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ЕНЕРГОЄМНІСТЬ ПРОЦЕСУ РОЗКИДАННЯ РУЛОНІВ 

СТЕБЕЛЬЧАСТИХ МАТЕРІАЛІВ КОРМОРОЗДАВАЧЕМ КТУ-10А  

З НОЖОВИМИ БІТЕРАМИ 

 

Парієв А.О.1, к. т. н., с.н.с., Дробишев О.О.1,  Коротченко Т.М.1, 

Болтянський Б.В.2, к.т.н. 
1Запорізький науково-дослідний центр з механізації тваринництва 

e- mail: imtuaan@ukr.net 
2Таврійський державний агротехнологічний університет  

імені Дмитра Моторного 

e- mail: bolt74bolt@gmail.com 

 

На теперішній  час для механізованої доставки і розкидання підстилки 

з рулонів використовують як універсальні (кормороздавачі, кормороздавачі-

змішувачі), так і спеціалізованими (тюковози - подрібнювачі) машини, 

переважно зарубіжного виробництва, які мають технологічні і економічні 

недоліки: по-перше – великі енерговитрати на процес подрібнення та 

внесення підстилки ( подрібнювачі - роздавачі рулонів потребують на привід 

робочих органів - 40-50 кВт, а міксери вже – 44-60 кВт), по-друге – для всіх 

технологічних операцій зазначеного обладнання використовується коштовне 

рідке паливо [1].  

ЗНДЦМТ ННЦ «ІМЕСГ» спільно з ТОВ «Оріхівсільмаш» розроблено 

та виготовлено обладнання для технологічного процесу внесення 

солом’яної підстилки на фермах великої рогатої худоби на базі 

кормороздавача типу КТУ-10 (рис. 1). Обладнання з ножовими бітерами та 

пальцевим ротором  відповідає зоотехнічним і технологічним вимогам та є 

енергоощадним [2]. 

Експериментальними дослідженнями з енергетичної оцінки 

обладнання з роторно-пальцевим робочим органом з приводом від ВВП 

трактора було визначено потужність, споживану на привод роторно-

пальцевого робочого органа мобільного розкидача солом’яної підстилки: 

при частоті обертання хвостовика ВВП трактора 540 хв.-1 (рис. 2), 

поступальній швидкості руху агрегату 2 км/год. та продуктивності 1,5 кг/с,  

яка дорівнює 7,633 кВт [3].  

 

mailto:imtuaan@ukr.net
mailto:bolt74bolt@gmail.com
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Рисунок 1 - Обладнання з ножовими 

бітерами та пальцевим ротором 

Рисунок 2 - Визначення частоти 

обертання валу робочого органа на 

валу відбору потужності 

 

Таким чином, у порівняні з базовим кормороздавачем КТУ-10А 

споживана потужність розробленого роздавача з ножовими бітерами та 

пальцевим ротором  зросла лише на 9 %, а у порівнянні з відомим 

обладнанням (тюковози – подрібнювачі «Castor», «Tomahawk», PRIMOR, 

«ГОСПОДАР», ІСРК-12) споживана потужність менше в 5,2-6,5 рази. 

Енергоємність процесу розкидання відокремленого підстилкового 

матеріалу до стійла (бокса) становила Е = 1,2 - 3,8 кДж/кг та збільшувалася 

із зменшенням кута, що доповнює до 90о кут встановлення пальців відносно 

радіуса αо з 80 до 40о,  що вказує на існуючий оптимальний кут встановлення 

пальців роторного барабану, який знаходиться у межах 60-65о. 
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Україна має високорозвинений сектор сільського господарства 

зокрема рослинництва, який щорічно генерує великі об’єми різноманітних 

решток, в зв’язку з цим виникає необхідність розроблення технології 

компостування рослинних решток з додаванням біопрепаратів. 

Застосування біологічних препаратів на основі мікробних агентів вирішує 

проблему відновлення природних ресурсів землі, підвищення її родючості 

та позитивно впливає на майбутній врожай. Важливим є те, що рослинні 

рештки, зруйновані мікробами-деструкторами, дозволяють більш якісно 

підготувати грунт під посів наступних культур та оздоровити його, 

знижуючи навантаження шкідливих патогенів та комах [1, 2]. 

В основу розробки покладено результати досліджень, проведених у 

ЗНДЦМТ ННЦ «ІМЕСГ»: приготування компостів з органічних відходів та 

рослинних решток за допомогою біопрепарату Екстракон. 

Проведеними дослідженнями встановлено закономірності біотермічних 

процесів. кінетики температурних режимів і розкладу органічної речовини 

органічних відходів та рослинних решток ферм ВРХ. При проведенні 
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