
 

ПРОЕКТУВАННЯ ПОТОКОВОЇ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ 

ЛІНІЇ ВИДАЛЕННЯ ГНОЮ 

Методичні вказівки до практичної роботи № 7 

МЕТА РОБОТИ – вміти розробити загальну технологічну 

схему лінії, підібрати необхідне технологічне обладнання та визначи-

ти його кількість. 

 

1 ВКАЗІВКИ З ПІДГОТОВКИ ДО РОБОТИ 

 

1.1 Завдання для самостійної підготовки до роботи 

Вивчити: 

1.1.1 Значення механізації і контроль якості видалення гною 

[1,2]. 

1.1.2 Класифікацію механізованих засобів видалення гною [2]. 

1.1.3 Умови вибору технології видалення гною [1,2]. 

 

1.2 Питання для самостійної підготовки 

1.2.1 Основні властивості гною.  

1.2.2 Які чинники впливають на властивості гною? 

1.2.3 Класифікація засобів видалення гною. 

1.2.4 Назвати технологічні операції видалення гною. 

1.2.5 Основні технології видалення гною на тваринницьких фе-

рмах. 

1.2.6 Охарактеризувати технологію видалення гною на фермах 

ВРХ з прив’язним і безприв’язним способом утримання тварин. 

 

1.3 Рекомендована література 

 

1. Проектування механізованих технологічних процесів тва-

ринницьких підприємств / І.І.Ревенко, В.Д.Роговий, В.І.Кравчук та ін.; 

За ред. І.І. Ревенка. – К.: Урожай, 1999. – 190 с.  

2. Механізація виробництва продукції тваринництва 

/І.І.Ревенко, Г.М.Кукта, В.М.Манько та ін.; За ред. І.І.Ревенка. – К.: 

Урожай, 1994. – 264 с.  
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2 ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ РОБОТИ 

 

2.1 Програма роботи 

2.1.1 Розробити технологічну схему лінії.  

2.1.2 Визначити продуктивність технологічної лінії. 

2.1.3 Вибрати машини і обладнання для лінії та визначити не-

обхідну їх кількість. 

 

2.2 Теоретичні відомості 

Хімізація сільського господарства збільшує значення гною як 

джерела поповнення поживних речовин і запасу органічної речовини 

ґрунту. У складі гною є всі поживні речовини, яких потребує рослина. 

Крім того, поліпшуються властивості ґрунту, створюються умови для 

ефективного використання рослинами мінеральних добрив. 

На великих тваринницьких фермах і комплексах накопичується 

величезна кількість гною, який необхідно видалити, забезпечити, його 

відповідне зберігання, переробку з метою отримання якісного повно-

цінного добрива. 

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 вигульно - кормових майдан-

чиків – один з найбільш трудомістких процесів обслуговування тва-

рин, який становить від 30 до 50% затрат праці по догляду за твари-

нами, із них половина припадає на транспортування гною.  

Гній - це складна полідисперсна багатофазна система, яка 

складається із твердих, рідких і газоподібних речовин. Структура і 

властивості 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-

лічними системами - 94…98%. На свинофермах відповідні параметри 

становлять 80…90, 90…95, 96…99%. 
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Важливою характеристикою гною є його щільність. Для со-

ломистого 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 кое-

фіцієнти тертя, а також його липкість. Показник липкості характери-

зує зусилля, необхідне для відривання гною від поверхні контакту. Із 

найбільшим 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 примі-

щеннях, а також кількості і якості використання підстилки. 

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

разів 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 по-

ділити на такі операції: доставка і розподіл підстилки у місцях відпо-

чинку тварин; прибирання тваринницьких приміщень і видалення з 

них гною; транспортування гною від приміщень до гноєсховища або 

місць приготування компосту; знешкодження і переробка його або 

приготування компосту. 

З урахуванням конкретних умов на фермах використовують та-

кі основні технології: 

видалення із приміщень, переробка і зберігання твердого підс-

тилкового гною; 
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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 

поділяються на механічні і гідравлічні. Механічні засоби у свою чергу 

поділяються на мобільні та стаціонарні. Мобільні бувають начіпні та 

причіпні. 

 

2.3 Оснащення робочого місця   

 

Методичні вказівки до даної роботи з розрахунку один екземп-

ляр на двох студентів. 

 

2.4 Вихідні дані до виконання роботи 

Робота виконується за даними з (табл.. А.1) додаток А  
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2.5 Рекомендації щодо виконання роботи й  

оформлення звіту  

 

Виконати розрахунки за одним із варіантів завдання у наступ-

ній послідовності. 

2.5.1 Технологічна схема лінії розробляється по заданому варіа-

нту завдання залежно від способу утримання тварин. Схема викону-

ється графічно у вигляді схеми. Вона дає наочне уявлення про послі-

довність виконання операцій і полегшує вибір комплекту машин та 

обладнання. 

 

2.5.2 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 одні-

єї тварини, кг; 

к - кратність прибирання гною протягом доби; 

цТ  - тривалість одного циклу видалення гною, год. 

Середньодобовий вихід екскрементів і підстилки від однієї 

тварини 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). 
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2.5.3 Вибір машин та обладнання для технологічної лінії 

здійснюють згідно із розробленою схемою для кожної або декількох 

операцій. Машини і обладнання повинні забезпечувати безперервність 

роботи лінії, видаляти, переробляти або транспортувати гній згідно із 

зоотехнічними вимогами. 

Приклад  : 

При прив'язному утриманні: 

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

200; КСН-Ф-100)  тракторний візок  гноєсховище. 

2) Прибирання стійл – вручну  ТСН-160 (або інший будь-

який шнековий або скребковий транспортер)  скиповий 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 прохо-

дів 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. 
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2.5.4 Необхідна кількість гноєприбиральних транспортерів 

трn  визначається за формулою 

1
òð

m

Ì
n  ,     (2.3) 

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

гол. (додаток Г). 

 

2.5.5 Мінімальна кількість мобільних агрегатів м обn , які за-

безпечать своєчасне транспортування гною у гноєсховище, визнача-

ється за формулою 

1

р

м об
і

і
n  ,     (2.4) 

де рі  - загальна кількість рейсів; 

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). 
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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; 

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 
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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. 

 

2.5.6 Необхідна кількість мобільних агрегатів підn , які забез-

печать своєчасне транспортування і внесення підстилки, визначається 

за формулою 

під

підр

під
і

і
n

.1

.
 ,   (2.13) 
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де 
під.рі  - загальна кількість рейсів для транспортування і внесення 

підстилки; 

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

агрегат за час внесення підстилки. 

У якості транспортного засобу для доставки і внесення під-

стилки, як правило, використовують мобільний кормороздавач облад-

наний 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 за-

собу (кормороздавача), кг. (додаток Е). 

Добова потреба стада тварин у підстилці визначається за фор-

мулою 

підпіддоб qМG . .   (2.15) 

Кількість рейсів, які може виконати один мобільний агрегат 

визначається за формулою 

підмоб

під
під

t

Т
і

.

.1  ,    (2.16) 

де підТ  - час, що відводиться на транспортування і внесення 

підстилки, год; 

під.мобt  - тривалість одного рейсу (циклу) мобільного агре-

гату для внесення підстилки, год. 

Тривалість одного рейсу (циклу) мобільного агрегату для вне-

сення підстилки визначається за формулою 
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  овнрзавхпідмоб кttttt . ,  (2.17) 

де хt  - тривалість транспортування пустого транспортного за-

собу (кормороздавача) від тваринницького приміщення 

до місця завантаження підстилки, год; 

завt  - тривалість завантаження транспортного засобу, год; 

рt  - тривалість транспортування завантаженого транспорт-

ного засобу від сховища підстилки до тваринницького 

приміщення, год; 

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

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

пинки, розвороти тощо, ок =1,1…1,2. 

Тривалість транспортування пустого і завантаженого тран-

спортного засобу визначається по формулам 2.10 і 2.11. 

Тривалість завантаження транспортного засобу завt  визнача-

ється 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 

характеристикою транспортного засобу і приймається у межах 20…30 

хвилин. 
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2.5.7 Анаеробне зброджування при утилізації гною 

 

Перспективним напрямком в утилізації гною є його анаеробне 

зброджування, що дозволяє отримати газоподібне паливо і якісне ор-

ганічне добриво, зберегти від забруднення довкілля. 

Газ, одержуваний при анаеробному зброджуванні, може бути викори-

станий для побутового споживання (таблиця 1). 

 

Розрахунок процесу метанового зброджування ведеться у на-

ступній послідовності. 

Визначається об’єм гноєзбірника за виразом: 

VH = QдобρtHKB ,    (2.19) 

де ρ - щільність гною, кг/м
3
; 

tH - час накопичення гною, tH = 2 доби; 

Кв - коефіцієнт, що враховує зміну щільності гною в залежності 

від вихідної вологості, Кв= 1,5 

 

Таблиця 1 - Поголів'я худоби і птиці, необхідне для забезпечення  

нормативної кількості біогазу для побутового спожи-

вання 

 

Найменування га-

зифікації 

Річна норма витрат 

газу на  

1 людину 

Кількість тварин або 

птиці, що забезпечюють 

річну норму витрат газу 

на 1 людину 

Мкал т. у. п. ВРХ свиней курей 

1. Приготування їжі  

(плита) 
640 0,116 1,2 5,8 19,5 

2. Приготування їжі та  

горячє водозабезпе-

чення (плита та водо-

підігрівач) 

800 0,182 1,9 9,1 22,8 
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Об’єм ємкості для визрівання визначається за виразом : 

I
вKtQV

oдобo
  ,   (2.20) 

де Qдоб – добовий вихід гною вологістю 92%, т;  

t0 - час нагрівання, t0 = 7 - 10 діб; 

- коефіцієнт, що враховує зміну об’єму в залежності від тем-

ператури нагрівання, 
I
вK  = 1,0. ..1,2. 

 

Об’єм метантенка визначимо з виразу: 

 

VM = 100Qдобρ/q ,     (2.21) 

 

де q - добова частка завантаження метантенку, q = 15 - 20%. 

 

Добовий вихід біогазу:  

 

Gб = Qдобq
I
,     (2.22)  

 

де q
1
 - вихід біогазу, що приходиться на 1 т переробленого гною, 

q
1
= 20 м

3
. 

 

Об’єм газгольдера розраховується за виразом: 

Vг= Gб - (tнб / 24) ,    (2.23) 

де tHб - час накопичення біогазу за добу, год.;  

 

Загальна теплова енергія від отриманого біогазу буде дорівню-

вати: 

Озаг = GбCб,      (2.24) 

де Сб - теплотворна здатність біогазу, Сб = 24 МДж/м
3
. 

I
вK
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Витрати теплоти на нагрів вихідного гною з t = 8 °C до t = 

35 °C (мезофільний режим) визначають як: 

Qмр=Qдоб(t2 - t1)  Cн /    (2.25) 

де Сн - теплоємність гною, Сн = 4,06 кДж/(кг°С), 

η - коефіцієнт корисної дії нагрівального пристрою, η= 0,1. 

 

Витрати тепла на власні потреби будуть складати:  

QВП = QМР +
  

 КТQ


,    (2.26) 

де QKT – витрати тепла на компенсацію тепловитрат, QKТ прий-

мається (5...7) % від <Qмр. 

 

Загальна кількість біогазу, що йде на власні потреби: 

GбП = QВП / Сб    (2.27) 

Вихід промислового біогазу можна розрахувати як: 

GбT = Gб – GбП.    (2.28) 

Коефіцієнт витрат біогазу на власні потреби розраховується 

за виразом: 

ηб = GбП / Gб.     (2.29) 

Мінімальна теплова потужність (МВт) визначається як від-

ношення: 
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Pmin  = Gбqn / tр ,     (2.30) 

де qn – найменша теплота згоряння природного газу,  

qn = 33,5 МДж/м
3
. 

 

 

 

Звіт повинен містити: номер, найменування і мету роботи; 

вихідні дані для розрахунків; розрахунки по п.2.5; висновки по роботі. 

 

2.6 Питання для самоконтролю   

2.6.1 Які вимоги пред’являються до засобів видалення, транс-

портування і переробки гною? 

2.6.2 Від яких чинників залежить вибір технологічної схеми 

видалення гною? 

2.6.3 Як визначити потребу ферми в гноєприбиральних транс-

портерах (мобільних агрегатах для транспортування гною і підстил-

ки)? 

2.6.4 З яких елементів складається один цикл мобільного агре-

гату? 

2.6.5 Наведіть приклад технологічних схем видалення гною. 

2.6.6 Чим визвана необхідність анаеробного зброджування 

гною? 
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ДОДАТКИ 

 

Додаток А 

 

Таблиця А.1 - 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 про-

дукція, яка виро-

бляється на фер-

мі 

Мол. Мол. Мол. Мол. Мол. Мол. Мол. Мол. 

3 Спосіб утри-

мання тварин 
Прив Прив Прив Прив Прив Прив Прив Прив 

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

5 Кратність при-

бирання гною 

протягом доби 

2 3 4 2 3 4 2 3 

6 Тривалість од-

ного циклу вида-

лення гною, год. 

0,5 0,7 1,0 1,2 0,5 0,7 1,0 0,9 

7 Середня відс-

тань від тварин-

ницького примі-

щення до гноєс-

ховища і схови-

ща підстилки, км 

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

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

 

Таблиця Б.1 - Середньодобовий вихід екскрементів від  

однієї голови 

В кілограмах  

Вид тварин 

 

Всього 

екскрементів 

У тому числі 

кал сеча 

Бики 40 30 10 

Корови 55 35 20 

Молодняк ВРХ на відго-

дівлі 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 поросят 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 

В кілограмах  

Вид тварин 

 

Підстилковий матеріал 

солома торф тирса 

Бики 5…6 7…8 4…5 

Корови 4…5 6…8 3…4 

Молодняк ВРХ на відгоді-

влі 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 
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Додаток Г 

 

Таблиця Г.1 – Технічна характеристика скребкових транспортерів 

 

Показник 

 

Марка транспортера 

ТСН-2Б ТСН-3Б КСН-Ф-100 ТСН-160А 

Кількість тварин, які 

обслуговуються одним 

транспортером, гол. 

100…110 100…110 100…110 100…110 

Продуктивність за оди-

ницю чистого часу, 

кг/год 

4500 4500 5700 4500 

Встановлена потужність, 

кВт 
5,5 5,5 5,5 5,5 

Маса, кг 2450 2450 2400 1825 

 

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 транспорту-

вання, 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 трактором Т-40АМ, ЮМЗ-

6Л/6М, МТЗ-80/82 

МТЗ-80/82, 

МТЗ-100/102 

Т-25А,  

Т-40АМ 
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Додаток Е 

 

Таблиця Е.1 – Технічна характеристика мобільних кормороздавачів 

 

Показник 

 

Марка кормороздавача 

КТУ-10А КТП-6 (РММ-Ф-6) 

Вантажопідйомність, кг 3500 1750 

Швидкість транспортування, 

км/год 
До 30 До 20 

Швидкість при розкиданні 

підстилки, км/год 
1,8…6,5 3,9…15,5 

Маса, кг 2110 1350 

Агрегатується з трактором Т-40АМ, МТЗ-80/82 Т-25А, Т-40АМ 

 

Додаток Ж 

 

Таблиця Ж.1 – Технічна характеристика навантажувачів 

 

Показник 

Марка навантажувача 

ПС-Ф-5 ФН-1,4 ПСК-5 

Продуктивність при наванта-

жуванні соломи, т/год 
2…4 7 3 

Висота забирання соломи, м 4,25 5,2 5,0 

Маса, кг 1400 938 1450 

Агрегатується з трактором МТЗ-80/82, 

МТЗ-100/102 

ЮМЗ-6Л, 

МТЗ-80/82, 

ДТ-75М 

МТЗ-80/82 

 

 


