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Визначення питомого тиску на силосну масу 
 

 

 

 

Коток для силосу та сінажу «СЛОН-3,2» 

Виробництва ТОВ «Завод Кобзаренка» 
вул. Русанівська, 17, смт. Липова Долина, Сумська область, 42500 

 

Робоча ширина захвату, м 3,25 

Діаметр ущільнювальних коліс, мм 900 

Кількість ущільнювальних коліс, шт. 11 

Ширина ущільнювального колеса, мм 130 

Маса конструкційна, кг 3600 

Максимальна маса, кг 4600 

 
Коток для силосу та сінажу - знаряддя для утрамбовування кормових культур під час 

заготівлі силосу та сінажу в бетонованих траншеях та курганах. 

Коток навішують на триточкову навіску гусеничних або колісних тракторів загального 

призначення тягового класу 3,0 тс.  

Основними складовими частинами котка є: рама, ущільнювальні колеса, навіска та 

допоміжний ящик. Завдяки невеликій площі контакту коліс з силосною масою створюються на 

неї  високий локальний тиск та умови для швидкого витіснення з неї повітря. 

 

Центр випробувань техніки УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого 

Атестат № 2Н344 від 29 вересня 2014 року 

смт Дослідницьке, Васильківський р-н, Київська обл. 

 

 

 

 

 

 



Фокус-тест № 01- 70 - 2017 

Умови випробувань: 

Випробування котка для силосу та сінажу «Слон-3,2» проводили в агрегаті з трактором 

John Deere тягового классу 3 тс на ущільнюванні силосної маси кукурудзи у фазі воскової 

стиглості зерна. Вологість маси становила 65,5 %, середній розмір часток – 7,8 мм, вміст часток 

довжиною не більше 30 мм – 98,1 %. Щільність маси після розрівнювання становила 170 кг/м
3
. 

Умови випробувань були прийнятними для даного технологічного процесу. 

Результати випробувань 

Основним показником, який характеризує якість виконання технологічного процесу 

утрамбовування є щільність силосної маси, яка створюється тиском коліс трактора і колесами 

котка. За технологічним регламентом силосування щільність закладеної для консервування 

силосної маси з кукурудзи повинна знаходитись в межах від 650 кг/м
3 

до 800 кг/м
3
 залежно від 

фази стиглості і вологості культури. В результаті випробувань визначено щільність маси після 

кожного проходу трактора з котком (рисунок). 

 

 
 

 

Коментарі за результатами випробувань 

 

Тиск є основним фактором якісного трамбування, тоді як тривалість цього процесу 

практично не має визначального впливу. Збільшення тиску трамбувальної техніки можливо 

двома способами: або збільшенням ваги, або зменшенням площі опору. В котку застосовано 

саме другий спосіб - за рахунок невеликої ширини трамбувальних коліс створюється локальний 

тиск на силосовану масу, який у 2-2,5 рази перевищує тиск, який створюють колеса трактора. 

Суттєвою перевагою котка є збільшення ширини захвату під час одного проходу агрегату. 

Динаміка зміни щільності після кожного проходу агрегату має майже лінійний характер з 

пропорційним незначним збільшенням (від 1 кг/м
3
 до 8 кг/м

3
) між проходами., що пояснюється 

зменшенням кількості повітря в силосованій масі. Випробуваннями встановлено, що для 

ущільнення шару рослинної маси товщиною 20 см шириною 3,5 м до щільності 660 кг/м
3
 

достатньо 11 проходів трактора в агрегаті з котком Слон-3,2. 

Випробування провели співробітники УкрНДІПВТ ім. Л.Погорілого: Постельга С.С., 

Філоненко Л.М., Гапоненко О.І, Кириченко Л.І. 
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Порядковий номер проходу 

Динаміка зміни щільності силосованої маси 


