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Постановка проблеми. В Україні на фермах існує проблема 

виконання технологічних операцій транспортування, подрібнення та 

дозованої роздачі кормів і підстилки зі стеблових матеріалів, 

сформованих у тюки і рулони. . На середніх фермах, які мають розміри 

до 500 корів, роздавання стеблових рулонних і тюкованих матеріалів, 

які вже є основними кормовим і підстилковим матеріалами, 

виконується із застосуванням ручної праці та пристосованих знарядь і 

засобів. На нових і реконструйованих середніх і великих фермах 

застосовуються переважно роздавачі-змішувачі (міксери) та 

подрібнювачі-видувачі тюків і рулонів, які  за своїми конструктивними 

і технологічними рішеннями мають високу вартість (150-450 тис. грн.), 

енергоємність (потужність 45-95 кВт), потребують значних витрат 

палива. Вони не відповідають будівельним і технологічним рішенням 

українських середніх ферм, які залишаться основними виробниками на 

найближчі десятиріччя. 

Основні матеріали дослідження. Результатами пошукових 

досліджень було  обґрунтовано, що ефективним технологічним і 

технічним рішенням використання кормових і підстилкових рулонів і 

тюків (сіно, солома, сінаж) на середніх фермах ВРХ України є 

застосування універсального технічного засобу на базі КТУ-10А при 

роздаванні тюків і рулонів діаметром до 1,2 м для ферм розміром 100-

500 корів, що найбільше поширено в країні. Враховуючи будову 

переважної більшості роздавачів рулонів і тюків і досвід подрібнення і 

різання стеблових матеріалів, конструктивно обґрунтованим є 

застосування в ножового барабану (бітера) ковзного різання і торцевої 

подачі тюків і рулонів [1].  

В ЗНДЦМТ ННЦ «ІМЕСГ» створено експериментальний зразок 

потокового роздавача рулонних стеблових матеріалів на базі КТУ-10А 

[2-3], підготовлено дослідний стенд для експериментальних 

досліджень та проведено дослідження [4]. 

Дослідний стенд (рис.1) складався з експериментального 

кормороздавача КТВ-3,5 з комплектом експериментальних робочих 

органів – 2 бітери з 19 ножами та електроприводу і пульта керування у 
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комутації з комп’ютером для визначення і реєстрації потужності і 

оборотів приводу роздавача на базі перетворювача частоти 

ДанфосVLTMicroFC 51, а також приймального секційного коробу 

кормів (10 коробок 0,7х0,5х0,5 і 0,5х0,35х0,25 м) для визначення 

продуктивності і нерівномірності видачі матеріалу на стенді 

зважуванням. 

 

 
 

Рис.1. Дослідний стенд у складі експериментального 

кормороздавача КТВ-3,5 з комплектом експериментальних 

робочих органів, приладами і обладнанням 

 

Результати досліджень. Видача соломи з рулону здійснювалася 

в мірний короб через лотковий ваговимірювач (реєстрація 

продуктивності і нерівномірності роздавання).  

Обороти приводу і споживана потужність стенда роздавача 

реєструвалося з використанням блоку керування перетворювача 

частоти ДанфосVLTMicroFC 51 і комп’ютерної програми МСТ10. 

Швидкість руху поздовжнього транспортеру регулювалася 

храповиком, частота обертів бітерів змінними зірочками. Скориговані 

кути різання (0, 0,35 і 0,7 рад.) встановлювалися  заточкою ковзного 

леза ножа безпосередньо на бітерах. 

Фізико-механічні властивості соломи, а саме розмір часток 

визначався за розподілом порцій матеріалу на фракції за класами згідно 

ДСТУ 3219-95. Щільність стеблового матеріалу визначено 

обмірюванням і зважуванням по ДСТУ 3219-95, вологість – 

висушуванням і зважуванням згідно ГОСТ 13496.3. 

Маса порцій корму в коробках визначалася лотковим 

ваговимірювачем і зважуванням на електронних вагах SF-400 (точність 

10 гр.) після заповнення під вивантажувальним транспортером при їх 

русі з швидкістю 0,5-1,5 м/с тяговою лебідкою і вручну з фіксацією 

часу і положення веб-камероюLG170C. Тривалість відбору порції – 



0,5–1,5 с, кількість порцій – 3 на один дослід, повторність дослідів – 

триразова (рис.2).  

 

  
 

Рис. 2. Реєстрація і графік маси потоку видачі соломи з 

рулону в часі лотковим ваговимірювачем у програмах 

UltraSerialPortMonitorі Excel 

 

Отримано залежності показників якості процесу роздавання 

стеблових матеріалів з рулонів від конструкційних параметрів та 

режимів роботи роздавача і механіко-технологічних властивостей 

стеблових  матеріалів, сформованих у рулони: рівномірності, 

продуктивності та енергоємності роздачі рулонів стеблового матеріалу 

роздавачем з ножовими бітерами (рис.3). 

 

 
 

Рис. 3. Залежності потужності та маси видачі рулону соломи 

пшениці від оборотів приводу роздавача 

 

Висновки. За вимогами призначення потоковий роздавач 

стеблових кормів з рулонів забезпечить продуктивність роздавання 

рулонів сіна і соломи в межах 5–15, а сінажу – 10–50 т/год., діапазон 



роздачі стеблового матеріалу з рулонів 0,5-17 кг/м, нерівномірність 

роздачі не більше 15%, споживана потужність  - до 3-8,5 кВт. 

 Раціональні конструкційні параметри і режими роботи роздавача 

стеблових матеріалів, сформованих у рулони: швидкості руху 

поздовжнього транспортеру –  0,01 - 0,04 м/с, оборотів бітерів – .2,5; с-

1, кут леза ковзного різання – 0,35 рад. 

Роздавач в порівнянні з міксером з об’ємом кузова 10-12 м3 матиме 

менші на 75 % капіталовкладення і для ферм на 200-500 корів менші 

приведені витрати на 61%.  
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