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(72) ГЕВКО ІВАН БОГДАНОВИЧ, БАБАРИКА СТЕ-
ПАН ФЕДОРОВИЧ, ЛЯШУК ОЛЕГ ЛЕОНТІЙОВИЧ 
(73) ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧ-
НИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ПУЛЮЯ 
(57) Гвинтовий бітер для подрібнення і розкидання 
органічних добрив, який виконано у вигляді пусто-
тілого вала, до якого по зовнішньому діаметру 
нерухомо встановлені гвинтові профільні елемен-
ти у вигляді півдисків з періодичними виступами і 
впадинами, а вал з двох кінців жорстко встановле-
но в опорні цапфи з можливістю кругового обер-

тання, до нижнього кінця вала жорстко закріпле-
ний захисний диск з ребрами жорсткості, з можли-
вістю кругового обертання установчих і кріпильних 
елементів, який відрізняється тим, що гвинтові 
профільні елементи виконані з центральним кутом 
90-100°, з внутрішнім діаметральним розміром, 
рівним зовнішньому діаметру вала, жорстко з'єд-
нані між собою косинками, форма і розміри яких 
рівні величині щілини між ними, крім цього косинки 
жорстко встановлені на зовнішньому діаметрі ва-
ла, а по зовнішньому діаметру до півдисків рівно-
мірно по колу жорстко закріплені за допомогою 
гвинтів і гайок ножі прямокутної форми з 3-5 зуба-
ми, причому зазор між сусідніми зубами рівний 
90°, а зуби є у взаємодії з органічними добривами. 

 

 
Корисна модель відноситься до галузі сільсь-

когосподарського машинобудування і може мати 
практичне використання для розкидання органіч-
них добрив і сапропелів. 

Гвинтовий бітер для подрібнення і розкидання 
органічних добрив, який виконано у вигляді пусто-
тілого вала до якого по зовнішньому діаметру не-
рухомо встановлені гвинтові профільні елементи у 
вигляді півдисків з періодичними виступами і впа-
динами, а вал з двох кінців жорстко встановлено в 
опорні цапфи з можливістю кругового обертання, 
до нижнього кінця вала жорстко закріплений захи-
сний диск з ребрами жорсткості з можливістю кру-
гового обертання, установчих і кріпильних елеме-
нтів (А. Ф. Головчук, В. І. Марченко, В. Ф. Орлов. 
Машини сільськогосподарські. - К.: Грамота. 2005. 
- 154с, рис 2.23). 

Основний недолік бітера - обмежені технологі-
чні можливості і низька якість подрібнення органі-
чних добрив при розкиданні. 

Метою корисної моделі є - розширення техно-
логічних можливостей бітера з одночасним підви-
щенням якості подрібнення органічних добрив 
шляхом виконання бітера для розкидання органіч-
них добрив у вигляді пустотілого вала до якого по 
зовнішньому діаметрі нерухомо встановлені гвин-
тові профільні елементи у вигляді півдисків з пері-
одичними виступами і впадинами, а вал з двох 
кінців жорстко встановлено в опорні цапфи з мож-
ливістю кругового обертання, до нижнього кінця 

вала жорстко закріплений захисний диск з ребра-
ми жорсткості з можливістю кругового обертання, 
установчих і кріпильних елементів, причому гвин-
тові профільні елементи виконані з центральним 
кутом рівним в межах 90...100° з внутрішнім діаме-
тральним розміром рівним зовнішньому діаметру 
вала, що між собою жорстко з'єднані косинками, 
форма і розміри яких є рівні величині щілини між 
ними, крім цього косинки жорстко встановлені на 
зовнішньому діаметрі валу, а по зовнішньому діа-
метру до півдисків рівномірно по колу жорстко за-
кріплені ножі прямокутної форми з 3...5 зубами за 
допомогою гвинтів і гайок, причому зазор між сусі-
дніми зубами є рівним 90°, а зуби є у взаємодії з 
органічними добривами. 

Гвинтовий бітер для подрібнення і розкидання 
сапропелів зображено на Фіг.1, Фіг.2 - переріз по 
А-А на Фіг.1 і Фіг.3 - переріз по Б-Б на Фіг.1. 

Гвинтовий бітер для подрібнення і розкидання 
органічних добрив виконано у вигляді пустотілого 
вала 1, до зовнішнього діаметра якого рівномірно 
по довжині періодично нерухомо встановлені гвин-
тові профільні елементи у вигляді півдисків 2 з 
періодичними виступами і впадинами, які утворю-
ють ломану гвинтову спіраль з кроком 
Т=200...280мм. Гвинтові профільні елементи 2 
виконані з центральним кутом рівним в межах 
90...100° з внутрішнім діаметральним з розміром 
рівним зовнішньому діаметру вала 1. Гвинтові 
профільні елементи, які утворюють на валу 1 ло-
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ману гвинтову лінію, між собою жорстко з’єднані 
косинками 4, формою і розмірами, які щільно за-
кривають щілини між ними. Крім цього косинки 4 
жорстко встановлені на зовнішньому діаметру ва-
ла 1. Така конструкція зменшує масу і собівартість 
виготовлення гвинтової ломаної лінії порівняно з 
прототипом. 

По зовнішньому діаметру до півдисків 2 рівно-
мірно по колу жорстко закріплені ножі прямокутної 
форми 5 з 3...5 зубами 6 за допомогою гвинтів 7 і 
гайок 8. Причому зазор між сусідніми зубами 6 є 
рівним 90° і вони є у взаємодії з органічними доб-
ривами (на кресленні не показано). 

До нижнього кінця пустотілого вала 1 жорстко 
закріплено захисний диск 9, який обмежує попа-
дання органічних добрив на редуктор (на креслен-
ні не показані) і до якого жорстко приварені ребра 
жорсткості 10 в кількості 3...4 штук з можливістю 
кругового провертання. До двох кінців пустотілого 
вала J жорстко встановлені опорні цапфи 11 і 12, 
якими бітер встановлюється в опори (на кресленні 
не показані) з можливістю кругового провертання. 

Робота гвинтового бітера для подрібнення і 
розкидання органічних добрив здійснюється на-
ступним чином. 

Бітери встановлюються вертикально в редук-
тори (на кресленні не показані) в кількості 4...6 
штук. При взаємодії з органічними добривами, які 
подаються в кузові машини ланцюгово - пластин-
чатим транспортером (на кресленні не показано) 
ножі 5 зубами 6 їх захоплюють (на кресленні не 
показані), подрібнюють і рівномірно розкидають їх 
по полю. 

До переваг бітерного розкидача відноситься 
розширення технологічних можливостей і покра-
щення якості розкидання і подрібнення добрив за 
рахунок встановлення ножів 5 з відповідним про-
філем в залежності від властивостей органічних 
добрив, а також зменшення маси бітера, крім цьо-
го значно підвищується ремонтна придатність бі-
тера за рахунок заміни ножів 5, які затупилися чи 
вийшли з ладу, а також знижується собівартість 
виготовлення в порівнянні з прототипом. 
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