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УДК 631.3: 634 

РОЗРОБКА МУЛЬЧУВАЧА ДЛЯ ПЕРЕРОБКИ 

ЗРІЗАНИХ ГІЛОК ПЛОДОВИХ ДЕРЕВ У МІЖРЯДДЯХ ІНТЕНСИВНОГО 

САДУ 

Руткевич В.С., к.т.н., ст. викл. 

Вінницький національний аграрний університет 

Виробництво сільськогосподарської продукції вимагає виконання ряду технологічних 

операцій в певній послідовності,  серед яких обрізці плодових дерев відводиться значна роль. 

Обрізка вважається досить ефективною, на тлі захисних заходів та агротехнічних прийомом 

підвищення врожайності і якості плодів. У садах після обрізки, в залежності від віку, 

щільності посадки дерев, сорту залишається велика кількість зрізаних гілок (до 20 і більше 

тонн з 1 га). Деревина спалюється або зволікаються в яри і тим самим виводиться з 

кругообігу речовин, в тому числі і елементів мінерального живлення рослин[1].  

Прибирання та утилізація зрізаного деревного матеріалу в садах є обов'язковими 

операціями технологічного процесу виробництва плодів. У той же час вони пов'язані з 

великими матеріальними та трудовими затратами, викликаними низьким рівнем механізації і 

малою ефективністю використовуваних технологій. Тому, розробка ресурсозберігаючих 

технологій і комплексу машин для садівництва є найважливішим завданням, що значно 

знижуть трудомісткість основних робіт [1].  

Для реалізації зазначеної технології утилізації деревних відходів садівництва на 

кафедрі машин та обладнання сільськогосподарського виробництва ВНАУ було розроблено 

конструкцію подрібнювача-мульчувача зрізаних гілок плодових дерев рис. 1 [2]. 

 

 
Рисунок 1- Подрібнювач-мульчувач зрізаних гілок плодових дерев у міжряддях 

інтенсивного саду 

Подрібнювач-мульчувач для переробки зрізаних гілок плодових дерев у міжряддях 

саду включає раму 1 з опорними колесами 2. На рамі змонтовано три точковий навісний 

механізм 3 для агрегатування з трактором, підшипникові вузли 4, два вертикальні вали 5 з 

роторами 6 у вигляді штанг з отворами на консольних кінцях, в яких за допомогою пальців 

закріплено молоткові ножі 7. На нижніх кінцях валів 5 зафіксовано вентилятори 8, привод 

роторів та вентиляторів здійснюється гідромоторами 9, через гідросистему трактора. 

Підключення першого гідромотора на вхід, а другого на вихід, забезпечує обертання роторів 

на зустріч один, одному, що створює "затягуючий" ефект маси рослинних залишків в камеру 

подрібнення де маса перебуває доти, доки розміри частинок не стануть такими, що можуть 



 

 

вийти крізь решітчасту перегородку 10 чи рекаттер 11, в результаті чого зменшуються 

потенціальні втрати матеріалу. 

Для інтенсифікації технологічного процесу в камері подрібнення, що утворена 

рамою 1 та рекаттерами 11, встановлені протирізальні ножі 12, які закріплені на рамі 1. 

Направлення подрібненої маси в зону рядів рослин здійснюється за допомогою потоку 

повітря, що створюється вентиляторами 8, в зону подрібнення маса потрапляє за допомогою 

подавального ротора 13, що обертаючись проти годинникової стрілки плоскими пальцями 14 

подає обрізані гілки в зону подрібнення, де вони захоплюються роторами 6 та 

подрібнюються до заданого розміру. 

Для виведення подрібнених часток з агрегату де вони знаходяться під зоною 

подрібнення використовується дві заслінки 15, що мають можливість регулювання кута 

відкидання подрібненої маси. Маса виводиться потоком повітря, що створюється 

вентиляторами 8. 

Подрібнювач-мульчувач зрізаних гілок плодових дерев обладнано гідравлічним 

приводом робочих органів, що забезпечує в умовах самохідних машин раціональну 

компоновку активних робочих органів, можливість використання значної потужності 

приводів при обмежених габаритах, ефективний захист робочих органів від перевантаження.  

На рис. 2  показано принципову схему гідравлічного привода робочих органів 

подрібнювача-мульчувача, яка забезпечує роботу трьох гідромоторів ГМ1, ГМ2, ГМ3 від 

одного гідронасоса Н з реверсним потоком робочої рідини. Змінення напряму обертання 

гідромоторів здійснюється розподільниками Р1 і Р2. Запобіжні клапани КЗ1, КЗ2, КЗ3 

захищають гідросистему від перевантажень. Наявність регульованого дроселя в гідролінії 

нагнітання, дозволяє регулювати частоту обертання подавального ротора 13 (рис. 1) 

подрібнювача-мульчувача. 

 
Рис. 3 Принципова схема гідравлічного привода робочих органів 

мульчувала-подрібнювача  

Застосування запропонованого подрібнювача-мульчувача для переробки зрізаних 

гілок плодових дерев у міжряддях інтенсивного саду дозволить підвищити ефективність 

подрібнення гілок плодових дерев, зменшити їх втрати, підвищить ступінь їх раціонального 

використання. 
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