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пропонуються 11 модельних рядів причіпних та стаціонарних машин з 
об’ємом бункерів від 3 до 80 м3, та понад 200 додаткових опцій і 
конструктивних змін, які дають змогу підібрати оптимальну машину для 
будь-якої ферми. 

Нова технологія приготування та роздавання кормосумішей з 
використанням кормозмішувачів-роздавачів у господарствах України дає 
змогу знизити металомісткість та енергоємність однієї тони приготованої і 
розданої кормосуміші, зменшити кількість енергозасобів і обслуговуючого 
персоналу. 
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Заготівля сіна та незернової частини урожаю зернових, кукурудзи та 

соняшника передбачають отримання продукту в сухому вигляді. Сучасні 
технології збирання з використанням рулонних прес-підбирачів не завжди 
можуть гарантовано забезпечити необхідну вологість сировини. 

Аналіз останніх досліджень. Заміна частини сіна на сінаж в раціонах 
ВРХ привела до появи технології заготівлі стеблових кормів в рулонах, 
загорнутих в плівку [1]. Однак це не знімає необхідності заготовляти якісне 
сіно. 

Досушування сировини в рулонах чи тюках (природнє чи активним 
вентилюванням) пов’язане з труднощами, викликаними підвищенням 
щільності і, відповідне, утруднення повітрообміну в центральній частині 
рулонів. Полегшити доступ повітря до центральної частини рулону 
можливо за рахунок каналів в рулоні [2]. 

Мета роботи – отримати залежність зменшення маси рулона від 
розмірів рулона та отвору з врахуванням нерівномірності щільності рулона 
в радіальному напрямку. 

Пропонований спосіб утворення каналів передбачає формування 
декількох каналів в радіальному напрямку [1] після утворення рулону 
методом висвердлювання. Реалізувати такий спосіб механізованим 
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способом не знижуючи продуктивності рулонного прес-підбирача 
проблематично. Запропоновано спосіб формування отвору по осі рулону з 
використанням каналоутворювача-осердя діаметром 150-350 мм та 
пристрій, що реалізує його в процесі формування рулону. Таке формування 
каналу має як недоліки так і переваги. До переваг слід віднести можливість 
активного вентилювання декількох (4-5) рулонів встановлених вертикально 
на вентиляційному каналі. При цьому серцевина рулона по осі не заповнена 
сировиною і маса його знижується. 

Оцінимо вплив діаметра отвору не відносне зменшення маси рулона. 
Таким показником буде відношення маси незаповненої частини рулона  до 
маси рулона без отвору. 

Виразивши масу рулона та незаповненої серцевини через їх обєми та 
щільність сировини отримуємо залежність: 

ЗВ =
𝑀𝑀𝑝𝑝 −𝑀𝑀𝑝𝑝о

𝑀𝑀𝑝𝑝
∙ 100 = �𝐷𝐷𝑜𝑜

2𝛾𝛾сц
𝐷𝐷𝑝𝑝2 ∙ 𝛾𝛾𝑐𝑐𝑝𝑝
� � ∙ 100; 

де: Мр – маса рулона без отвору, кг; Мро – маса рулона з отвором по осі, кг; 
Do – діаметр отвору по осі рулона, м; Dp – діаметр рулона, м; γсц – щільність 
маси по осі рулона, кг/м3; γср – середня щільність маси в рулоні, кг/м3. 

При формуванні рулонів прес-підбирачами з камерою змінного 
об’єма щільність маси по осі рулона (γсц )на 10-25 відсотків більша за 
середню щільність, з камерою постійного об’єма – дорівнює насипній масі 
сировини. Як бачимо із залежності на відносне зменшення маси не впливає 
висота рулона. При незмінному діаметрові отвору відносне зменшення ваги 
зменшується із збільшенням діаметра рулона. В пресах із змінною камерою 
пресування показник за однакових діаметрів рулонів дещо вищий, що 
пояснюється більш високою щільністю сировини по осі рулона в камері 
змінного об’єму. 

Висновки. В межах існуючих на сьогодні діаметрів рулонів (0,6-
0,8…1,8-2,0) м відносне зменшення маси рулону з отвором діаметром (0,15-
0,30) м зменшується з (5,45-22,84) % до (0,42-2,84) %. Таким чином, для 
діаметрів рулонів, що прийнято використовувати в промисловому 
виробництві зменшення маси рулону несуттєве, що підтверджує можливість 
використання у виробництві. 
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