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Попередньо очищене зерно без сортування на фракції за розміром надходить через 

бункер-дозатор 15 до живильного бункеру 5, де,  проходячи по внутрішньому конусу 7, який 

виконано у вигляді набору сепаруючих конусів, що мають розподільну поверхню 

брахистохронної властивості, між якими розташовано щілинні отвори 9, розподіляється на 

фракції, наприклад, на три фракції, як показано на рисунку стрілками І, ІІ, ІІІ, за рахунок 

чого підвищується продуктивність пристрою. Кожна фракція зерна окремо рівномірно 

розподіляється розподільником фракцій 10. Дрібна фракція поступає на поверхню 

розподільчого конусу 11, середня – на конус 12, велика – на конус 13. Кількість щілинних 

отворів 9 відповідає кількості суцільних конусів розподільника фракцій 10 та кількості рядів 

робочих елементів 4, причому у кожному ряду крім першого, кінцівки  робочих елементів 4 

розташовані під кутом  . 

Отже, було розроблено спосіб подрібнення зерна, що забезпечує раціональний 

режим завантаження камери подрібнення від центра до периферії, що відповідає 

розподілу сили удару на подрібнення для кожної фракції (по способу, що пропонується) 

на відміну від молоткової дробарки та конструкцію камери подрібнення дробарки зерна 

прямого удару.  
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Низька ефективність використання енергетичних ресурсів особливо в 

електротехнологічних комплексах по забезпеченню мікроклімату в спорудах АПК 

обумовлює пошук шляхів удосконалення  існуючих і розробку нових  прогресивних 

електротехнологій та засобів реалізації. Одним із варіантів рішення цієї проблеми є 

застосування інфрачервоних (ІЧ) випромінювачів. Їх дія  на біооб’єкти за даними  фахівців,  

які працюють в цій галузі, дає  підґрунтя вважати наукові дослідження спрямовані на більш 

широке використання ІЧ випромінювання в системах мікроклімату споруд на свинарських 

фермах - актуальними. 

Для промислового виробництва свинини в умовах ферм і комплексів характерна 

підвищена концентрація поголів'я у виробничих приміщеннях, в результаті цього в 

повітряному середовищі різко збільшуються зміст продуктів обміну речовин організму 

тварин (шкідливих газів, водяної пари), пилова і бактерійна забрудненість повітря, що у 

результаті негативно впливає на фізіологічний стан і продуктивність тварин.  

Створити оптимальний мікроклімат в приміщеннях для утримання свиней можна 

тільки за умови застосування раціональних опалювально-вентиляційних систем на базі 

високоефективних технічних засобів. В той же час відомо, що забезпечення необхідного 

мікроклімату є одним з найбільш енергоємних технологічних процесів разом з 

приготуванням і роздаванням кормів, прибиранням і підготовкою гною до використання 

(табл. 1). 

В умовах постійно зростаючих цін на енергоносії пошук шляхів енергозбереження є 

першочерговим завданням, рішення якого дозволить забезпечити максимальну 

продуктивність тварин при мінімальних витратах паливно-енергетичних ресурсів. 
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Таблиця 1.  

Питома вага технологічних процесів в сукупних витратах паливно-енергетичних 

ресурсів, % 

Процеси 

Споживання свинофермами  

і комплексами 

електроенергії палива 

Теплопостачання і забезпечення мікроклімату  40…65 60…90 

Приготування і роздавання кормів  12…28 5…35 

Прибирання і підготовка гною до використання  8…15 2…3 

Витрати енергоресурсів при виробництві свинини на фермах і комплексах можна 

зменшити за рахунок утилізації вентиляційних викидів, вдосконалення системи 

мікроклімату, поліпшення об'ємно-планувальних рішень, автоматизації контролю режимів 

роботи устаткування і освітлення, а також вдосконалення технологій утримання і годівлі, 

при цьому об'єм економії складе 0,94 млрд. кВт-год електроенергії і 0,82 млн. т у.п. (табл. 2). 

Таблиця 2.  

Основні напрями і об'єми енергозбереження у свинарстві 

Основні напрями енергозбереження 

Об'єм економії енергоресурсів 

Паливо 

млн. т у.п. 

Електроенергія, 

млрд. кВт·год 

Вдосконалення технологій утримання і годівлі  0,43 0,72 

Утилізація біологічного тепла тваринних, 

вентиляційних викидів, вдосконалення системи 

мікроклімату  

0,23 0,10 

Поліпшення об'ємно-планувальних рішень  0,18 - 

Автоматизація контролю режимів роботи 

устаткування   

0,1 - 

Процес створення мікроклімату припускає здійснення операцій повітрообміну, 

нагріву, охолодження повітря, УФ-опромінення, ІЧ-обігріву тварин. 

У багатьох випадках самим енергоефективним типом обігріву є інфрачервоний. При 

традиційному опаленні спочатку нагрівається повітря, після чого тепло надходить до 

біологічних об’єктів. Тепле повітря природно направляється до стелі, створюючи 

конвективні потоки, що переміщають пил у приміщенні, а в холодний період року – до полу. 

У результаті більша частина теплової енергії витрачається на обігрів марного для споживача 

простору. Теплова енергія від ІЧ обігрівачів не поглинається повітрям, тому все тепло від 

випромінювача майже без втрат досягає біологічних об’єктів. При цьому тепле повітря 

практично не концентрується під стелею, що робить ці прилади ефективними при рішенні 

завдань енергоефективного обігріву приміщень із високими стелями. Застосування 

інфрачервоного обігріву забезпечує до 40% енергозбереження. Важливо відзначити, що 

інфрачервоний обігрів – це єдиний спосіб, що дозволяє здійснювати локальний обігрів 

робочого місця або зони в приміщенні. За допомогою інфрачервоного обігріву з'являється 

можливість підтримувати різні температурні режими в різних частинах приміщення і 

частково зменшити енерговитрати на роботу традиційної системи опалення в окремих зонах 

приміщення. Наприклад, якщо робочі місця перебувають на значному видаленні друг від 

друга, приміщення в цілому не повинне мати однакову температуру. 

Навіть із погляду комфортності різні робочі ситуації припускають різні температури. 

Інфрачервоні обігрівачі забезпечують прискорений, у порівнянні із традиційними системами, 

прогрів приміщення. Передача тепла від інфрачервоних обігрівачів об’єктам відбувається без 

інерції, тому немає необхідності в постійному або попередньому нагріванні робочих 

приміщень. Випромінювач не сушить повітря, не спалює кисень, не піднімає пил і не 

шумить. Інфрачервоний обігрівач на відміну від традиційного способу обігріву, де спочатку 
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потрібно прогріти повітря, зменшує різницю температур зон у підлоги й стелі, оскільки 

теплові промені нагрівають поверхні, на які падають, тим самим існує можливість 

підтримувати температуру у приміщенні нижче нормальної. ІЧ випромінювання не 

використовує повітря як носій тепла й тому забезпечує оптимальний температурний баланс у 

всіх приміщеннях. ІЧ-обігрів діє безпосередньо на біологічні об’єкти, тому після тимчасової 

втрати тепла в приміщеннях, викликаної, наприклад, відкритими дверима, інфрачервоні 

обігрівачі швидко відновлюють необхідну температуру.  

Відомі результати медико-біологічних досліджень дозволили встановити, що системи 

інфрачервоного опалення більш повно відповідають специфіці тваринницьких приміщень 

ніж традиційні системи центрального опалення. Насамперед, за рахунок того, що при ІЧ 

обігріві температура внутрішніх поверхонь огороджень, особливо підлоги, перевищує 

температуру повітря в приміщенні. 
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Від типу і якості підлоги, використовуваної в приміщеннях для утримання тварин, 

залежать ветеринарний стан ферми, дотримання технологічних вимог до утримання різних 

статевовікових груп, а також економічні показники виробництва [7]. 

Доведено, що внаслідок травм щороку вибраковується 15–20% стада. Причина цього 

часто криється в тому, що господарі не хочуть, або забувають, приділяти належну увагу 

зонам пересування корів. 

За безприв’язно-боксової системи утримання ВРХ тварини постійно переміщуються: 

на доїння, до кормового столу, напувалок тощо. Європейські фермери ось уже десятки років 

усі проходи в корівниках облаштовують гумовим покриттям. В Україні ж стандартне 

покриття гнойових проходів чи проходів між секціями і галереєю — бетонне, у ліпшому разі 

— з антиковзальними насічками. У результаті маємо занадто тверде, холодне та незручне 

покриття для тварин, яке спричиняє масу проблем для здоров’я ВРХ. 

Утримання худоби на твердій бетонній підлозі провокує чимало хвороб кінцівок і 

суглобів тварин, наприклад, неправильне відростання копитного рогу. У природних умовах 

корова пересувається по м’якій поверхні (земля, пісок, трава і т.п.), яку продавлює зовнішній 

бік копита, і тварина відчуває себе впевнено. Для стійких рухів тварини глибина 

продавлювання має становити не менше ніж 3 мм. А це неможливо на бетоні. Як наслідок у 

корів, що знаходяться в комплексі цілодобово й мало рухаються, копитний ріг відростає 

неправильно, загинається, заважаючи ходьбі. Згодом він тріскається та заламується, що 

призводить до просідання тварин на задні кінцівки, до неправильної осанки та навантаженню 

на суглоби, що призводить до пошкодження м’яких тканин і хвороби копит. 

Гумова підлога для корів м’якша: на ній травматизм зводиться до мінімуму, тварини 

на таких підлогах активніші, більше рухаються. Проте навіть за всіх своїх переваг гумова 

підлога не вирішує проблем копитного рогу. Більше того, не зважаючи на правильну 

постановку копита, ріг стирається повільніше, тому профілактичне його обрізання за 

утримання корів на м’яких гумових підлогах доводиться робити частіше, аніж на бетоні: 3–4 

рази на рік замість звичних двох разів. 


