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А л и е в  Э . Б . 1, 

Г а в р и л ь ч е н к о  А . С . 2 ,

Л у ц  С . М . 1
1 Институт масличных культур НААН, 
с. Солнечное, Запорожская обл., Украина
2 Днепровский государственный 
аграрно-экономический университет 
г. Днепр, Украина

Р Е З У Л Ь Т А Т Ы  Ч И С Л Е Н Н О Г О  М О Д Е Л И Р О В А Н И Я  

П Р О Ц Е С С А  В Н Е С Е Н И Я  С О Л О М Е Н Н О Й  

П О Д С Т И Л К И  Р О Т О Р Н Ы М  Р А З Б Р А С Ы В А Т Е Л Е М

УДК 631.361

В результате численного моделирования методом ^ Е М  процесса внесения соло
менной подстилки роторным разбрасывателем с уплотнительной и направляющей пла
стинами получено диапазон его рабочих конструктивно-технологических параметров. 
В результате оптимизации полученных диапазонов по критерию равномерности рас
пределения соломенной подстилки в боксе получены рациональные конструктивно-тех
нологические параметры.

Ключевые слова: солома, подстилка, разбрасыватель, конструкция, схема, мо
делирование

В в е д е н и е .  Особую актуальность на существующих фермах приобретают вопросы 
механизации вспомогательных процессов, одним из которых является внесение под
стилки. В качестве подстилочного материала используют солому, которая имеет ряд тех
нологических преимуществ: уменьшение расхода тепла, выделяемого животными (КРС) 
на 12-14 %; уменьшение заболеваний животных на 25-30 %; повышение молочной про
дуктивности на 10-15 %; уменьшение затрат кормов на 23 %; уменьшение заболеваний 
коров маститом; значительная влагопоглощающая способность (1 кг подстилки на 3-4 кг 
влаги) поглощать аммиак, сероводород и другие газы [1].

Технологические требования к соломенной массы при внесении ее в качестве под
стилочного материала: степень раздробленности -  6-15 см; плотность -  55 кг/м3; ширина 
подстилочного слоя -  0,1 -0,2 м [1]. Исходя из сказанного, вопрос разработки конструк
ции разбрасывателя соломенной подстилки для ферм КРС с беспривязное содержание на 
данный момент времени является актуальным.

Ц е л ь  и с с л е д о в а н и й .  Провести численное моделирование процесса внесения со
ломенной подстилки роторным разбрасывателем и установить диапазоны его рациональ
ных конструктивно-технологических параметров.

О с н о в н а я  ч а с т ь .  Для обоснования конструктивно-технологических параметров 
роторного разбрасывателя соломы проведем численное моделирование в программном 
пакете 8іаг ССМ +. Построение физико-математической модели процесса внесения со
ломенной подстилки проведем на основе метода дискретных элементов, который осно
вывается на законах сохранения импульса и момента импульса для лагранжевых моде
лей многофазной среды [2-7]. Однако для построения физико-математической модели 
необходимо принять предположение о том, что частицы соломы представляются в виде 
цилиндров с определенной плотностью и размерами. При моделировании процесса ука
занным методом задаются исходные положения частиц соломенной подстилки. Затем, 
исходя из этих исходных данных заданных физических законов контактного взаимодей
ствия, вычисляются силы, действующие на каждую частицу в каждой интервал времени. 
Для каждой частицы вычисляется результирующая сила и также решается задача Коши 
на выбранном отрезке времени, результатом которой является исходные данные для сле
дующего шага. В качестве физических моделей для численного моделирования были вы-
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браны следующие: поле силы тяжести, модель дискретных элементов, лагранжевая мно- 
гофазность, модель многофазного взаимодействия [5].

На основе анализа литературных источников для проведения численного моделирова
ния было отобрано четыре фактора, которые наиболее существенно влияют на рабочий про
цесс и выбраны их натуральные значения на нулевом уровне и уровне их варьирования.

Интервалы и уровни варьирования факторов при проведении исследований при
ведены в табл. 1.

В качестве критериев оценки исследований были выбраны: дальность внесения соло
менной подстилки в боксы ^  = 2,5-3 м; средняя высота слоя внесенной соломенной подстилки 
в боксе Ь = 0,1-0,2 м; равномерность распределения соломенной подстилки по длине бокса.

Равномерность распределения соломенной подстилки по длине бокса рассчиты
вается по формуле:

£ = 1 - 100
Н с

п
Е ( Н  -  Н с )2 

7=1
п -1 (1)

где Н -  высота слоя соломенной подстилки, м.
Для определения влияния каждого из факторов на критерии оптимизации про

цесса внесения соломенной подстилки проведены 34 = 81 численных опытов.
Таблица 1

Интервалы и уровни варьирования факторов

Уровень вариации 
фактора

Фактор

Частота враще
ния ротора, 

мин-1

Угол наклона 
уплотняющей 
пластины, град

Угол наклона 
направляющей 
пластины, град

Длина направ
ляющей пла

стины, м
п а в 1

Верхний уровень (+) 500 30 25 0,3
Основной уровень (0) 300 20 15 0,2
Нижний уровень (-) 100 10 5 0,1
Интервал вариации 200 10 10 0,1

Визуализация численного моделирования приведена на рис. 1.

Рис. 1 -  Визуализация численного моделирования процесса внесения соломенной 
подстилки роторным разбрасывателем
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В результате обработки данных получены математические модели:
- дальности внесения:

Ь = -  2,96+20 1 -  66,67 12+0,0094 п -  9,36х10-6 п2+0,075 а -  (2)
-  0,00375 а2+0,188 Ь -  0,0038 Ь;

- высота слоя:
Ь = 0,7639 -1,859 1+6,64 12-  0,001063 п+1,063х10-6 п2-  (3)

-  0,0085 а+0,00043 а2-  0,021 Ь+0,00044 Ь2;
- равномерность распределения соломенной подстилки по длине бокса:

5 = -  92,34+580,556 1 -  1319,4 12 + 0,483 п -  (4)
-  0,00112 п2+5,806 а -  0,132 а2+2,11 Ь -  0,132 Ь2.

Графическая интерпретация уравнений (2) и (3) представлена на рис. 2. 
Графическая интерпретация уравнения (4) представлена на рис. 3.
Принимая условие максимума равномерности распределения соломенной подстилки 

получаем рациональные параметры: п = 216 мин-1; а  = 22,1о; в = 7,8о; 1 = 0,22 м. При этом 
равномерность распределения соломенной подстилки составляет 95,8 %.

Рис. 2 — Влияние исследуемых факторов на дальность внесения соломенной 
подстилки в боксы и среднюю высоту ее слоя

Рис. 3 — Влияние исследуемых факторов на равномерность распределения соломенной подстилки по длине бокса

Выводы. В результате численного моделирования методом ^Е М  процесса внесе
ния соломенной подстилки роторным разбрасывателем с уплотнительной и направляю
щей пластинами получено диапазон его рабочих конструктивно-технологических пара
метров, а именно частота вращения ротора 15-200 мин-1, угол наклона уплотняющей 20
28° и направляющей 8-14° пластин и длина направляющей пластины 0,22-0,28 м, при 
которых дальность внесения соломенной подстилки в боксы 2,5-3 м и средняя высота ее
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слоя 0,1-0,2 м. В результате оптимизации полученных диапазонов по критерию равно
мерности распределения соломенной подстилки в боксе (95,8%) получены рациональ
ные конструктивно-технологические параметры: частота вращения ротора 216 мин-1; 
угол наклона уплотняющей 22,1° и направляющей 7,8° пластин и длина направляющей 
пластины 0,22 м.

Литература:

1. Луц С.М. Зоотехнічні аспекти внесення підстилки на фермах великої рогатої худоби 
/ С. Луц // Вісник Харківського національного технічного університету сільського 
господарства імені Петра Василенка. -  2012. -  Вип. 120. -  С.162-166.

2. Ваі, С. 1996. “МогіеІІіпд оГ зргау ітріпдетепї ргосеззез”, Рк. Б  Ткезіз, Шіуегзііу оГ Ьопгіоп.
3. Ваі, С., апгі Оозтап, А ^ .  1995. “^еVе1ортеп^ оГ теїкогіоІоду Гог зргау ітр іпдетеп ї 

зітиІаїіоп”, 8АЕ ТескпісаІ Рарег 8егіез 950283.
4. СипгіаІІ, Р. А., 8їхаск, О. ^ .  ^. 1979. “А гіізсгеїе питегісаі тогіеІ Гог дгапиІаг аззет- 

ЬІіез”, Оео1;ескш^ие, 29, рр. 47-65.
5. Іокпзоп К.Ь. Сопіасі Мескапісз / К.Ь. Іокпзоп // СатЬгігіде Шіуегзііу Ргезз. -  1987. -  434 р.
6. ^ ак о п , О.К. 1993. “Ш тегісаІ зітиІаїіоп оГ іпеІазІіс, ГгісІіопаІ рагІісІе-рагіісіе іпіегас- 

Ііопз”, іп РагІісиІаІе Ш о-Рказе Р іо^, М.С. Косо, Егі., Виііетогік-Н еіпетапп, 8іопе- 
к а т , МА, рр. 884-911.

7. Сго^е, С.Т., 8оттегГеігі, М., апгі Тзи)і, У. 1998. Миііірказе Р і о т  ш ік  Бгоріеіз апгі 
Рагіісіез. СКС Ргезз, Воса Каіоп.

8ишшагу

Е. А іієу, А. СаугіїсЬепко, 8. Ьиі8 Кезиііз оГ питегісаі тогіеііпд оГ іке ргосезз оГ 
заітопііе зиЬтіззіоп Ьу гоіагу гіізігіЬиіог

Аз а гезиії о /  питегісаі тойеііпд Ьу їке теїкой о /Б Е М  о /  їке аррїісаііоп о /  зїгам 
Ьеййіпд міїк а гоїагу зргеайег міїк зеаііпд апй диійе ріаїез, а гапде о /  іїз могкіпд йезідп 
рагатеїегз каз Ьееп оЬїаіпей. Аз а гезиії о/орїітігаїіоп о /  їке оЬїаіпей гапдез, гаїіопаї йе- 
зідп апй їескпоіодісаірагатеїегз меге оЬїаіпей іп їке Ьох Ьу їке ипі/огтіїу сгіїегіоп/ог їке 
йізїгіЬиїіоп о/зїгам ііїїег.

Кеумогйз: зїгам, ііїїег, зргеайег, сопзїгисїіоп, зскете, тойеііпд

Кеґегепсез

1. Ьис 8.М. 2ооіекпіскпі азрекіі упезеппуа рігізііікі па Гегтак уеіікоуі годаіоуі кигіоЬі /
8. Ьис // Уізпік Нагкіузкодо пасіопаіподо іекпіскподо ипіуегзііеіи зіізкодо дозро- 
гіагзіуа ітеп і Реіга Уазііепка. -  2012. -  Уір. 120. -  8.162-166.

2. Ваі, С. 1996. “МогіеІІіпд оГ зргау ітріпдетепі ргосеззез”, Рк. Б  Ткезіз, Шіуегзііу оГ Ьопгіоп.
3. Ваі, С., апгі Оозтап, А ^ .  1995. “^еVе1ортеп^ оГ теїкогіоІоду Гог зргау ітр іпдетеп і 

зітиІаїіоп”, 8АЕ ТескпісаІ Рарег 8егіез 950283.
4. Сипгіаіі, Р. А., 8ігаск, О. ^ .  ^. 1979. “А гіізсгеїе питегісаі тогіеІ Гог дгапиіаг аззет- 

ЬІіез”, Оео^ескш^ие, 29, рр. 47-65.
5. Іокпзоп К.Ь. Сопіасі Мескапісз / К.Ь. Іокпзоп // СатЬгігіде Шіуегзііу Ргезз. -  1987. -  434 р.
6. ^ ак о п , О.К. 1993. “Ш тегісаІ зітиІаїіоп оГ іпеІазІіс, Ггісііопаі рагіісіе-рагіісіе іпіегас- 

Ііопз”, іп РагІісиІаІе Ш о-Рказе Р іо^, М.С. Косо, Егі., Виііетогік-Н еіпетапп, 8іопе- 
к а т , МА, рр. 884-911.

7. Сго^е, С.Т., 8оттегГеігі, М., апгі Тзи)і, У. 1998. Миііірказе Р іо^з ^ іік  Бгоріеіз апгі 
Рагіісіез. СКС Ргезз, Воса Каіоп.

74


