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(57) Самозавантажувальний кормороздавач, що 
містить встановлений на рамі бункер з розміщеними 

в ньому повздовжнім подавальним та поперечним 
вивантажувальним транспортерами з приводами і 
бітерами, завантажувальний механізм, робочий 
орган, виконаний у вигляді двох горизонтально 
встановлених гвинтів правого та лівого навивання з 
протилежним обертанням і розміщених всередині 
них валів, на кінцях яких встановлені пили з біль-
шою частотою обертання, ніж гвинти, який відріз-
няється тим, що завантажувальний механізм вико-
наний у вигляді кидального пристрою з лопатями, 
які розміщені під кутом 150º відносно радіуса, та 
приводом і дефлектором, розтруб якого виконаний у 
вигляді суміщених півкіл. 

 

 
Винахід відноситься до галузі сільськогоспо-

дарського виробництва, а саме до області механі-
зації трудомістких процесів в тваринництві, і може 
бути використаний при дозованій роздачі кормів на 
тваринницьких фермах. 

Відомий самозавантажувальний корморозда-
вач (А.с. № 1762824 А01К5/00, стор. 11, Бюл. № 
35, 1992) має бункер, на рамі самозавантажуваль-
ного кормороздавача в задній частині закріплений 
забірний робочий орган у вигляді дугоподібного 
стрічкового транспортера. 

Недоліком цього самозавантажувального кор-
мороздавача є те, що внаслідок відокремлення 
частини корму забірним робочим органом такого 
типу витрачається багато енергії. 

За найближчий аналог прийнято самозаван-
тажувальний кормороздавач (Патент на корисну 
модель № 23754 Україна, А01К5/00, Бюл. № 8, 
2007), що містить встановлений на рамі бункер з 
розміщеними в ньому повздовжнім подавальним 
та поперечним вивантажувальним транспортера-
ми з приводами і бітерами. Також він містить зава-
нтажувальний транспортер і робочий орган, вико-
наний у вигляді двох горизонтально встановлених 
гвинтів правого та лівого навивання з протилеж-
ним обертанням і розміщених всередині них валів, 
на кінцях яких встановлені пили з більшою часто-
тою обертання, ніж гвинти. 

Недоліком кормороздавача є те, що для тран-
спортування корму від робочого органу до бункера 
самозавантажувального кормороздавача викорис-
товується похилий транспортер, який являє собою 
надто енерго- та матеріалоємний механізм, що 
впливає на тривалість, якість та енергоємність 
технологічного процесу завантаження кормороз-
давача та потребує додаткових витрат людської 
праці. 

В основу винаходу поставлена задача створи-
ти такий самозавантажувальний кормороздавач, в 
якому нове виконання завантажувального механі-
зму у вигляді кидального пристрою з приводом і 
дефлектором забезпечить само-завантаження 
кормороздавача без застосування додаткових 
засобів механізації з уникненням зайвих втрат ко-
рму, що забезпечить зменшення енергоємності 
процесу завантаження кормів, матеріалоємності 
самозавантажувального кормороздавача та ви-
трат людської праці. 

Поставлена задача вирішується тим, що в са-
мозавантажувальному кормороздавачу, що міс-
тить встановлений на рамі бункер з розміщеними 
в ньому повздовжнім подаючим та поперечним 
вивантажувальним транспортерами з приводами і 
бітерами, завантажувальний механізм, робочий 
орган, виконаний у вигляді двох горизонтально 
встановлених гвинтів правого та лівого навивання 
з протилежним обертанням і розміщених всереди-
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ні них валів, на кінцях яких встановлені пили з бі-
льшою частотою обертання ніж гвинти, згідно з 
винаходом, завантажувальний механізм викона-
ний у вигляді кидального пристрою з лопатями, які 
розміщені під кутом 115° відносно радіуса, та при-
водом і дефлектором, раструб якого виконаний у 
вигляді суміщених півкіл. 

Виконання завантажувального механізму у ви-
гляді кидального пристрою з лопатями, які розмі-
щені під кутом 115° відносно радіуса, дозволить 
зменшити енергоємність процесу транспортування 
вивантаженого корму від робочого органу до бун-
кера самозавантажувального кормороздавача за 
рахунок зменшення тертя між стінкою кидального 
пристрою та порцією корму, що транспортується 
лопаттю. 

Раструб дефлектору, який виконаний у вигляді 
суміщених півкіл, забезпечить чітке спрямовування 
та розподілення потоку корму від кидального при-
строю до верхньої частини бункера рівномірно за 
всією шириною, що зменшить втрати корму в про-
цесі завантаження бункера. 

Суть винаходу пояснюється кресленнями, де: 
на фіг. 1 - загальний вигляд самозавантажува-

льного кормороздавача;  
на фіг.2 - кидальний пристрій з дефлектором; 
на фіг.3 - вигляд дефлектору спереду. 
Самозавантажувальний кормороздавач міс-

тить раму 1 з ходовою частиною 2, на якій розмі-
щений бункер для кормів 3, в якому розташований 
повздовжній подаючий транспортер 4, поперечний 
вивантажувальний транспортер 5 та бітери 6. В 
задній частині самозавантажувального кормороз-
давача розміщений робочий орган 7, який містить 
два горизонтально встановлені гвинти 8 правої та 

лівої навивок з протилежним обертанням. Всере-
дині гвинтів 8 проходять вали 9, на кінцях яких 
встановлені пили 10, які обертаються з більшою 
частотою ніж гвинти 8. Робочий орган 7 має при-
вод 11. Самозавантажувальний кормороздавач 
оснащений завантажувальним механізмом, вико-
наним у вигляді кидального пристрою 12, з приво-
дом 13, лопатями 14 та дефлектором 15. 

Самозавантажувальний кормороздавач пра-
цює таким чином: Самозавантажувальний кормо-
роздавач за допомогою оператора та транспорт-
ного засобу (не вказано) встановлюється біля 
сховища корму завдяки ходовій частині 2. Опера-
тор на пульті керування (не вказано) вмикає при-
вод 11 робочого органу 7 та привод 13 кидального 
пристрою 12, і робочий орган 7 починає занурюва-
тися у моноліт корму. При зануренні робочого ор-
гану 7 пили 10, які обертаються з більшою часто-
тою обертання ніж гвинти 8, встановлені на кінцях 
валів 9, підрізають торець кормового моноліту, 
після цього гвинти 8 правого та лівого навивання з 
протилежним обертанням згрібають підрізаний 
шар корму і транспортують його до кидального 
пристрою 12. Після того,, як відокремлений корм 
потрапляє на лопать 14 кидального пристрою 12, 
його за допомогою відцентрової сили відносить до 
дефлектору 15, який вже спрямовує корм в бункер 
3, розміщений на рамі 1. Після заповнення бунке-
ра 3, самозавантажувальний кормороздавач пе-
реміщується до місць роздавання кормів. Кормова 
маса, після вмикання оператором на пульті керу-
вання (не вказано) бітерів 6 та повздовжнього по-
даючого транспортеру 4 і поперечного вивантажу-
вального транспортеру 5, що знаходяться в 
бункері 3, подається до годівниць. 
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