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віброізолятори, що ускладнює конструкцію. Найбільш оптимальним є 

створення вібрації тільки робочого органа, за допомогою силових 

гідравлічних циліндрів. 

В розвинених країнах в приводах робочих органів мобільних машин 

досить часто використовують гідроприводи, чутливі до зміни 

навантаження, які забезпечують одночасну роботу декількох робочих 

органів у регульованих режимах з пропорційністю тиску на виході насоса 

найбільшому з навантажень на виконавчих органах. Особливістю цих 

гідроприводів є забезпечення руху гідродвигунів, як поступальної так і 

обертальної дії, від одного гідронасоса за наявності тиску в напірній 

гідролінії, що відповідає найнавантаженішому гідродвигуну. 

Використання такого гідропривода у вивантажувачах напірного типу 

дозволить підвищити продуктивність, технологічну ефективність, знизити 

на 30-40% питомі енерговитрати та матеріалоємність. 
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МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ АДАПТИВНОГО ГІДРАВЛІЧНОГО  

ПРИВОДА МЕХАНІЗМУ ДЛЯ ВІДРІЗАННЯ ТА ВИВАНТАЖЕННЯ 

СТЕБЛОВИХ КОРМІВ 

 

Руткевич В. С. 

Вінницький національний аграрний університет 

 

Підвищення ефективності використання механізму для блочно-

порційного вивантаження стеблового корму, зниження витрат при його 

функціонуванні можливі лише при обґрунтованих раціональних структурах  

і параметрах об’ємного гідромеханічного привода. 

Одним з напрямів підвищення технічних характеристик механізму для 

відрізання та вивантаження стеблових кормів є його гідрофікація. 

Багатофункціональний гідромеханічний привод дозволить замінити 

складні, енергонасичені механічні передачі привода робочих органів на 

гідравлічні. 

В даній роботі розглядається гідравлічна схема узгодженої роботи 

привода  ножевого механізму для відрізання та вивантаження стеблового 

корму з його подачею. Основна задача даної гідравлічної схеми - 

забезпечення оптимальної подачі П - подібної рамки з ножевим механізмом 

і розвантаження гідромотора від перевантаження. Це зумовлене тим, що при 

відрізанні стеблового корму від моноліту виникають умови (промерзання, 

зміна фракційного складу та вологості корму,  попадання стороніх 

предметів та інше) коли необхідно регулювати подачу ножевого механізму. 
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 Дана задача вирішується завдяки тому, що  рідина, яка нагнітається 

насосом, рівномірно розподіляється об’ємним ділильником потоку між  

гідромотором привода ножевого механізму і гідроциліндром подачі  

П - подібної рамки. Керування подачею механізму при необхідності   

здійснюється  регульованим дроселем, який частково відводить рідину в бак 

з нагнітальної порожнини лінії підйому гідроциліндра. 

Математична модель привода механізму для відрізання та 

вивантаження стеблових кормів дозволить на проєктній стадії оцінити 

пристосованість створюваного механізму до конкретних умов роботи, 

розкрити закономірність узгодженої  роботи привода ножевого механізму з 

його подачею при збільшенні і спаданні навантаження на робочий орган 

механізму, теоретично обґрунтувати працездатність автоматизованого 

багатопотокового об’ємного гідропривода, чутливого до перепаду тиску. 

Описана  математична модель гідравлічного привода механізму для 

відрізання та вивантаження стеблових кормів дає можливість  

модернізовувати і створювати нові приводи сільськогосподарського 

обладнання, гарантуючи підвищення їх якості і ефективності, чим 

забезпечується їх конкурентоспроможність на внутрішньому і зовнішньому 

ринках. 
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Земля в Київській області використовується надзвичайно інтенсивно, 

оскільки угіддя сільськогосподарського призначення складають 65% 

земельного фонду. Структура земельних угідь не відповідає принципам 

екологобезпечного землекористування (з 1660,3 тис.га сільгоспугідь 

розорані 1354,2 тис.га) [1]. 

Для Київської області, як і для всього аграрного комплексу України 

характерним є стійке переважання рослинництва у структурі 

сільськогосподарського виробництва. Головними галузями рослинництва 

області є зернове господарство, виробництво цукрових буряків, соняшнику, 

картоплярство, овочівництво, вирощування плодово-ягідних культур.  

Головною галуззю тваринництва Київської області тривалий час було 

скотарство молочно-м’ясного напряму, яке нині зазнало найбільш істотних 

змін. На даний час інтенсивно розвивається птахівництво, оскільки воно 


