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Анотація. Обґрунтовано конструктивно-технологічну схему змішувача-аератора, 
який дозволяє реалізувати процес компостування гноє-компостних сумішей у вигляді 
буртів. Його робочим органом є фрезерний барабан із радіально розміщеними лопатями. 
Одержані теоретичні і експериментальні дослідження змішувача-аератора гноє-
компостних сумішей барабанного типу дають змогу розробити методику його інженерних 
розрахунків для визначення основних параметрів і режимів роботи як фрезерно-
кидального барабана так і машини у цілому. Показники роботи машини для переробки 
органічних відходів тваринництва, зокрема гною, повинні відповідати вимогам, що 
висуваються сільськогосподарськими рослинами до органічних добрив виходячи з 
необхідності одержання максимально можливого врожаю в конкретних ґрунтово-
кліматичних умовах. На основі виконаного аналізу конструкцій існуючих машин, 
експериментально-теоретичного обґрунтування параметрів і режимів їх роботи нами 
прийнято аератор з роторним барабанним робочим органом. 
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Постановка проблеми. В конструктивно-технологічну схему мобільного 

змішувача–аератора гноє-компостних сумішей (рис. 1) входить фрезерний барабан 1 з 
прямими 2 і похилими лопатями 3, на вихідний кінець валу 4 якого встановлена ведена 
зірочка 5, з’єднана ланцюговою передачею 6 з ведучою зірочкою 7, закріпленою на 
вихідному валу конічного редуктора 8, який приводиться від ВВП трактора. Під час 
роботи фрезерно-барабанний робочий орган здійснює одночасно поступальний рух зі 
швидкістю переміщення агрегату Vп та обертовий з кутовою швидкістю ω і за рахунок 
цього взаємодіє з буртом гноє-компостної суміші (рис. 2). 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Фрезерний барабан змішувача-аератора 
оснащено жорстко закріпленими радіальними лопатями. Лопаті установлені по одній по 
колу барабану і утворюють дві гвинтові лінії, зміщені між собою на 180°. У зонах, де 
радіус барабана разом із зазором між лопаттю і площадкою формування бурта, менше 
висоти бурта лопаті встановлені паралельно осі барабану. Від їх і до кінців барабану 
лопаті установлені під кутом до його осі. Величина кута розміщення змінюється з 
розташуванням лопаті по довжині барабану за умови забезпечення подачі відокремленої 
компостної маси киданням у зону повздовжньої осі бурта [1 - 5]. 

Прямі лопаті фрезерного барабана, які розташовані у зоні найбільшої висоти бурта 
(рис. 1 і 2), призначені для відокремлення матеріал від масиву бурта і його перекидання з 
одночасним формуванням нового бурта. 

 

                                           
* Публікується  по  рекомендації: чл.-кор.  МААО,  к.т.н.,  доц. Загорко Н.П. 
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Рисунок 1 – Схема установки: 1 – барабан; 2 – лопать пряма; 3 – лопать похила; 4 – 

вал барабана; 5 – зірочка ведена; 6 – ланцюгова передача; 7 – зірочка ведуча; 8 – редуктор 
конічний; 9 –ВВП трактора 

 
Похилі лопаті, поряд з тим, що діють як і прямі, відокремлюючи певну частину 

маси з одночасним її розпушуванням і змішуванням та і перекиданням через барабан 
формуючи новий бурт, призначені для додаткового переміщають маси з боків бурта до 
центру (рис. 2).  

 
 

 
 
Рисунок 2 – Схема принципу роботи фрезерно–барабанного робочого органа 

(похилі лопаті не зображено)  
 
Змішувач-аератор гноє-компостних сумішей (рис. 3), має раму 1 зі зчіпкою 2 для 

агрегатування енергетичним засобом. На рамі 1 встановлені опорні колеса 3 і фрезерний 
обертовий барабан 4 з робочими елементами, виконаними у вигляді плоских лопатей 5 і 6, 
причому плоскі лопаті 5 розміщені по центру фрезерного обертового барабана 4 і 
встановлені в площинах, тангенціальних до осі фрезерного обертового барабана 4, а 
плоскі лопаті 6 розташовані по обидва боки від центра фрезерного обертового барабана 4 і 
встановлені радіально по зустрічних гвинтових лініях під кутом 20–45° до осі барабану. 
Змішувач–аератор компосту оснащений системою зволоження та інокуляції компосту, яка 
представляє собою місткість 7 для рідких компонентів, розпилювачі 8 та розподільник 9 і 
насос 10, який дає змогу синхронізувати подачу рідких компонентів з частотою обертання 
фрезерного обертового барабана 4, та фільтра 11. Фрезерний обертовий барабан 4 
приводиться в рух від енергетичного засобу через редуктор 12. Для перестановки опорних 
коліс 3 використовується гідродомкрату 13. Рама 1 виконана з можливістю регулювання 
кліренсу між робочими органами фрезерного обертового барабана 4 і опорною поверхнею 
за рахунок встановлення гвинтових валів 14. 
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Рисунок 3 – Конструктивна схема змішувача–аератора компосту: а – вид спереду, б 

– зверху; в – справа; 1 – рама; 2 – зчіпка; 3 – опорні колеса; 4 – фрезерний обертовий 
барабан з робочими елементами; 5, 6 – плоскі лопаті; 7 – місткість для рідких 
компонентів; 8 – розпилювачі; 9 – розподільник; 10 – насос; 11 – фільтр; 12 – редуктор; 13 
– гідродомкрат; 14 – гвинтові вали 

 
Мета досліджень. Розробити методику інженерного розрахунку параметрів 

змішувача-аератора гноє-компостних сумішей. 
Осноівна частина. При створенні нової машини, призначеної для аерації гноє-

компостних матеріалів, у першу чергу слід виходити з основного кількісного показника – 
продуктивності Q процесу в одиницю робочого часу і рекомендацій до проектування 
таких машин [6], результатів власних аналітичних і лабораторно-експериментальних 
досліджень та фізико-механічних властивостей гноє-компостних матеріалів. 

В залежності від кута природного укосу компосту  і висоти навалювального бурта 
Н зовнішній радіус барабана аератора R визначається з рівняння [6, 7, 8]: 

 
                                (1) 

 
Згідно теоретичних досліджень [6] радіус внутрішнього барабана аератора повинен 

становити r = 0,143 м. 
Кутова швидкість барабана аератора ω і швидкість його переміщення v 

визначається із системи рівнянь [9, 10]: 
 

                     

(2) 

 
Потужність приводу фрезерного барабану  і тяговий опір переміщення 

аератора  визначається за залежністю: 
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(3) 

 
Структурності отриманого бурта  визначається за залежністю (4.31): 
 

                   

(4) 

 
Розрахувавши швидкість Vр переміщення агрегату за умови буксування коліс 

трактора   
 

Vр =v (1- ),                                                           (5) 
 
Площа поперечного перетину бурта Sb в залежності від щільності маси 

перелопачуванного бурта ρo 
:
  

                                                             
(6) 

 
Для знаходження ширини отриманого бурта B  необхідно скористатися формулою: 
 

                                                            (7) 
 
Таким чином, поєднання теоретичних розробок з отриманими фізико-

технологічними властивостями перелопачуваних буртів і часток компостного матеріалу та 
експериментальними залежностями, отриманими при дослідженні технологічного процесу 
аерації, дає змогу розробити методика інженерного розрахунку основних конструкційних 
параметрів і режимів роботи змішувача-аератора гноє-компостних сумішей відповідно до 
заданої продуктивності для виходячи із фізико–механічних властивостей 
перелопачуваного та формованого бурта та їхньої маси. 

Висновки. Проведені теоретичні і експериментальні дослідження процесу 
змішування гноє-компостних сумішей дають змогу розробити методику його інженерних 
розрахунків для визначення основних параметрів і режимів роботи як фрезерно-
кидального барабана так і машини у цілому.   
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Summary 

Structural and technological scheme of the mixer-aerator enabling to realize the 
composting process of pus-compost mixture in the form of clamps. Its body is working with the 
milling drum radially placed blades. The obtained theoretical and experimental data of the 
mixer-aerator pus-compost mixtures drum enable to develop a methodology for engineering 
calculations to determine both the main parameters and operating modes such as milling, casting 
in particular and drum machines in whole. Machine performance indices for processing organic 
animal wastes, including manure, should meet the requirements imposed by crops to organic 
fertilizers based on the need to obtain the highest possible yield under specific soil and climatic 
conditions. On the basis of the analysis of structures of existing vehicles having been made, 
experimental and theoretical study parameters and modes of work we adopted the aerator with a 
rotary drum working body. 

 
Key words: pus-compost mixture, aerator, milling working body parameters, methods, 

engineering calculations. 
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