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Суцвіття – китиця веретеноподібної форми, середньої довжини та 

щільності. Квітки середні за розміром, рожеві. Одночасно квітучих квітів в 

суцвітті 4-6 до 8. Боби середні за розміром з невеликими шипами по 

спинному шву (слабо-озброєні). Колір бобів світло-коричневий. Маса 

1000 бобиків 18-20 г. 

Рослини сорту Арсей розвиваються по типу ярових культур. При 

весняній, безпокривній, широкорядній сівбі вони цвітуть і плодоносять в 

перший рік життя. При цьому урожай насіння складає 0,2-0,4 т/га, а на 

другий і на послідуючі роки життя він досягає 1,0-1,4 т/га. Сорт практично 

одноукісний. При сприятливих умовах зволоження ґрунту в другій 

половині літа урожай зеленої маси в другому укосі складає 40-60 % до 

першого. Сорт середньопізньостиглий, рослини зимостійкі, посухостійкі, 

слабо уражуються хворобами. Облистяність рослин 51-53 %. Вміст 

протеїну в сухій речовині 17-19 %. Урожайність зеленої маси – 35,0-

37,0 т/га, повітряно-сухої речовини – 8,0-8,3 т/га, насіння – 0,8-1,2 до 

1,4 т/га. 

 

 
 

УДК 631.762 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ 

ПОДРІБНЮВАЧА ПРЕСОВАНИХ СТЕБЛОВИХ МАТЕРІАЛІВ 

 

Грицун А.В., канд. с.-г. наук, доцент 

Яропуд В.М., канд. техн. наук, доцент 

Вінницький національний аграрний університет 

 

Основним видом механічної обробки стеблових матеріалів є 

подрібнення. При подрібненні соломи в камері молоткової дробарки 

основним видом руйнівних деформацій матеріалу являється згин, для 

якого як найповнішою механічною характеристикою є межа міцності [1].  

З енергетичної точки зору найбільш вигідною технологічною схемою 

подрібнювача стеблових кормів слід визнати, ту, яка складається з 

мінімально необхідних складових: подача початкового матеріалу, 
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подрібнення, відведення готового продукту [1]. 

У загальному випадку запропонована модель функціонування 

подрібнювача. Вхідними параметрами прийняті змінні, що визначають 

умови його роботи: подача стеблового корму Qn(t), яку за необхідності 

можна виміряти, вологість стеблового корму W(t), яка є некерованим 

чинником і контролюється при проведенні дослідів. Вихідними змінними 

є: потік подрібненої маси (пропускна спроможність) Q(t); середня довжина 

різки lср(t); питомі енерговитрати E(t). 

На вихідні параметри впливають конструктивно-технологічні 

параметри, що характеризують положення робочих органів: колова 

швидкість молоткового ротора Vм-р(t), частота обертання бункера nб(t), кут 

нахилу подрібнювального ротора Хм-р(t) відносно вертикальної осі, 

кількість молотків на осі підвісу z(t), число осей підвісу n(t). 

 

Рисунок 1 – Узагальнена модель функціонування подрібнювача-

роздавача стеблових кормів. 

 

Взаємодія молоткового робочого органу із стебловим матеріалом в 

процесі його руйнування характеризується надзвичайно складними 

явищами. 

 

Рисунок 2 – Схема взаємодії робочого органу із стеблом: 1 – ротор з 

молотковим робочим органом; 2 – стебло з приєднаною масою 
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Кінетичним моментом є вектор, рівний геометричній сумі моментів 

кількостей руху усіх матеріальних точок системи відносно центру [2]. 

1 1
0

,
t

о lК К F rdt                                                    (1) 

де К1 - кінетичний момент системи; 

К1о - кінетичний момент механічної системи при t = 0; 

0

t

lFrdt  - момент імпульсу сили характеризує її дію протягом певного 

часу. 

Після перетворення рівняння (1) набере вигляду 

1 1 0 1
0

.
t

J J Frdt                                                   (2) 

Стебло з приєднаною масою можна розглянути, як пружну систему, 

представлену консольною балкою. 

Тоді відновлювальна сила пропорційна відхиленню точки від 

положення рівноваги (нехтуємо статичною деформацією): 

Fпрх = с · ОМ = с · ǀхǀ,                                            (3) 

де c - коефіцієнт жорсткості балки. 

Коливальний рух матеріальної точки відбувається за умови, якщо на 

точку, відхилену від положення спокою під дією сили F2, діє сила Fпр, яка 

прагне повернути точку в вихідне положення. Такою силою може служити 

сила пружності, яка завжди спрямована до положення спокою тіла: 

.
хпрF с х                                                         (4) 

Диференціальне рівняння руху точки М під дією Fпр і F2 буде: 

2 2 2.хпрm x X F F с х F                                               (5) 

В кінцевому виді максимальне зусилля руйнування max

прF  буде: 

   
1,2

2
max 2 max 2 max max 2

2 2 2max

2

2 4 2 4 4
.

2

пр б пр б пр б пр

руйн

F t x m F t x m F x m F t
F

t

       



        (6) 

Теоретичний аналіз показав, що зі збільшенням колової швидкості 

молоткового ротора V та зменшенням часу взаємодії молотка з матеріалом, 

зусилля руйнування Fруйн стебла і зміна кінетичної енергії ротора 

зменшуються. 
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Постановка питання. Проблемним є питання застосування 

технологій і технічних засобів механізації приготування і роздавання 

кормів на тваринницьких фермах. Ці процеси займають основну частку 

витрат праці (до 40 % в загальному балансі витрат) [1]. 

Короткий огляд стану досліджень. Поєднання двох або кількох 

операцій в одному технічному засобі дозволяє знизити енергоємність і 

металоємність процесу приготування і роздавання повнораціонних 

кормових сумішей, а також скоротити кількість навантажувально-

розвантажувальних і транспортних робіт. 

Створення кормороздавачів-змішувачів (міксерів) для ферм ВРХ у 

світовій практиці велось в трьох напрямах: роздавачі лопатевого, 

горизонтального та вертикального типу змішування. 

Вертикальне змішування при умові дотримання усіх висунутих до 

нього вимог на сьогодні є найбільш досконалим. Вертикальні міксери-
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