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Анотація. Досліджено конструкційні особливості роторного робочого органу та їх вплив на 
якісні показники роботи розкидачів мінеральних добрив. Проведено експериментальні 
дослідження, на основі яких зроблено висновки та вибрано модель для подальшого 
впровадження в виробництво. 
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ВСТУП 
 

Основну масу мінеральних добрив та хіммеліорантів (МДХ), що 
застосовуються в нашій країні і передових країнах світу, вносять за технологією 
основного удобрення грунту суцільним способом по його поверхні. Аналогічно 
проводять і підживлення окремих сільськогосподарських культур [1,3,8]. 

За останні 15 років ситуація з використанням мінеральних добрив в 
сільськогосподарському виробництві країн СНГ дуже змінилася. Одним з визначних 
факторів є висока вартість мінеральних добрив та машин для їх внесення. Не меншу 
роль відіграє і дороговизна паливо-мастильних матеріалів, оскільки питомі витрати 
пального і матеріальних ресурсів дуже високі.  

 
 ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ 

 
За спостереженнями вчених, рівень впливу на врожайність вирощуваних 

культур агротехнічних заходів та інших чинників при сумісному їх застосуванні 
становить: удобрення грунту – 50%, обробіток грунту – 20%, вибір сорту – 10%, 
захист від шкідників – 20% [2, 10, 19].  

Вітчизняні виробники випускають машини для внесення мінеральних добрив 
МВД-900 (0,9м3) та МВД-0,5 (0,5м3), а також МВД-5СПРО і МД-4. За технічними 
характеристиками вищезгадані машини поступаються аналогам ведучих західних 
фірм (Amazone, Accord, Sulky, Diadem і ін.). Останні забезпечують високу 
рівномірність внесення мінеральних добрив, продуктивність але відрізняються 
високою вартістю.  

Існуючі конструкції розкидачів мінеральних добрив відцентрового типу не 
забезпечують рівномірного внесення мінеральних добрив по поверхні поля.  З метою 
підвищення цього показника було  спроектовано та виготовлено чотири дослідних 
зразки роторних робочих органів діаметром 120 мм.[4,9,12,20] та один еталонний 
горизонтальний диск з чотирма лопатями. Висота лопатей дорівнювала 0,2 радіуса 
диска. 
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ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 
Досліди проводились на експериментальній установці ДДАУ у навчально-

виробничій лабораторії. 
 

         а 

      в 
 

Рис. 1. (а,в) Експериментально-дослідна установка 

Fig. 1. Experimentally experimental setting 
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Дослідження були проведені на різних конструкціях робочих органів і 
робочим матеріалом був пісок та гранульовані мінеральні добрива (розмір гранул 1 
мм).  
 

  

№1 №2 

  

№3 №4 
 

Рис.2. Експериментальні робочі органи 

Fig. 2. Experimental workings organs 
 

На рис. 2 показано розробленні робочі. Диск №1 [11] із закріпленими на 
ньому ребрами, розташованими симетрично відносно осі обертання, а в утворених 
лопатями секторах встановлені напрямні ребра, кут нахилу яких та висота  становить 
відповідно 15, 14 та 12 градусів та 0,12, 0,1 та 0,08 довжини радіуса у міру віддалення 
від осі обертання.  

№2 – робочий орган для розсіювання мінеральних  добрив з міжреберними 
прорізами, що включає диск із закріпленими на ньому ребрами, розташованими 
симетрично відносно осі обертання, кут нахилу яких та висота  становить 15, 14 та 
12 градусів та 0,12, 0,1 та 0,08 довжини радіуса у міру віддалення від осі обертання і 
в них зроблено вирізи в чотирьох місцях по радіусу кожного з ребер, з перекриттям 
цих вирізів. Такий кут нахилу ребер та величина радіуса проводилось з метою 
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забезпечення найбільшої дальності польоту робочої маси та рівномірності 
розташування її по поверхні грунту [15].  

Під № 3 зображено робочий орган для розсіювання мінеральних  добрив, 
ребра якого при підняті над робочою поверхнею диску та розташовані під кутом до 
розкидаючого диску, відповідно з кутами раніше визначеними (згідно першого 
варіанту). Останні знаходяться над робочою поверхнею диска на деякій висоті і 
закріплені на ньому в двох місцях кожне [14].   

Диск із закріпленими на ньому ребрами, розташованими симетрично 
відносно осі обертання, в утворених лопатями секторах встановлені напрямні ребра, з 
кутом нахилу 12 градусів та висотою, що дорівнює 0,08 радіуса диску, які беруть 
початок і кінець у точках зовнішнього радіусу вищезгаданих перпендикулярних 
лопатей - №4 [16]. №5 - серійний, горизонтальний робочий орган з чотирма радіально 
розташованими прямокутними  лопатями. 

Дослідження впливу різних експериментальних конструкцій роторних 
робочих органів на рівномірність внесення робочої суміші та продуктивності, 
проводились згідно  розробленої методики [6,13,18] в десятикратній повторюваності. 
В порівнянні з серійним робочим органом відцентрового типу наші зразки були 
зменшені в 5 разів.  Використовувались коефіцієнти подібності при перерахуванні 
рівномірності розташування робочої суміші по поверхні та при визначенні ширини 
захвату робочого органу[5,7,8,17].  

 
Таблиця 1. Результати досліджень п’яти робочих органів відцентрового типу 

Table 1. Results of researches of five workings organs of centrifugal type 

Показники Зразки робочих органів 
№ 1 № 2 № 3 № 4 №  5 

Пісок 
Коефіцієнт варіації, % 43 43 35 26 95 
Похибка досліду, % 3,5 4,3 4,3 4,0 4,0 
Робоча ширина захвату, м 0,9 0,9 0,9 0,9 0,85 
Карбомід 
Коефіцієнт варіації,% 35 25 23 10 89 
Похибка досліду,% 4,0 4,5 4,0 3,9 4,0 
Робоча ширина захвату, м 1,3 2,3 0,57 2,5 2,3 

 
Аналіз експериментальних досліджень, представлених в таблиці, дозволяє 

зробити наступні висновки стосовно типу робочого органу розкидача мінеральних 
добрив відцентрового типу. Така робоча суміш, як пісок, яку ми вносили 
відповідними робочими органами, має нерівномірність розташування по поверхні 
установки 26% - орган для розсіювання мінеральних  добрив, з встановленими 
напрямними ребрами, які беруть початок і кінець у точках зовнішнього радіусу 
лопатей. У інших випадках нерівномірність зростає, зокрема у серійного - до 95%. 
При використанні відповідних відцентрових дисків робоча ширина захвату становить 
0,9 м та 0,85м.  

При внесенні – карбаміду, коефіцієнт варіації нерівномірного внесення 
коливається від 10% до 89%, або нерівномірність розташування робочої суміші по 
поверхні установки у зразку №4 порівняно з №5 менша на 88%. При порівнянні 
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робочої ширини захвату ми бачимо, що найбільшого значення вона досягає у цього 
самого зразку. У дослідному елементі № 3 ширина захвату зменшується порівняно з 
еталонним на 75%. Це свідчить про те, що робочий орган під номером 4 має самі 
високі результати, порівняно з досліджувальними.  

Отже найкращим варіантом для створення нового удосконаленого робочого 
органу є зразок №4. Його ми і створимо в натуральному виді.  

 
ВИСНОВКИ 

 
Експериментальний роторний робочий орган №4 забезпечив коефіцієнт 

варіації 10% при проведенні досліду на експериментальній установці. Ширина 
розкидання становила 2,5 м. При внесенні піску цим робочим органом відповідні 
показники становили 26% та 0,9м. При порівнянні даних з зразками №1-3,№5, ми 
бачимо, що вони суттєво (на 40%, 25% та 75% ) втрачають переваги у 
нерівномірності внесення, але конструктивні параметри, практично, не впливають на 
ширину захвату агрегату. Що ж стосується внесення карбоміду, то на 35%, в 
середньому по всих дослідних зразках, №4 перевищує ширину розкидання робочої 
суміші, а нерівномірність внесення підвищується у №1 -  на 71%, №2 – 60%, №3 – 
57% та у співвідношенні з №5 – 95%.  

Рекомендуємо виготовлення та впровадження в роботу роторного робочого 
органу №4. Вбачається подальший напрямок роботи з аналітичного обґрунтування  
поверхні диска, визначенні кута нахилу лопатей та  обґрунтуванні їх кутів відносно 
горизонту. 
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RESEARCH OF INFLUENCE OF PARAMETERS OF ROTOR 
WORKINGS ORGANS  IS ON HIGH-QUALITY INDEXES OF WORK 

OF THROWING ABOUT OF MINERAL FERTILIZERS 
 
 

Summary. Investigational construction features of rotor working organ and their influence on the 
high-quality indexes of work of throwing about of mineral fertilizers. Experimental researches on the 
basis of which conclusions are done and a model is chosen for the subsequent applying in industry are 
conducted. 
Key words: mineral fertilizers, throwing about of centrifugal type, experimentally experimental 
setting, sending ribs, centrifugal working organ, disk. 


