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ВИВЧЕННЯ БУДОВИ ТА РОБОТИ  ЗАСОБІВ ДЛЯ ВИДАЛЕН-

НЯ ГНОЮ З ТВАРИННИЦЬКИХ ПРИМІЩЕНЬ 

Методичні вказівки до лабораторної роботи № 16 

 

МЕТА РОБОТИ – вивчити призначення, будову, робочий про-

цес, правила експлуатації та регулювання обладнання для видалення 

гною з тваринницьких  приміщень. 

 

1 ВКАЗІВКИ З САМОПІДГОТОВКИ ДО РОБОТИ  

1.1 Завдання для самостійної підготовки до роботи (Додаток 

А) 

Вивчити: 

а) схеми технологічного процесу видалення твердого та рідкого 

гною [1 с. 473…478; 2, с.359...364]; 

б) класифікацію механічних засобів видалення гною [1, с. 479; 2, 

с.364...367]; 

в) класифікацію гідравлічних систем [1, с. 479; 2, с. 364-367]. 

Скласти звіт по роботі: 

- номер, найменування, мета роботи; 

- схеми технологічного процесу видалення твердого та рідкого 

гною; 

- класифікація технічних систем і засобів прибирання гною 

- особливості роботи гідравлічних систем.  

1.2 Питання для самостійної підготовки (тести - Додаток Б) 

1.2.1 Які схеми технологічного процесу видалення твердого 

гною Ви знаєте? 

1.2.2 Які механічні засоби для видалення твердого гною Ви 

знаєте? 

1.2.3 Які схеми технологічного процесу видалення рідкого гною 

Ви знаєте? 

1.2.4 Які гідравлічні системи використовуються для видалення 

гною? 

1.2.5 Які засоби механізації використовуються для видалення 

рідкого гною? 

1.3 Рекомендована література 

1 Ревенко І.І. Машини та обладнання для тваринництва: підру-

чник/ І.І. Ревенко, М.В. Брагінець, В.І. Ребенко. – К.: Кондор,  2009. 

– 731 с.  
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2  Мельников С.В. Технологическое оборудование животновод-

ческих ферм и комплексов/С.В. Мельников. - Л.: Агропромиздат, 

1985. - 640 с. 

 

2 ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ РОБОТИ  

 

2.1 Програма роботи  

2.1.1 Вивчити загальну будову, регулювання  і технологічний 

процес: 

а) транспортерів типу КСГ (ТСН), КСН-Ф-100, скреперних уста-

новок типу УС; 

б) гідравлічних систем видалення гною; 

в) насосів НЖН-200 та УТН-10. 

2.1.2  Ознайомитись з мобільними засобами для гноєвидалення. 

Скласти звіт та захистити роботу. 

2.2 Оснащення робочого місця 

2.2.1 Плакати. 

2.2.2 Макети. 

2.2.3 Робочі органи транспортерів типу КСГ (ТСН), КСН-Ф-100. 

2.2.4 Методичні вказівки до лабораторної роботи №16. 

2.3 Теоретичні відомості 

2.3.1 Загальна будова і технологічний процес транспортерів 

типу КСГ(ТСН) та КСН-Ф-100 

 Скребкові транспортери типу КСГ (ТСН) та КСН-Ф-100 (рис.   

1)   призначені для видалення гною з тваринницьких приміщень та 

одночасного завантаження його в транспортні засоби. Він складають-

ся   з   горизонтального  та   похилого транспортерів,    які    мають    

індивідуальні    приводи   4, 8. Горизонтальний транспортер 1,  вста-

новлений у гнойовому каналі   приміщення,   складається   з   розбір-

ного ланцюга  на транспортері  КСГ-8 (ТСН-3,0Б) та нерозбірного на  

інших транспортерах з прикріпленими до нього скребками поворотної 

дії 6 та пристрою для натягування ланцюга 5.  

Похилий транспортер 2 має два канали в яких переміщується ла-

нцюг із скребками. Він завантажує гній у транспортний засіб і встано-

влюється в тамбурі тваринницького приміщення. Під верхнім кінцем 

транспортера розташовують тракторний причіп. В процесі викорис-

тання регулюють натяг ланцюга на горизонтальному та похилому 

транспортерах за допомогою натяжного пристрою 5. 
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а) 

 

1 – горизонтальний транспортер; 2 – похилий транспортер; 3 – ящик 

керування; 4 – мотор-редуктор горизонтального транспортера; 5 – на-

тяжний пристрій; 6 – ланцюг з скребками; 7- поворотний пристрій;  

8 – привод похилого транспортера 

  б) 

Рисунок 1 - Гноєприбиральний конвеєр КСГ-7-02:  

а – конструктивна схема, б – макет конвеєра 

На початку роботи вмикають похилий транспортер для виван-

таження залишків гною, а потім - горизонтальний. Не можна скидати 

гній на нерухомий горизонтальний транспортер, так як при запуску 

різко перевантажується ланцюг та механізм приводу. Крім того, мо-

жуть підійматися скребки, що значно зменшує продуктивність транс-

портера та погіршує якість роботи. Прибирати гній транспортером 

необхідно не менше трьох разів на добу. 
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Гноєзбиральні транспортери різняться між собою, в основно-

му, конструкцією ланцюга (рис. 2, 3), пристроєм для натягу транспо-

ртера та приводом. 

 
Рисунок 2 – Ланцюги скребкових транспортерів та їх  

характеристика 

 

Транспортер КСГ-8 (ТСН-3Б) має розбірний ланцюг (рис. 3, а) 

із шарнірним кріпленням скребків, що сприяє їх самоочищенню від 

гною. Ланцюг транспортера КСГ-7 (ТСН-160) (рис. 3, б) - круглолан-

ковий, нерозбірний, термічно оброблений, складається з вертикаль-

них та горизонтальних ланок і кронштейнів для кріплення скребків. 

Кронштейни приварені до вертикальних ланок через кожні 1120 мм. 

До кронштейнів за допомогою болтів, контршайб і гайок прикріплені 

скребки. 

 Ланцюги транспортерів ТСН-2,0Б та КСН-Ф-100 (рис. 3, в) за 

допомогою з'єднувальних ланок складаються з окремих секцій дов-

жиною 5,75 м. Скребки транспортера ТСН-2,0Б приварені до серед-

ньої ланки, а КСН-Ф-100 кріпляться за допомогою втулки, болта і 

двох гайок до кронштейна, який болтами жорстко з'єднаний з серед-

ньою ланкою ланцюга. 

Гній із стійл вручну за допомогою скребка скидають у гноєві ка-

нали на транспортер, який видаляє його з приміщення і завантажує у 

транспортні засоби. При цьому очищати стійла необхідно за напря-

мом руху ланцюга, починаючи від натяжного пристрою. 
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а – КСГ-8 (ТСН-3,0Б): 1,5 - болти; 2 - пластина; 3,4 - гайки; 6 - скоба; 

7 - скребок; 8, 9 - планки; 10 - вісь; б – КСГ-7 (ТСН-160А): 1 - крон-

штейн; 2 - вставка; 3 - з'єднувальна ланка; 4 - ланцюг; 5 - скребок; 

в - КСН-Ф-100: 1 - зовнішня ланка; 2 - пластина; 3 - з'єднувальна ланка 

Рисунок 3 - Тягові ланцюги транспортерів типу КСГ (ТСН) 
 
Таблиця 1 - Технічна характеристика скребкових транспортерів 

Показники КСГ-8 ТСН-2,0Б КСН-Ф-100 КСГ-7 

Кількість тварин, гол. 100-110 100-110 100-110 100-200 

Подача маси, т/год. 5,9 4,5 5,7 4,56 

Потужність, кВт 5,5 5,5 5,5 5,5 

Швидкість руху ланцю-

га транспортера, м/с 

горизонтального 

похилого 

0,18 

0,72 

0,18 

0,72 

0,18 

0,72 

0,18 

0,72 

Крок ланцюга, м 0,125 0,115 0,115 0,08 

Довжина, м 160 160 160 160 

Маса, кг 1910 2450 2400 1650 
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2.3.2 Загальна будова і технологічний процес скреперних ус-

тановок УС-15, УС-Ф-170, УС-Ф-250 

Скреперні установки УС-15, УС-Ф-170, УС-Ф-250 призначені 

для прибирання гною великої рогатої худоби із тваринницьких при-

міщень при боксовому і комбібоксовому утриманні тварин. Ширина 

зони прибирання від 1,8 до 3,0 м. Установки уніфіковані. 

Скреперна установка УСГ-3 (УС-Ф-170) складається з привода 4 

(рис. 4) тягових ланцюгів 2, проміжних штанг, скреперів 3, 5, поворо-

тних роликів 1. Привод установки включає два спарених редуктори, 

електродвигуни, механізм реверсування та ведучу зірочку. 

Тяговий орган має два відрізки круглоланкового ланцюга: пер-

ший з'єднує два передніх скрепери і приводиться в рух ведучою зіро-

чкою привода, другий з'єднує два задніх скрепери і переміщується по 

роликах поворотних пристроїв. Кожна пара скреперів з'єднана між 

собою за допомогою проміжних штанг. 

Скрепер - це робочий орган, що збирає і переміщує гній по кана-

лах. Він складається з повзуна 6 (рис.5), шарніра 2, натяжного при-

строю 3 та двох скребків 1 і 4. Залежно від ширини каналу розсувні 

скребки виставляють на ширину очищення від 1,8 до 3 м. На кінцях 

скребків болтами прикріплені гумові чистики, які очищають стінки 

каналу від гною. 

Поворотні пристрої для зміни напрямку руху ланцюга встанов-

лені на анкерних болтах, забетонованих у гнізда. 

Скреперна установка має зворотно-поступальний рух. При ро-

бочому ході скребки в одному гнойовому проході за рахунок тертя з 

підлогою розкриваються на ширину гнойового каналу, захоплюють 

гній і переміщують його до поперечного гнойового каналу. Скребки 

іншого проходу в цей час складаються і здійснюють холостий хід у 

протилежному напрямку. За один робочий цикл кожен з чотирьох 

скреперів (по два у каналі) проходить шлях 57,3 м з швидкістю 0,056 

м/с. Перекриття ходу скреперів становить 9,5 м. Коли перший скрепер 

з гноєм підходить до поперечного каналу і скидає в нього гній, задній 

скрепер переміщує гній до середини гнойового проходу. Спрацьовує 

пристрій реверсування. При повторному робочому ході перший скре-

пер захоплює гній із середини гнойового каналу і переміщує його до 

поперечного каналу. 
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1 - поворотні ролики; 2 - тяговий ланцюг; 3, 5 - скрепери; 4 - привод 

Рисунок 4 - Скреперна установка УСГ-3 (УС-Ф-170) 

 
1,4- скребки; 2 - шарнір; 3 - натяжний пристрій; 5 - гумовий чистик;  

6 - повзун  

Рисунок 5 - Скрепер УСГ-3 (УС-Ф-170) 

 

2.3.3 До мобільних засобів видалення гною із приміщень, ко-

рмо-вигульних майданчиків, проходів для тварин та інших місць на-

лежать: бульдозери, фронтальні важільні навантажувачі періодичної 

дії, обладнані бульдозерною начіпкою ковшового типу, і гноєприби-

ральні машини безперервної дії різних конструкцій. На тваринниць-

ких фермах використовують, в основному, бульдозери загального 

призначення (БН-1, БСН-1,5), начеплені на колісні чи гусеничні трак-

тори. 
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Бульдозери виготовляють з неповоротним відвалом, жорстко за-

кріпленим у положенні, перпендикулярному до поздовжньої осі трак-

тора, або з поворотним, положення якого можна змінювати на кут до 

45º у горизонтальній площині і до 5…10º у вертикальній. 

З метою підвищення продуктивності бульдозера його обладну-

ють боковими рухомими або нерухомими закрилками. Їх застосову-

ють для прибирання гною в приміщеннях і на вигульних майданчиках. 

Агрегат мобільний АМН-Ф-20 (рис. 6) призначений для очи-

щення відкритих гноєпроходів в тваринницьких приміщеннях, а та-

кож вигульних майданчиків з твердим покриттям. 

 

 
1 – лопата; 2 – рама; 3 – кронштейн; 4 – навіска; 5 – маслопроводи  

гідросистеми; 6 – гідророзподільник; 7 – гідроциліндр для опускання  

і піднімання лопати; 8 – регулювальні тяги; 9 – гідроциліндри лопати 

Рисунок 6 – Загальний вид (зверху) та схема мобільного агрегату 

для видалення гною АМН-Ф-20 

 

Він складається із змонтованої на трубчастій зварній рамі лопа-

ти, яка має короб і дві опорні лижі. За допомогою кронштейнів та на-

вісок лопату фронтально начіплюють на трактор класу 1,4 (МТЗ-

80/82, ХТЗ). Агрегат оснащений гідросистемою (два гідроциліндра 
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для відкриття і закриття лопатей, гідроциліндр для піднімання та опу-

скання лопати, гідророзподільник).  

Трактор з агрегатом у транспортному положенні заїжджає в гно-

єпрохід. За допомогою гідросистеми тракторист опускає лопату і роз-

криває її лопаті на ширину проходу. При переміщенні агрегату гній 

лопатою переміщується в поперечний канал або ж у гноєсховище. 

Прибирати гній рекомендується тоді, коли відсутні тварини у зоні ро-

боти агрегату. Обслуговує агрегат один тракторист. 

 

2.3.4 Будова і принцип роботи гідравлічної системи гноєви-

далення 

Система гноєвидалення є однією з найбільш важливих систем на 

фермі. Її робота найбільшою мірою впливає на мікроклімат в примі-

щенні і здоров'я тварин. Гідротранспортна система гноєвидалення 

складається з гноєприймальних (поздовжніх) каналів і поперечного 

(одного чи двох) каналу-колектора, гноєзбірника з насосною станцією 

і гноєпровідної мережі. Зверху гноєприйомні канали закриті решітка-

ми (щілинні підлоги). 

Щілинну підлогу виготовляють з достатньо міцного, стійкого до 

агресивного середовища і дешевого матеріалу. Бажано, щоб цей мате-

ріал мав теплоізоляційні властивості і не спричиняв інтенсивне сти-

рання ратиць. Важливою характеристикою матеріалу підлоги є здат-

ність до самоочищення, що зменшує затрати праці на прибирання 

приміщень. Ширина щілин і планок повинна відповідати  віку та виду 

тварин.  

На комплексах великої рогатої худоби застосовують збірні реші-

тки, складені з окремих планок трапецеїдального перетину. Планки, 

виготовлені промисловим способом, являють собою ненапружені бе-

тонні балки, або їх роблять з попередньо напруженого залізобетону. 

Для свинарських комплексів решітки виготовляють у вигляді залізо-

бетонних, пластикових, чавунних чи азбестоцементних панелей. Пла-

стикові підлоги (рис. 7) застосовуються, в основному, в конструкціях 

станків для утримання поросят з повністю щілинною підлогою. 

Пластикові щілинні підлоги дешевші, але у поросят ростуть ра-

тиці, які вони повинні сточувати, інакше може статися викривлення 

ніг, що не допустимо при вирощуванні племінних поросят. Тому на 

племфермах рекомендуються комбіновані бетонні суцільні і дренажні 
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підлоги з чавунними щілинними підлогами. Розмір щілини підлоги на 

ділянці дорощування не повинен перевищувати 12 мм. 

 

 
Рисунок 7 – Пластикові підлоги для утримання поросят 

 

Гноєприймальні канали прокладають вздовж приміщень по дов-

жині рядів чи стійл станків. Їх роблять із залізобетонних блоків (лот-

ків) чи з монолітного бетону, розташовуючи дно каналу горизонталь-

но, чи з ухилом 0,003…0,005 у бік поперечного колектора. При будові 

самопливної системи ухил дна каналу необхідний лише для полег-

шення умов чищення каналу і первісного запуску системи в експлуа-

тацію. Канали відстійно-лоткової системи для ферм великої рогатої 

худоби роблять з ухилом і = 0,01…0,02, ширина каналів у корівниках 

з безприв'язним утриманням дорівнює 1…1,2 м, з прив'язним утри-

манням - 0,7…0,9 м, у свинарниках - 0,9 м. 

Поперечний переріз (рис. 8, а) поздовжніх каналів у свинарни-

ках прямокутний із скошеними чи закругленими двома кутами. 

При змивній системі — U- подібний перетин. Канали в корівни-

ках нерідко роблять із скошеною задньою стінкою. 

На рис. 8, б представлений розріз самопливного каналу зі змив-

ним трубопроводом і поперечний колектор. Головна частина подовж-

нього каналу подовжується на відстань l = 0,5-1 м за межі щілинної 

підлоги з метою усунення випадків нагромадження гною біля торцевої 

стінки каналу і посилення рухливості гнойової маси. 

У нижній (випускній) частині каналу (рис. 8, в) у місці його 

примикання до поперечного колектора встановлені в направляючих 

рамках шибер, поріг висотою 100-150 мм і гідрозатвор.  
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а - поперечні перерізи каналів: 1 - прямокутне зі скошеними кутами,  

2 - прямокутне з закругленими кутами, 3 - трапецеїдальне з овальним 

дном, армованим сектором азбестоцементної труби, 4 - зі скошеною 

задньою стінкою; б - поздовжній розріз самопливного каналу: 1 - засу-

вка, 2 - змивний трубопровід, 3 - щілинна підлога, 4 - шибер, 5 - гідро-

затвор, 6 - кришка люка, 7 - поперечний колектор, 8 - поріжок,             

9 - гнойова маса; в - фрагмент випускної частини каналу: 1 - гнойова 

маса, 2 - поріжок, 3 - гідрозатвор, 4 - поперечний колектор; г- змивний 

бачок: 1 - змивна труба, 2 - засувка, 3 - опора, 4 - бак місткістю        

0,5…1 м3, 5 - накопичувальна труба, 6 - вентиль. 

 

Рисунок 8 - Устаткування гноєприймальних каналів систем  

гноєвидалення 
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Поріжки і шибера в самопливних каналах служать для запуску 

системи в самопливний режим роботи при введенні її в експлуатацію 

після спорудження або чищення каналів.  

Гідрозатвор призначений для запобігання проникнення шкідли-

вих газів з поперечного колектора через гноєприймальний канал у 

приміщення. Це виключає також можливість поширення інфекції че-

рез канали. 

Колектор (поперечний канал) служить для самопливного транс-

портування гною, що видаляється з приміщень у гноєзбірник. Він іно-

ді виконується з азбестоцементних чи залізобетонних труб діаметром 

не менше 0,5 м, що укладаються під землею з ухилом 0,01-0,02. При 

цьому потрібно розташувати його на 0,3 м нижче випускного кінця 

подовжнього каналу. 

Робота гідравлічної самопливної системи періодичної дії  про-

тікає в такий спосіб. Перед пуском в експлуатацію всі гноєприйма-

льні і поперечний канали звільняють від будівельного сміття і сторон-

ніх предметів, перевіряють якість стиків залізобетонних блоків і усу-

вають можливі нерівності на внутрішній поверхні каналів. Одночасно 

перевіряють якість монтажу поріжка, шибера і гідрозатвора, звертаю-

чи увагу на легкість їхніх переміщень у напрямних рамках. Після ус-

тановки поріжка і шибера на місце канал заповнюють водою до рівня 

поріжка (100-150 мм). Екскременти тварин, провалюючись через ре-

шета, накопичуються в каналах до рівня поріжка в головній частині 

каналу, при якому відстань від поверхні шару маси до нижньої повер-

хні щілинної підлоги допускається не менш 0,3-0,35 м (відповідно до 

санітарно-ветеринарних вимог). Практика показує, що період нагро-

мадження гною складає 7—14 днів, в залежності від віку і породи тва-

рин, кормового раціону і пори року. 

Після заповнення каналу шибер відкривають і випускають гній, 

що нагромадився, тим самим приводячи в дію самопливну систему, 

тому що шар гною, що залишився в каналі, на рівні поріжка витісня-

ється свіжою гнойовою масою, що надходить у канал. 

При зміні поголів'я в приміщенні (при закінченні відгодівлі, при 

переході на пасовищний спосіб і т.п.) роблять чищення каналів, для 

цього виймають з них поріжки і роблять злив всього вмісту з каналу.  

При цьому додають воду і застосовують побудники для зколо-

мучення осаду, що утворився на дні каналу. 



13 

При роботі змивних систем над головною частиною кожного по-

здовжнього каналу встановлюють змивний бачок (рис.7, г) зі швидко-

діючою засувкою. Змивні бачки з'єднуються з каналом сталевою тру-

бою  100-150 мм. Промивають канали 1-2 рази в добу. 

Видалення гнойової маси з поперечного колектора проходить 

самопливом у сполученні з періодичним змивом (2-4 рази в добу) 

очищеною рідиною або технічною водою. Для цього від насосної ста-

нції прокладається магістральний змивний трубопровід, наприкінці 

якого встановлені насадки чи форсунки. Тиск на виході зі змивних 

насадок повинен бути не менше 0,1 МПа. На відводах змивного тру-

бопроводу в гноєприймальних каналах встановлюють засувки з руч-

ним керуванням, а на магістральному трубопроводі - засувки з елект-

роприводом і дистанційним керуванням. 

Найбільш ефективною системою гноєвидалення в свинарниках 

визнано на сьогодні відстійно-лоткову  систему (самопливна періоди-

чної дії) через  її простоту та надійність роботи, низьку ресурсоєм-

ність (витрата води знижується на 30-40%), універсальність (підхо-

дить для будь-яких приміщень). 

 

Самопливна система періодичної дії ( рис. 9) являє собою систе-

му каналів (іноді їх називають ваннами), закритих згори пластиковою 

підлогою або бетонно-щілинними підлогами, через які в них потрап-

ляє гній. Під каналами під певним кутом проходять труби для гноєви-

далення з антилипучим шаром, що ведуть у відстійник. Від каналів 

труби відділяють заглушки. Гній накопичується в каналах два тижні, 

після чого співробітник ферми по черзі піднімає пробки і гній самоп-

ливно витікає у відстійник. 

Реалізується така система за допомогою пластикової труби діа-

метром 250 мм. Для розрідження повітря в системі передбачений ви-

пускний клапан діаметром 160 мм. Для запобігання прилипанню 

гною до дна ванни має бути створена водяна подушка глибиною до 

100 мм. 
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Рисунок 9 – Фрагмент самопливної системи періодичної дії  

у свинарнику 

 

 

2.3.5 Установка для транспортування гною УТН-10 (рис.10) 

призначена для транспортування гною будь-якої консистенції (рід-

кого, напіврідкого, підстилкового) у різних кліматичних умовах (при 

температурі навколишнього середовища від - 40 до 50 °С). Установ-

ка подає гній до гноєсховища трубопроводом, прокладеним під зем-

лею нижче рівня промерзання. Гноєсховище заповнюється знизу, що 

запобігає замерзанню вихідного кінця гноєпроводу і самого гною. 

Особливо ефективна установка в багаторядних корівниках з попереч-

ним транспортером. У цьому разі вона може працювати в автоматич-

ному режимі. 

Установка УТН-10 складається з поршневого насосу, заванта-

жувальної лійки, гідроприводної станції, апаратури керування та гно-

єпроводу. Поршневий насос — це гідравлічна машина, що забезпечує 

переміщення гною трубопроводом за допомогою поршня. Останній 

приводиться в дію гідроприводною станцією. 

Поршневий насос складається із корпуса, рами з вушками для 

приєднання двох гідроциліндрів привода насоса, а також перехідни-

ка. У корпусі насоса є всмоктувально-напірний клапан, який приво-

диться в дію гідроциліндром залежно від такту поршня, забезпечує 

перекриття завантажувальної горловини лійки чи напірного каналу 

гноєпроводу. Зверху на корпусі насоса кріпиться завантажувальна 
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лійка, а спереду — конус, до якого приєднаний гноєпровід. Гостра 

кромка забірної камери і термічно оброблений хромований поршень 

дозволяють легко розрізати соломисті матеріали. Це забезпечує на-

дійне транспортування трубопроводом підстилкового гною. 

 

 
1 – гноєпровід, 2 – завантажувальна лійка, 3 – клапан, 4 – поршень,     

5 – гідроциліндр, 6 – мастилопровід, 7 - перехідник направляючий,     

8 – корпус насоса, 9 – конус 

Рисунок 10 – Установка для транспортування гною УТН-10 

 

Автоматичне керування роботою насоса забезпечується двома 

реверсивними золотниками. Система керування складається із штанг, 

пружин, шайб, упорів, тяги та важеля. Останній перемикає реверсив-

ні золотники. 

Гідроприводна станція складається з гідробаку й електродвигу-

на, змонтованого на його кришці. Електродвигун потужністю 13 кВт 

через муфту приводить в обертання шестерний насос. Усередині гід-

робака змонтований паророзподільник з важелем і фільтр тонкого 

очищення мастила. Тиск мастила контролюють по манометру, встано-

вленому на нагнітальному мастилопроводі. Гідроприводна станція че-

рез гідроциліндри надає руху поршню 4 (див. рис. 10) і всмоктуваль-

но-нагнітальному клапану 3. 

Гноєпровід 1 діаметром 325 мм зєднує поршневий насос з гноє-

сховищем. Гній із приміщення скребковими, скреперними й іншими 

пристроями подається в завантажувальну лійку установки УТН-10. 

Під дією власної маси і розрідження, створюваного при русі поршня 4 

в корпусі «назад», гній із завантажувальної лійки 2 надходить у робо-

чу камеру корпуса 8. У цей час канал гноєпроводу перекритий клапа-
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ном, а вікно завантажувальної лійки відкрито. Після заповнення робо-

чої камери клапан перекриває вікно завантажувальної лійки і відкри-

ває нагнітальний канал гноєпровода. Поршень насоса, виконуючи ро-

бочий хід, виштовхує гній з робочого циліндра по гноєпроводу в гно-

єсховище, заповнюючи його знизу. Потім цикл повторюється. 

Параметри насоса: продуктивність 10 т/год., відстань транспор-

тування до 150 м, діаметр циліндра 35 мм, хід поршня 630 мм. Трива-

лість одного циклу близько 26 с. За один хід поршня в гноєсховище 

подається 55...75 кг гною вологістю не менше 76%. 

2.3.6 Шнеково-відцентровий насос НЖН-200 (рис. 11) призна-

чений для перекачування рідкого та напіврідкого гною із гноєзбірни-

ків і гноєсховищ у транспортні засоби або по трубопроводу. Його ви-

пускають у двох виконаннях: пересувний і стаціонарний.  

 
1 – дверці, 2 – обойма, 3 – опорна рама, 4 – лебідка, 5 – рукав, 6 – на-

прямні, 7 – болт фіксації, 8 – привод, 9 – візок, 10 – відцентровий на-

сос, 11 – корпус, 12 – шнек, 13 – лопатева мішалка, 14 – напірна труба, 

15 – поворотна рама, 16 – трос  

Рисунок 11 - Шнеково-відцентровий насос НЖН-200 

 

Він складається з опорної 3 і поворотної 15 рам, насоса 10, мо-

торної лебідки 4 і колісного ходу 9. Відцентровий насос 10 з електро-

двигуном 8 і напірною трубою 14 змонтовані на поворотній рамі 15, 
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що для роботи встановлюється лебідкою 4 і тросом 16 у вертикальне 

положення, а при переїздах — у горизонтальне, транспортне поло-

ження. Вздовж поворотної рами 15 насос переміщається на полозках. 

Для перемішування гнойової маси в гноєзбірнику на зовнішньо-

му кінці вала насоса передбачена мішалка 13 пропелерного (лопатево-

го)  типу. Гній через вікно засмоктується в корпус шнека 11, захоплю-

ється його витками і транспортується вгору на робоче колесо. При 

цьому соломисті включення подрібнюються ножами подрібнювача 

(зазор регулюють прокладками при збиранні насоса), розташованими 

між шнеком і робочим колесом, а також додатково між штифтами, що 

маються в корпусі насоса, і концентричними канавками на диску ро-

бочого колеса. Потім гній лопатями робочого колеса викидається че-

рез равликоподібну частину корпусу в напірну трубу. 

Параметри насоса: діаметр колеса 400 мм; ширина 92 мм; діа-

метр шнека 198 мм; крок витків 158 мм. Діаметр напірного рукава 150 

мм. Подача насоса 74 кг/год. при вологості гною 94,4% і 23 кг/год. 

при вологості 88,5%. Потужність електродвигуна насоса 30 кВт, лебі-

дки - 0,6 кВт. Найбільша глибина вивантаження 3,2 м. 

 

2.4 Після виконання роботи, студент складає звіт, який 

вміщує дані: 

1 Записати тему, номер та мету роботи. 

2  Схеми технологічного процесу видалення твердого та рідкого 

гною. 

3  Класифікація механічних засобів видалення гною та гідравліч-

них систем. 

4 Технологічно-конструктивні схеми транспортерів КСГ-7-02 та 

скреперної установки УСГ-3 (УС-Ф-170). 

5 Опис конструкцій тягових ланцюгів скребкових транспортерів 

та скрепера УСГ-3. 

6 Призначення, регулювання та технологічний процес механіч-

них засобів для видалення гною. 

7 Призначення основних елементів гідравлічних систем гноєви-

далення. Особливості роботи самопливної системи періодичної дії. 

8 Призначення та технологічний процес насосів УТН-10 та 

НЖН-200.  

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

лабораторної роботи. 
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2.5 Контрольні запитання 
2.5.1 Які операції входять до технологічного процесу видалення 

твердого та рідкого гною? 

2.5.2 Опишіть загальну будову та технологічний процес транс-

портерів типу КСГ (ТСН), УСГ. 

2.5.3 Наведіть характерні ознаки розбіжності між транспортера-

ми для видалення гною. 

2.5.4 Який принцип дії та будова скреперних установок УСГ? 

2.5.5 Дайте аналіз гідравлічних систем. 

2.5.6 Що необхідно враховувати при виборі систем гноєвида-

лення? 

2.5.7 Поясніть принцип дії відстійно-лоткової і самопливної сис-

теми 

2.5.8 Поясніть принцип дії змивної системи. 

2.5.9 Назвіть основні вузли обладнання УТН-10 та НЖН-200. 

2.5.10 Принцип дії насосів УТН-10 та НЖН-200. 
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ДОДАТОК А 

(довідковий) 

 

Технологічний процес видалення твердого гною (рис. А.1) може-

мо поділити на наступні операції: доставка та внесення підстілки, 

прибирання у приміщеннях, транспортування до місць зберігання, об-

робка гною для приготування високоякісного органічного добрива, 

навантаження, транспортування та внесення в грунт. 

В залежності від способу утримання тварин, використовують рі-

зні схеми технологічного процесу видалення рідкого гною (рис. А.2). 
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Рисунок А.1 – Схема технологічного процесу видалення твердого  

гною 
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Рідкий гной
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Рисунок А.2 - Схема технологічного процесу видалення рідкого гною 

Технічні системи та засоби механізації можна класифікувати й 

за іншими ознаками (рис. А.3): спосіб використання, принцип дії, 

конструктивні ознаки робочих органів, тип їх приводу тощо. 

За способом використання технічні системи і засоби бувають 

пересувні та стаціонарні. Пересувні застосовуються для видалення 

гною зі стійл, боксів, вигульних майданчиків, а стаціонарні лише зі 

стійл і боксів. Привод робочих органів механізації здійснюється за 

допомогою двигунів внутрішнього згорання, а також від електродви-

гунів. 

Типи скреперів для видалення гною та їх характеристика 

Дельта-скрепер (рис. А.4): 

 підходить для прибирання напіврідкого та підстилкового 

гною  

 автоматично регулюється при зміні ширини проходу  

 абсолютна безпека для корови  

 повний запрограмований автоматичний контроль  

 система може бути встановлена в будь-якому приміщенні, 

незалежно від типу підлоги  

 

 

Рідкий гній 
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Рисунок А.3 – Загальна класифікація технічних систем і засобів 

 прибирання, видалення та утилізації гною 

 

 
Рисунок А.4 – Дельта-скрепера 

 

Комбі-скрепер (рис. А.5), заслінний скрепер (рис. А.6): 

 використовується для напіврідкого гною або гною з соломою 

коротше ніж 4 см  

 може працювати у вузькому проході - немає необхідності роз-

ширювати проходи  

 система може бути встановлена в будь-якому приміщенні, не-

залежно від типу підлоги  
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 абсолютна безпека для корови - автоматична зупинка у разі ко-

нтакту з твариною  

 система захисту від промерзання  

 повний запрограмований автоматичний контроль  

 різні типи приводних станцій: тросовий, ланцюговий, кабель-

ний і гідравлічний приводи  

 
Рисунок А.5 – Комбі-скрепер 

 

 
Рисунок А.6 – Заслінний скрепер 

 

Ящичний скрепер (рис. А.7) 

 нова конструкція для прибирання гною і бруду (солома довше 

4 см) 

 не вимагається направляючого U - подібного профілю  

 ця скребкова система може вичищати гній, який розташований 

тільки по одній стороні проходу без скрепера (одностороннє 

завантаження)  
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Рисунок А.7 – Ящичний скрепер 

 

Класифікація гідравлічних систем видалення гною. 
На даний час існують наступні типи гідравлічних систем гноє-

видалення: самопливна, відстійно-лоткова (шиберна), змивна, рецир-

куляційнна та, іноді, безканально-змивна. 

Самопливна система заснована на принципі вільного плину 

гнойової маси під дією сили ваги. Система діє безупинно в міру над-

ходження гнойової маси через щілини підканальних решіток і стікан-

ня її через відкритий кінець каналу. Вологість гнойової маси повинна 

бути не нижче 88%. Ця система проста і зручна в експлуатації. Після 

запуску її в роботу функції оператора зводяться лише до спостере-

ження за тим, щоб у канали не потрапляли залишки корму і сторонні 

предмети. У процесі функціонування додавати воду не потрібно. Воду 

додають тільки при пуску системи в роботу. Самопливні системи гно-

євидалення особливо успішно застосовуються на свинарських ком-

плексах і фермах будь-яких розмірів. 

Відстійно-лоткова (шлюзова) система відрізняється від самоп-

ливної тим,  що  передбачає нагромадження  гною в гноєприймальних 

каналах, вихід яких перекритий шиберами. Для періодичного спуску 

гнойової маси (через 7-14 днів) шибера відкривають, а для її розрі-

дження додають воду. За рахунок додаткової витрати води - у серед-

ньому 3-5 дм3 на одну голову в добу - збільшується вихід гною. Осно-

вний недолік цієї системи полягає в тому, що при спуску гнойової ма-

си відбувається надмірне виділення сірководню. На цей час необхідно 

підсилити в приміщенні повітрообмін, відкриваючи витяжні канали, а 

також вікна і ворота. 

Змивна система діє дуже надійно, її рекомендується застосову-

вати на свинофермах з виробництвом до 24 тис. свиней у рік. Система 

передбачає промивання гноєприймальних каналів один-два рази на 

добу водою, яку подають до змивних насадок по спеціальній мережі зі 
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змивних бачків, заповнюваних з водогінної мережі. Витрата води при 

цій системі складає 15-20 дм3 на одну тварину в добу. При застосу-

ванні подовжніх каналів з U - подібним поперечним перерізом і змив-

ними бачками місткістю 1 м3 загальні витрати води системою змен-

шується приблизно в два рази. Змивна система застосовується на сви-

нарських комплексах з виробництвом 54 і 108 тис. голів у рік. 

Рециркуляційна система передбачає щоденне промивання гноє-

приймальних каналів рідкою фракцією гною, попередньо освітленою, 

знезараженою і дезодорованою. Застосування такої системи дозволяє 

скоротити витрати води і зменшити вихід гнойової маси. Умови за-

стосування її ті ж, що і для змивної системи. При цьому варто враху-

вати, що під час промивання каналів трохи підвищується загазова-

ність приміщення. Система може застосовуватися на фермах будь-

яких розмірів, але за умови надійного знезаражування змивної рідини. 

Безканально-змивна система є новою і поки одержала поширен-

ня лише на свинарських комплексах. Її особливість полягає в тім, що 

змив гною проходить за допомогою спеціальної гідравлічної установ-

ки тонкими змивними струменями води, що подаються через форсун-

ки під високим тиском (1,4 МПа). Система не вимагає будівництва 

глибоких гноєприймальних каналів і застосування щілинних підлог, 

тому що змив гною йде безпосередньо з зони дефекації свиней. Засто-

сування безканальної системи дозволяє помітно скоротити витрати 

води на промивання в порівнянні з іншими системами; вони складуть 

3-3,5 дм3 на одну дорослу свиню (на відгодівлі) у добу. 

За економічними показниками гідравлічні системи гноєвидален-

ня, за винятком безканально-змивної, незначно відрізняються одна від 

іншої, але застосування тієї чи іншої системи визначає вибір способів 

обробки рідкого гною з метою наступної його утилізації. 

 


