
ПРОЕКТУВАННЯ ПОТОКОВОЇ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ЛІНІЇ 

ВИДАЛЕННЯ ГНОЮ ДЛЯ ФЕРМИ ВРХ ТА СВИНОФЕРМИ 

 

Методичні вказівки до лабораторної роботи №4 

 

МЕТА РОБОТИ - навчитись розробляти загальну технологічну 

схему лінії видалення гною, підбирати необхідне технологічне облад-

нання для лінії видалення гною та визначати його кількість. 

 

 

1 ВКАЗІВКИ З САМОПІДГОТОВКИ ДО РОБОТИ  

 

1.1  Завдання для самостійної підготовки (Додаток А) 

Вивчити: 

  основні вимоги до технології і засобів для видалення, збері-

гання, переробки та використання гною [1, с. 252…254]. 

  класифікацію механізованих засобів видалення гною [1, с. 

368…370]. 

  умови вибору технології видалення гною  [2, с.136…138]. 

Скласти звіт по роботі: 

 номер, найменування та мета роботи; 

 основні вимоги до технології і засобів для видалення, збері-

гання, переробки та використання гною. 

  класифікацію механізованих засобів видалення гною; 

 умови вибору технології видалення гною. 

1.2 Питання для самопідготовки  

1.2.1 Основні вимоги до технології і засобів для видалення, 

зберігання, переробки та використання гною  

1.2.2  Класифікацію механізованих засобів видалення гною; 

1.2.3 Умови вибору технології видалення гною. 

1.3 Рекомендована література 

1. Скляр  О. Г.  Механізація    технологічних     процесів   у   

тваринництві: навч. посібник/ О.Г.Скляр, Н.І.Болтянська. – Меліто-

поль: Колор Принт, 2012. – 720 с. 

2. Ревенко І.І. Проектування механізованих технологічних про-

цесів тваринницьких підприємств / І.І.Ревенко, В.Д.Роговий та ін. – 

К.: Урожай, 1999. – 190 с. 
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2 ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ РОБОТИ 

2.1 Програма робіт 

2.1.1 Визначити продуктивність технологічної лінії. 

2.1.2 Вибрати машини і обладнання для лінії видалення гною та 

визначити необхідну їх кількість. 

2.1.3 Розробити технологічну схему лінії видалення гною. 

Скласти звіт та захистити роботу. 

 

2.2 Оснащення робочого місця 

2.2.1 Методичні вказівки 

2.2.5 Наочні стенди, макети, технічна література. 

 

2.3 Рекомендації щодо виконання роботи й  

оформлення звіту  

Робота виконується за даними з табл. 1. 

Таблиця1  

 Завдання до розрахунків 

Показник 
Варіант 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Вид тварин ВРХ ВРХ ВРХ ВРХ ВРХ ВРХ ВРХ ВРХ 

2 Основна продукція, яка 

виробляється на фермі 
Мол. Мол. Мол. Мол. Мол. Мол. Мол. Мол. 

3 Спосіб утримання тва-

рин 
Прив Прив Прив Прив Прив Прив Прив Прив 

4 Поголів’я, гол. 300 400 500 600 700 800 900 1000 

5 Кратність прибирання 

гною протягом доби 
2 3 4 2 3 4 2 3 

6 Тривалість одного ци-

клу видалення гною, год. 
0,5 0,7 1,0 1,2 0,5 0,7 1,0 0,9 

7 Середня відстань від 

тваринницького примі-

щення до гноєсховища і 

сховища підстилки, км 

1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,8 0,9 

Примітка: Мол. – молоко; Прив. – прив’язний. 

 

Виконати розрахунки за одним із варіантів завдання у наступній 

послідовності. 
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Технологічна схема лінії розробляється по заданому варіанту 

завдання залежно від способу утримання тварин. Схема виконується 

графічно у вигляді схеми. Вона дає наочне уявлення про послідовність 

виконання операцій і полегшує вибір комплекту машин та обладнан-

ня. 

Продуктивність технологічної лінії видалення гною гн.видW  

визначається за формулою 

                       

ц

гн
гн.вид

Тк

qМ
W




 ,       (2.1) 

де М  - поголів’я тварин на фермі, гол.; 

гнq  - середньодобовий вихід екскрементів і підстилки від однієї 

тварини, кг; 

к - кратність прибирання гною протягом доби; 

цТ  - тривалість одного циклу видалення гною, год. 

Середньодобовий вихід екскрементів і підстилки від однієї тва-

рини гнq   розраховується за формулою 

підскгн qqqq  ,   (2.2) 

де кq  - добовий вихід калу, кг (додаток Б); 

сq  - добовий вихід сечі, кг (додаток Б); 

підq  - добова норма внесення підстилки, кг (додаток В). 

 

Вибір машин та обладнання для технологічної лінії здійсню-

ють згідно із розробленою схемою для кожної або декількох операцій. 

Машини і обладнання повинні забезпечувати безперервність роботи 

лінії, видаляти, переробляти або транспортувати гній згідно із зоотех-

нічними вимогами. 

Приклад  : 

При прив'язному утриманні: 

1) Прибирання стійл – вручну  ТСН-160 (ТСН-2, 0; КШТ-Ф-

200; КСН-Ф-100)  тракторний візок  гноєсховище. 
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2) Прибирання стійл – вручну  ТСН-160 (або інший будь-

який шнековий або скребковий транспортер)  скіповий підйомник 

 тракторний візок  майданчик компостування (гноєсховище). 

3) Прибирання стійл - вручну  ТСН-160 (будь-який інший 

шнековий або скребковий транспортер)  УТН-10  гноєсховище. 

При боксовому утриманні: 

1) Решітчасті підлоги  канали гідрозмиву  гноєзбірник  

поля фільтрації. 

2) Решітчасті підлоги  канали гідрозмиву  гноєзбірник  

цех з розділення гною на фракції  майданчик компостування.  

3) Дельта - скрепер  скреперна установка  гноєзбірник  

майданчик компостування. 

4) Решітчасті підлоги  підпільне гноєсховище. 

Прибирання гною з вигульних майданчиків і з гнойових про-

ходів тваринницьких будівель; 

1) БН-1  тракторний візок  майданчик компостування. 

2) БСН-1,5  тракторний візок  майданчик компостування. 

При будь - якому способі утримання необхідно підібрати ма-

шини для видалення гною з вигульних майданчиків. 

Необхідна кількість гноєприбиральних транспортерів трn  

визначається за формулою 

1m

М
nтр  ,     (2.3) 

де 1m  - кількість голів, які обслуговуються одним транспортером, 

гол. (додаток Г). 

Мінімальна кількість мобільних агрегатів м обn , які забез-

печать своєчасне транспортування гною у гноєсховище, визначається 

за формулою 

1

р

м об
і

і
n  ,     (2.4) 

де рі  - загальна кількість рейсів; 
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1і  - кількість рейсів, які може виконати один мобільний агрегат 

за загальний час видалення гною загТ . 

Загальна кількість рейсів 
рі  для транспортування гною у гноє-

сховище визначається за формулою 

пр

доб
р

G

Q
і  ,     (2.5) 

де добQ  - добовий вихід гною на фермі, кг; 

прG  - вантажопідйомність причепа, кг. (додаток Д). 

Добовий вихід гною на фермі визначається за формулою 

гндоб qМQ  .    (2.6) 

Кількість рейсів, які може виконати один мобільний агрегат 

визначається за формулою 

м об.ц

заг
1

t

Т
і  ,     (2.7) 

де загТ  - загальний час видалення гною, год; 

м об.цt  - тривалість одного рейсу (циклу) мобільного агрегату, год. 

Загальний час видалення гною загТ  визначається за формулою 

кТТ цзаг  ,    (2.8) 

Тривалість одного рейсу (циклу) мобільного агрегату визнача-

ється за формулою 

 
орозрзавхмоб.ц кttttt  ,  (2.9) 

де хt  - тривалість транспортування пустого транспортного засобу 

від гноєсховища до тваринницького приміщення, год; 

завt  - тривалість завантаження транспортного засобу, год; 
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рt  - тривалість транспортування завантаженого транспортного 

засобу від тваринницького приміщення до гноєсховища, 

год.; 

розt  - тривалість розвантаження транспортного засобу, год; 

ок  - коефіцієнт, що враховує витрати часу на вимушені зупин-

ки, розвороти тощо, ок =1,1…1,2. 

Тривалість транспортування пустого хt  і завантаженого 
рt  

транспортного засобу  визначається за формулами 

 

        

õ
õ

V

L
t  ,               (2.10) 

ð
ð

V

L
t  ,    (2.11) 

де L  - середня відстань від тваринницького приміщення до гноєс-

ховища, км; 

рх V,V  - швидкість транспортування відповідно пустого і зава-

нтаженого транспортного засобу, км/год. 

Тривалість завантаження транспортного засобу завt  визнача-

ється за формулою 

тр

пр

зав
W

G
t  ,    (2.12) 

де трW  - продуктивність гноєприбирального транспортера вибра-

ної марки при завантаженні причепа гноєм, кг/год. (дода-

ток Г). 

Тривалість розвантаження у гноєсховище розt  зумовлюється 

організацією і технічною характеристикою транспортного засобу. 
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Необхідна кількість мобільних агрегатів підn , які забезпе-

чать своєчасне транспортування і внесення підстилки, визначається за 

формулою 

під

підр

під
і

і
n

.1

.
 ,   (2.13) 

де 
під.рі  - загальна кількість рейсів для транспортування і вне-

сення підстилки; 

під.1і  - кількість рейсів, які може виконати один мобільний агре-

гат за час внесення підстилки. 

У якості транспортного засобу для доставки і внесення підстил-

ки, як правило, використовують мобільний кормороздавач обладна-

ний пристроєм для розкидання підстилки. 

Загальна кількість рейсів під.рі  для транспортування і внесення 

підстилки визначається за формулою 

підтр

піддоб
підр

G

G
і

.

.
.  ,    (2.14) 

де під.добG  - добова потреба стада тварин у підстилці, кг; 

під.трG  - вантажопідйомність прийнятого транспортного засобу 

(кормороздавача), кг. (додаток Е). 

Добова потреба стада тварин у підстилці визначається за форму-

лою 

підпіддоб qМG . .   (2.15) 

Кількість рейсів, які може виконати один мобільний агрегат ви-

значається за формулою 

підмоб

під
під

t

Т
і

.

.1  ,    (2.16) 

де підТ  - час, що відводиться на транспортування і внесення пі-

дстилки, год.; 
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під.мобt  - тривалість одного рейсу (циклу) мобільного агрегату 

для внесення підстилки, год. 

Тривалість одного рейсу (циклу) мобільного агрегату для вне-

сення підстилки визначається за формулою 

  овнрзавхпідмоб кttttt . ,  (2.17) 

де хt  - тривалість транспортування пустого транспортного засо-

бу (кормороздавача) від тваринницького приміщення до місця заван-

таження підстилки, год.; 

завt  - тривалість завантаження транспортного засобу, год.; 

рt  - тривалість транспортування завантаженого транспортного 

засобу від сховища підстилки до тваринницького приміщення, год.; 

в нt  - тривалість внесення (розкидання) підстилки, год.; 

ок  - коефіцієнт, що враховує витрати часу на вимушені зупин-

ки, розвороти тощо, ок =1,1…1,2. 

Тривалість транспортування пустого і завантаженого транспорт-

ного засобу визначається по формулам 2.10 і 2.11. 

Тривалість завантаження транспортного засобу завt  визначаєть-

ся за формулою 

нав

підтр

зав
W

G
t

.
 ,   (2.18) 

де навW  - продуктивність навантажувача підстилки вибраної 

марки, кг/год. (додаток Ж). 

Тривалість внесення підстилки в нt  зумовлюється технічною ха-

рактеристикою транспортного засобу і приймається у межах 20…30 

хвилин. 
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2.4 Хід проведення 

2.4.1 Перевірка викладачем самостійної підготовки студентів до 

лабораторної роботи (наявність письмових відповідей на надані пи-

тання). 

2.4.2 Викладач знайомить студентів з метою, змістом даної ро-

боти та вимогами до захисту. 

2.4.3  Виконання роботи згідно з пунктом 2.3 та оформлення зві-

ту. 

2.4.4 Захист лабораторної роботи відбувається за допомогою те-

стів наприкінці заняття за умови правильного оформлення звіту.  

 

2.5 Після виконання роботи, студент складає звіт, який вмі-

щує дані: 

1  Найменування, номер та мету роботи. 

2  Основні вимоги до технології і засобів для видалення, збері-

гання, переробки та використання гною. 

3  Класифікацію механізованих засобів видалення гною; 

4  Умови вибору технології видалення гною. 

5  Розрахунки згідно з пунктом 2.3  

Пункти 1,2,3,4 студент виконує самостійно, як підготовку до 

лабораторних занять. 

 

2.6 Контрольні запитання 

2.6.1     Які вимоги висуваються до засобів видалення, транспор-

тування і переробки гною? 

2.6.2 Від яких чинників залежить вибір технологічної схеми ви-

далення гною? 

2.6.3 Як визначити потребу ферми в гноєприбиральних транспо-

ртерах (мобільних агрегатах для транспортування гною і підстилки)? 

2.6.4 З яких елементів складається один цикл мобільного агрега-

ту? 

2.6.5 Наведіть приклад технологічних схем видалення гною. 
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ДОДАТКИ 
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ДОДАТОК А 

(довідковий) 

А.1 Основні вимоги до технології і засобів для видалення, 

зберігання, переробки та використання гною  
Технологічний процес прибирання тваринницьких приміщень, 

видалення та утилізації гною, як і будь-який інший, складається з ос-

новних та допоміжних операцій (рис. А.1). 

 
 

 

 

 

Структура технологічного процесу  

Завантаження підстилки 

Доставка до приміщень 

Внесення в зоні 

відпочинку тварин 

Очищення стійл, майданчиків 

Видалення гною з приміщень 

Завантаження в транспортні 

засоби 

Доставка до сховищ 

Складування 

Утилізація гною 

Приготування компостів 

Розділення на фракції 

Зброджування 

 

Рисунок А.1 – Загальна схема технологічного процесу приби-

рання і утилізації гною 

 

Засоби механізації можна класифікувати за ознаками (рис. А.2): 

спосіб використання: принцип дії, конструктивні ознаки робочих ор-

ганів, тип їх приводу тощо. 

За способом використання вони бувають пересувні та стаціонар-

ні. Пересувні застосовуються для видалення гною зі стійл, боксів, ви-

гульних майданчиків, а стаціонарні лише зі стійл і боксів. Привод ро-

бочих органів засобів механізації здійснюється за допомогою двигунів 

внутрішнього згоряння, а також від електродвигунів. 

Залежно від способу використання (пересувні, стаціонарні), за-

соби механізації прибирання гною можуть мати робочі органи різного 

типу (скребкові, лопатеві, щіткові або комбіновані) та характеру дії 

(активні чи пасивні). 

Скребкові робочі органи, у свою чергу, бувають з жорстко і ша-

рнірно закріпленими скребками. Засоби механізації із шарнірно закрі-
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пленими скребками значно зменшують травматизм під час їх роботи, 

обминаючи перепони, а надійність і довговічність їх значно вища. 
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Рисунок А.2 – Загальна класифікація технічних систем і засобів приби-

рання, видалення та утилізації гною 

 

Лопатеві та щіткові засоби закріплюють на горизонтальному або 

вертикальному валу (роторі) який обертається навколо своєї осі. 

Залежно від технології утримання тварин, технічні системи і за-

соби механізації видалення гною із приміщень поділяються на меха-

нічні і гідравлічні. Перші, у свою чергу, за характером використання 

бувають пересувні (мобільні, координатні) і стаціонарні. 

Гідравлічні системи включають канали, виготовлені з бетону для 

нагромадження і транспортування гною, щілинну підлогу, яка перек-

риває канали, зливні бачки і трубопроводи для подачі води в канали. 

За способом видалення гною з каналів вони поділяються на са-

мопливні і змивні, самопливні – на системи безперервної і періодич-

ної дії. Зливні системи бувають канальні та безканальні, з викорис-

танням води для змиву або гнойових стоків, тобто прямозмивні або 

рециркуляційні. 
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А.2 Класифікація механізованих засобів видалення гною  

Проблему прибирання та утилізації гною розглядають, врахову-

ючи такі питання: забезпечення фізіологічного комфорту для утри-

мання тварин, захист навколишнього середовища, використання гною, 

в першу чергу, як органічного добрива. 

Ця проблема охоплює три складних завдання: прибирання тва-

ринницьких приміщень і видалення гною в сховища; складування, 

знезараження та зберігання; його використання.  

Роботи, пов’язані з доставкою і внесенням підстилки, прибиран-

ням та транспортуванням гною, складають більше 50% вантажів, що 

перевозяться на тваринницьких фермах, а витрати праці на виконання 

цих робіт, залежно від рівня механізації та способів утримання тварин 

чи птиці, складають від 10 до 50% від всіх затрат на їх обслуговуван-

ня. Видалення гною із приміщень і кормо-вигульних майданчиків – 

найбільш трудомісткий процес, який становить від 30 до 50% витрат 

праці по догляду за тваринами, половина із них припадає на транспор-

тування гною. Так, на фермі, де утримується одна тисяча голів великої 

рогатої худоби, щорічно одержують до 20 тис. м
3
 гнойових стоків, а 

на свинокомплексі для вирощування і відгодівлі 108 тис. голів – до 1 

млн. м
3
 гнойових стоків. Таким чином, прибирання та видалення гною 

(особливо за низького рівня механізації) – це досить трудомісткий 

процес.  

Основні вимоги до технології і засобів для видалення, зберіган-

ня, переробки та використання гною визначені нормативно-

технічними документами на проектування таких систем, а також вете-

ринарно-санітарними і гігієнічними вимогами щодо обладнання тех-

нологічних ліній прибирання, обробки, знезараження та утилізації 

гною на тваринницьких фермах і комплексах. 

При проектуванні систем прибирання, видалення, обробки та 

використання гною слід враховувати прогресивні технології і дотри-

муватися умов, які забезпечують: 

 повне використання всіх видів гною та його складових як доб-

рива для сільськогосподарських угідь або сировини для виробництва 

комплексних органо-мінеральних добрив чи для інших виробничих 

потреб; 

 виконання ветеринарних і санітарно-гігієнічних вимог експлу-

атації тваринницьких підприємств при мінімальних витратах води, а 
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також вимог законодавства щодо охорони навколишнього середови-

ща; 

 підвищення рівня механізації та автоматизації виробничих 

процесів. 

Систему та способи видалення гною вибирають залежно від ви-

робничого напрямку, потужності тваринницького підприємства, місця 

його розміщення, технології утримання і годівлі тварин, наявності во-

дних та енергетичних ресурсів тощо. Важливе значення для створення 

умов нормальної експлуатації тваринницьких приміщень взагалі і ви-

далення з них гною, зокрема, має конструктивно-технічне рішення 

стійл, чи станків для тварин, а також вибір засобів механізації приби-

рання та видалення гною. 

При утриманні тварин на суцільній підлозі у стійлах та боксах 

гній нагромаджується протягом доби у задній частині їх підлоги, а та-

кож у проходах. Інтенсивне занесення гною ногами у бокси почина-

ється тоді, коли товщина його шару в проходах і на вигульно-

кормових майданчиках перевищує 2…3 см. 

Якщо після прибирання місць відпочинку тварин залишається 

гною більше 0,15…0,20 кг/м
2
, то дуже забруднюються їх шкіра і 

вим’я, утворюються умови виникнення інфекційних та інвазійних за-

хворювань. При випарюванні вологи із залишеного гною повітря у 

приміщенні забруднюється шкідливими газами, підвищується його 

відносна вологість. Крім того, на випарювання 1 кг вологи необхідно 

витратити 2,4 МДж теплоти. 

Технологічний процес видалення і утилізації гною включає такі 

операції: доставка і розподіл підстилки у місцях відпочинку тварин; 

прибирання тваринницьких приміщень і видалення з них гною; транс-

портування гною від приміщень до гноєсховища або місць приготу-

вання компосту; знешкодження і переробка його. 

Системи та технічні засоби прибирання і утилізації гною повин-

ні забезпечувати постійну чистоту приміщень для утримання тварин 

та вигульних майданчиків, обмежувати утворення і проникнення в зо-

ну перебування худоби чи людей шкідливих газів. 

Трудомісткість прибирання гною значною мірою залежить від 

конструктивних особливостей стійлового або станкового (кліткового) 

обладнання. Поряд зі способом утримання, досить суттєвими стосов-

но затрат праці, а також дотримання санітарно-ветеринарних вимог є 
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організаційні фактори, зокрема, кратність і періодичність прибирання 

гною. Так, за безприв’язного утримання рогатої худоби затрати праці 

значно менші порівняно з прив’язним. В першу чергу це пов’язано з 

тим, що кратність очищення боксів (один раз в 2…3 дні) менша ніж 

стійл (3…6 разів за добу), оскільки в боксах гною накопичується зна-

чно менше (більша його частина зосереджена в проходах), ніж у стій-

лах. 

Найменші затрати праці на прибирання гною мають місце в разі 

використання щілинної (сітчастої) підлоги за безпідстилкового утри-

мання. Виробничий досвід свідчить, що утримання тварин на щілин-

ній підлозі не справляє шкідливого впливу на тварин, якщо ця підлога 

відповідає певним вимогам. Співвідношення ширини щілин та планок 

повинне забезпечувати максимальне очищення підлоги від гною і, по-

ряд з тим, не створювати незручностей для переміщення тварин. Для 

великої рогатої худоби рекомендується ширину планок підлоги прий-

мати 40…100 мм, а щілин 30…40 мм; для свиней, відповідно, 35…40 і 

20 мм. 

 

А.3 Умови вибору технології видалення гною 

В даний час існують дві абсолютно різні технології: технологія 

отримання та використання "твердого гною" і технологія рідкого 

гною. Для кожної технології розробляється відповідно і своя система 

машин. 

Видалення гною із приміщень і кормо - вигульних майданчиків – 

один з найбільш трудомістких процесів обслуговування тварин, який 

становить від 30 до 50% затрат праці по догляду за тваринами, із них 

половина припадає на транспортування гною.  

Гній - це складна полідисперсна багатофазна система, яка скла-

дається із твердих, рідких і газоподібних речовин. Структура і власти-

вості його залежать від раціону і типу годівлі тварин, їх породи, виду, 

статі, віку та технології утримання. 

Підстилковий гній умовно називають твердим, а без підстилко-

вий - рідким (при вмісті сухих речовин менше 8%) чи напіврідким 

(якщо їх більше 8%). 

Середня вологість підстилкового гною від ВРХ становить 

75…90%, а без підстилкового 88…95%; після видалення його гідрав-
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лічними системами - 94…98%. На свинофермах відповідні параметри 

становлять 80…90, 90…95, 96…99%. 

Важливою характеристикою гною є його щільність. Для соломи-

стого гною ВРХ вона становить 530…890 кг/м
3
 (вологість 75…85%), 

рідкого - у межах 1010…1020 кг/м
3
; свинячого – 1050…1070 кг/м

3
; 

курячого посліду – 700…1005 кг/м
3
. 

Для розрахунку засобів видалення гною необхідно знати коефі-

цієнти тертя, а також його липкість. Показник липкості характеризує 

зусилля, необхідне для відривання гною від поверхні контакту. Із най-

більшим зусиллям гній прилипає до дерева і гуми, з найменшим - до 

полімерних матеріалів. Максимальна липкість гною ВРХ – 6 кПа, 

свиней – 3 кПа. 

Для підстилки використовують солому, торф, тирсу, стружку, 

листя і хвою дерев тощо. Підстилка поглинає рідкі видалення тварин і 

птиці, технологічну воду і аміачний азот. Щоб збільшити поглинання 

вологи і газів, солому подрібнюють на частки довжиною не більше 

100 мм. Якщо підстилки недостатньо, то втрачається значна кількість 

вказаних речовин, а тварини і місця їх відпочинку дуже забруднюють-

ся, що призводить до втрат продуктивності. 

Вибір технології видалення та утилізації гною обумовлений його 

вологістю, яка залежить від способу утримання тварин у приміщен-

нях, а також кількості і якості використання підстилки. 

При утриманні ВРХ на прив’язі гній зі стійл прибирають 2-5 ра-

зів на добу, видаляючи його за межі приміщення у гноєсховища або 

на місце приготування компосту. При безприв’язному утриманні тва-

рин на глибокому шарі підстилки його видаляють 2-3 рази на рік, а з 

вигульних майданчиків щоденно або через 2-3 дні, залежно від пори 

року. Із приміщень, обладнаних боксами, гній видаляють через 2-3 

дні. 

Технологічний процес видалення та утилізації гною можна поді-

лити на такі операції: доставка і розподіл підстилки у місцях відпочи-

нку тварин; прибирання тваринницьких приміщень і видалення з них 

гною; транспортування гною від приміщень до гноєсховища або місць 

приготування компосту; знешкодження і переробка його або приготу-

вання компосту. 

З урахуванням конкретних умов на фермах використовують такі 

основні технології: 
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 видалення із приміщень, переробка і зберігання твердого підс-

тилкового гною; 

 видалення із приміщень рідкого і напіврідкого гною, приготу-

вання з нього компосту і зберігання; 

 видалення із приміщень рідкого і напіврідкого гною, обробка 

його і зберігання; 

 видалення із приміщень рідкого і напіврідкого гною, поділ йо-

го на тверду і рідку фракції та зберігання окремо кожної фракції; 

 видалення із приміщень твердого, рідкого і напіврідкого гною, 

переробка його на біогаз і зберігання залишків. 

Перша технологія застосовується при прив’язному утриманні 

ВРХ у стійлах і безприв’язному на глибокому шарі незмінної підстил-

ки. При такій технології для підстилки використовують солому або 

торф, які розподіляють у місцях відпочинку тварин один або два рази 

на добу. 

Найраціональнішою технологією обробки напіврідкого гною є 

приготування компосту. Вона включає: очищення стійл або боксів, 

видалення гною з приміщень, транспортування його до місця обробки, 

змішування з торфом або соломою. 

Велике значення має технологія переробки гною на біогаз. Пе-

рероблений за цією технологією гній практично знезаражений і його 

відразу ж можна використовувати як органічне добриво. Крім того, 

отриманий біогаз використовують як паливо. 

Залежно від технології видалення гною із приміщень і машин та 

обладнання, які використовуються для цього, засоби механізації поді-

ляються на механічні і гідравлічні. Механічні засоби у свою чергу по-

діляються на мобільні та стаціонарні. Мобільні бувають начіпні та 

причіпні. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
Додаток Б 

Таблиця Б.1  

 Середньодобовий вихід екскрементів від однієї голови, кг 

Вид тварин Всього екскрементів 
У тому числі 

кал сеча 

Бики 40 30 10 

Корови 55 35 20 

Молодняк ВРХ на 

відгодівлі віком, 

міс.: 

до 4 

4…6 

6…12 

старше 12 

 

 

7,5 

14 

26 

27 

 

 

5 

10 

14 

20 

 

 

2,5 

4 

12 

7 

Свиноматки з  

поросятами 
22 12 10 

Свиноматки без по-

росят 
17 9 8 

Кнури 15 9 6 

Свині на відгодівлі 7,5…17 5…9 2,5…8 
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Додаток В 

Таблиця В.1 

Витрати підстилки на одну тварину за добу, кг 

Вид тварин 
Підстилковий матеріал 

солома торф тирса 

Бики 5…6 7…8 4…5 

Корови 4…5 6…8 3…4 

Молодняк ВРХ на відгодівлі 

віком, міс.: 

до 4 

4…6 

6…12 

старше 12 

 

 

5…6 

5…6 

3…5 

3…5 

 

 

7…8 

7…8 

4…6 

4…6 

 

 

5…6 

5…6 

5…6 

4…5 

Свиноматки з поросятами 5…6 6…8 5…6 

Свиноматки без поросят 2…3 3…4 4…5 

Кнури 4…6 6…7 7…8 

Свині на відгодівлі 2…3 3…4 4…5 

 

Додаток Г 

Таблиця Г.1  

Технічна характеристика скребкових транспортерів 

Показник 

Марка транспортера 

ТСН-2Б ТСН-3Б КСН-Ф-100 
ТСН-

160А 

Кількість тварин, 

які обслугову-

ються одним 

транспортером, 

гол. 

100…110 100…110 100…110 100…110 

Продуктивність 

за одиницю чис-

того часу, кг/год 

4500 4500 5700 4500 

Встановлена по-

тужність, кВт 

5,5 5,5 5,5 5,5 

Маса, кг 2450 2450 2400 1825 
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Додаток Д 

Таблиця Д.1 

Технічна характеристика тракторних причепів 

Показник 

 

Марка причепа 

2ПТС-4М-887Б 
2ПТС-6-

8562 
1ПТС-2Н 

Вантажопідйомність, 

кг 
4000 6000 2000 

Швидкість транспор-

тування, км/год 
До 35 До 40 До 25 

Місткість кузова, м
3
 5,0 6,4 2,0 

Маса, кг 1530 2950 735 

Агрегатується з трак-

тором 

Т-40АМ, 

ЮМЗ-6Л/6М, 

МТЗ-80/82 

МТЗ-80/82, 

МТЗ-

100/102 

Т-25А,  

Т-40АМ 

 

Додаток Е 

Таблиця Е.1  

Технічна характеристика мобільних кормороздавачів 

Показник 

 

Марка кормороздавача 

КТУ-10А КТП-6 (РММ-Ф-6) 

Вантажопідйомність, кг 3500 1750 

Швидкість транспорту-

вання, км/год 
До 30 До 20 

Швидкість при розки-

данні підстилки, км/год 
1,8…6,5 3,9…15,5 

Маса, кг 2110 1350 

Агрегатується з тракто-

ром 

Т-40АМ, МТЗ-

80/82 
Т-25А, Т-40АМ 
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Додаток Ж 

Таблиця Ж.1 

Технічна характеристика навантажувачів 

Показник 
Марка навантажувача 

ПС-Ф-5 ФН-1,4 ПСК-5 

Продуктивність при на-

вантажуванні соломи, 

т/год 

2…4 7 3 

Висота забирання соло-

ми, м 
4,25 5,2 5,0 

Маса, кг 1400 938 1450 

Агрегатується з тракто-

ром 

МТЗ-80/82, 

МТЗ-

100/102 

ЮМЗ-6Л, 

МТЗ-80/82, 

ДТ-75М 

МТЗ-

80/82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


