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М і н і с т р М і н а г р о п ол і т и к и У к р а ї н и Ол е к с і й П а в л е н к о :
- « М і н а г р о п ол і т и к и с п о д і в а є т ь с я н а п р о д о в ж е н н я с п і в праці з Урядом США в аграрній
сфері»;
- «В Нідерландах підписали угоду
про
створення
двосторонньої
Ділової ради»;
- «Україна зацікавлена в поновленні роботи українсько-турецьк о ї Ро б о ч о ї г ру п и з п и т а н ь с і л ь с ь к о г о г о с п о д а р с т в а ».
«Мінагрополітики висловлює вдячність Уряду
США за надання міжнародної технічної допомоги в
рамках діяльності проекту «АгроІнвест в Україні» та
сприяння розвитку і реформуванню вітчизняної
аграрної галузі. Експерти проекту USAID неодноразово брали участь у консультаційних робочих групах при Міністерстві та були залученні у процес розробки стратегії розвитку сільського господарства
до 2020 року» – зазначив Міністр аграрної політики
та продовольства України Олексій Павленко на
заключній конференції USAID «АгроІнвест».
Міністр нагадав, що наприкінці січня 2011 року за
підтримки Агентства США з міжнародного розвитку в

Україні розпочав діяльність проект міжнародної технічної
допомоги «АгроІнвест», метою якого було ефективне
впровадження аграрних реформ та підвищення продуктивності сільського господарства шляхом стимулювання сталого доступу до фінансових послуг та створення
більш ефективної ринкової інфраструктури для малих і
середніх сільськогосподарських виробників. Строк реалізації проекту закінчується 24 січня 2016 року.
«Ми сподіваємося на продовження двосторонньої
співпраці у рамках подібних проектів та будемо вдячні і
надалі отримувати від Уряду США підтримку з розвитку
сільського господарства» – наголосив міністр Олексій
Павленко.

В ході візиту української делегації на чолі з
Президентом України Петром Порошенко до
Королівства Нідерланди було підписано Угоду про
створення двосторонньої Ділової ради між
Торговельно-промисловою палатою України та
Конфедерацією промисловості та роботодавців
Нідерландів.
Конфедерація промисловості та роботодавців
Нідерландів є найбільшим і найпотужнішим об’єднанням нідерландських компаній, яка представляє спільні
інтереси голландського бізнесу як в самій країні, так і за
кордоном, у тому числі і в Україні. Планується, що створена спільно між Конфедерацією та Торгівельно-промисловою палатою України Ділова Рада стане платформою для безпосередньої взаємодії підприємців двох

країн, що входитимуть до її складу. У своїй діяльності
вона сприятиме налагодженню бізнесових контактів, а
також усуненню можливих проблемних питань чи
бар’єрів для ведення двосторонньої торгівлі, забезпечуватиме ефективний зв'язок бізнесу із відповідними
державними структурами обох країн, надаватиме практичні послуги підприємцям.
«Я впевнений, що підписання Угоди стане вагомим
кроком вперед у розвитку двосторонніх відносин в
аграрній сфері. Створення двосторонньої ради відкриє
нові можливості для співпраці малого та середнього
бізнесу, а також посприяє створенню спільних підприємств та обміну бізнесовою інформацією» – зазначив
Міністр аграрної політики та продовольства України
Олексій Павленко.

«Мінагрополітики виступає за активізацію торговельно-економічного
співробітництва
між
Україною та Турецькою Республікою, зокрема крізь
призму можливого збільшення поставок сільськогосподарської продукції українського виробництва
на турецький ринок», – зазначив Міністр аграрної
політики та продовольства України Олексій
Павленко під час зустрічі з Надзвичайним та
Повноважним Послом Турецької Республіки в
Україні Й.В. Йонетом Джаном Тезелем.
Олексій Павленко звернув увагу, що товарообіг сільськогосподарської продукції між Україною та
Туреччиною за результатами десяти місяців 2015 року
склав 715,87 млн дол. США, що на 108,65 млн дол. США

менше, ніж за аналогічний період 2014 року. У той саме
час експорт за цей період зріс на 60,3 млн дол. США у
порівнянні з 2014 р. Україна та Туреччина мають всі
шанси збільшити ці показники ще до кінця поточного
року.
На думку українського міністра, найбільш перспективними напрямками розвитку двосторонньої торгівлі
сільськогосподарською продукцією є зернові, рослинна
олія, продукція тваринного походження та насіння олійних культур.

www.minagro.gov.ua
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Техніка і обладнання для АПК: дослідження,
експертиза, прогноз розвитку
УДК 631.11:631.53.04.001.8

Думич В., завідувач лабораторії, Сало Я., заступник директора, Лейко Р., молодший науковий співробітник
(Львівська філія УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого)

Дослід ження сівалок для ресурсоощадних систем
обробітк у ґрунту в умовах Західного регіону
України
У статті наведено результати випробувань та досліджень грунтообробно-посівних машин в умовах Західного
регіону України. Наведено характеристику умов випробувань, агротехнічні та експлуатаційно-технологічні
показники посівних машин виробництва фірм Vaderstad, Horsch, Lemken, Great Plains, HORSCH – АГРО-СОЮЗ
та Amazonen-werke.
Ключові слова: сівба, дослідження, грунтообробно-посівні агрегати, якість роботи, ефективність.
Суть проблеми. Ґрунтовий покрив Західного
регіону України характеризується великою різноманітністю ґрунтів. В умовах одного господарства дуже
часто наявні поля з різними типами ґрунтів: від легких
супіщаних до важких оглеєних. Тому в таких умовах
впроваджувати одну із систем обробітку ґрунту стає
проблематично. Отже, виникає доцільність запровадження диференційованої системи обробітку ґрунту,
яка поєднувала б глибоку полицеву оранку з елементами енергоощадних та ґрунтозахисних систем.
За результатами досліджень визначено, що передпосівний стан ґрунту на полях з різними систем обробітку, відрізняється за щільністю і твердістю, вологістю, повнотою і глибиною загортання рослинних
залишків та насіння бур’янів, фракційним складом
тощо. Отже, для сівби насіння необхідно мати посівну
машину, яка б забезпечила відповідну якість виконання технологічної операції за різних систем обробітку
ґрунту в різних умовах.
Аналіз останніх досліджень та публікацій.
Короткий технічний опис конструкцій та результати
досліджень грунтообробно-посівних машин і сівалок
для мінімальних систем обробітку ґрунту наведено в
публікаціях [1-5]. У джерелах [1, 2] наведено результати досліджень щодо ефективності застосування зернових сівалок в зоні Лісостепу України. У матеріалах
[3-5] проведено аналіз досліджень зернових сівалок
для різних систем обробітку грунту в умовах Західного
регіону України, проте вони містять не достатньо
інформації про ефективність роботи такого типу посівних машин. Як правило, надається інформація про
роботу двох-трьох машин.
Формулювання мети статті. Проаналізувавши
структуру посівних машин, які проходили різні види
випробувань в нашій установі, можна констатувати,
що аграрії в Західному регіоні України віддають перевагу грунтообробно-посівним агрегатам, які обладнані висівним модулем та ґрунтообробним знаряддям.
Завдання досліджень – визначення показників якості
виконання технологічного процесу та експлуатаційно-

технологічних показників грунтообробно-посівних
машин.
Виклад основного матеріалу. Фахівцями нашої
установи проведено випробування декількох моделей
сівалок виробництва таких європейських фірм:
Vaderstad, HORSCH, Great Plains, Amazonen-werke,
Lemken тощо.
Сівалки сімейства Rapid 400S (рис. 1а), Rapid A
600S (рис. 1б), Rapid A 800S (рис. 1в), Rapid A 800С
(рис. 1г) виробництва фірми Vaderstad досліджувались на полях, які характеризувались темно-сірими
лісовими середньосуглинковими ґрунтами з вологістю
від 12,9 % до 20,3 % та твердістю від 0,4 МПа до
2,4 МПа. Глибина розпушеного шару ґрунту перебувала в межах від 6 см до 10 см. У фракційному складі
розпушеного шару ґрунту переважали дрібні грудки
розміром до 10 мм.
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Рис. 1 – Сівалки Rapid виробництва фірми Vaderstad

Під час виконання технологічного процесу сівалка
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Rapid 400S проводила сівбу насіння ячменю на робочій швидкості 10,6 км/год і забезпечила незначне відхилення від установленої норми висіву насіння: задана
норма висіву – 220 кг/га, а фактична – 219,3 кг/га.
Фактична середня глибина загортання насіння склала
27 мм, за коефіцієнта варіації 18,5 %. Все насіння було
загорнуто в ґрунт, в тому числі 97,7 % на допустиму
глибину. Продуктивність за змінним часом становила
2,78 га/год, а питома витрата палива – 6,79 кг/га.
Сівалка Rapid A 600S працювала в агрегаті з трактором Challenger МТ 665В і проводила сівбу насіння
ячменю на робочій швидкості 10,2 км/год на полі з
консервувальною системою обробітку ґрунту. Під час
виконання технологічного процесу сівалка забезпечила незначне відхилення від встановленої норми висіву
насіння: задана норма висіву – 220 кг/га, а фактична –
219,8 кг/га. Фактична середня глибина загортання
насіння склала 27 мм, за коефіцієнта варіації 20,2 %.
Все насіння було загорнуто в ґрунт, в тому числі 98,7 %
– на задану глибину. Продуктивність за змінним часом
становила 4,1 га/год, а питома витрата палива − 5,46
кг/га.
Сівалка Rapid A 800S використовувалась для сівби
ярої пшениці на полі з традиційним обробітком грунту
і агрегатувалась з трактором John Deere 8520. Робоча
швидкість посівного агрегата становила 10 км/год. Під
час виконання технологічного процесу сівалка забезпечила незначне відхилення від встановленої норми
висіву насіння: задана норма висіву – 230 кг/га, а фактична – 232 кг/га. Фактична середня глибина загортання насіння склала 27 мм, за коефіцієнта варіації
20,3 %. Все насіння було загорнуто в ґрунт, в тому
числі 96,8 % – на допустиму глибину. Продуктивність
за змінним часом 5,11 га/год. Питома витрата палива
за змінним часом − 7,4 кг/га. Збільшення витрат палива на одиницю площі зумовлено значними витратами
потужності на переміщення агрегата по надмірно розпушеному ґрунті після оранки.
Сівалка Rapid A 800С виконувала технологічний
процес в агрегаті з трактором Case ІІІ CTX 500 і проводила сівбу ярої пшениці на полі з консервувальним
обробітком ґрунту з робочою швидкістю 12,1 км/год.
Під час виконання технологічного процесу сівалка
забезпечила незначне відхилення від встановленої
норми висіву насіння: задана норма висіву – 230 кг/га,
а фактична – 228,2 кг/га. Фактична середня глибина
загортання насіння склала 30 мм, за коефіцієнта варіації 11,8 %. Все насіння було загорнуто в ґрунт, в тому
числі 98,3 % на задану глибину. Продуктивність за
змінним часом – 6,1 га/год. Питома витрата палива за
змінним часом – 6,1 кг/га.
Сівалки виробництва фірми Horsch – Airseeder CO6 (рис. 2а), Pronto 7 DC (рис. 2б), HORSCH 8 CО (рис.
2в), Pronto 8 DS (рис. 2г) досліджувались під час виконання технологічного процесу на дерново-підзолистих
супіщаних та дерново-підзолистих ґрунтах Полісся.
Під час досліджень сівалка Airseeder CO-6 проводила сівбу насіння озимої пшениці на полях, які характеризувались дерново-підзолистими супіщаними
ґрунтами з вологістю поверхневого шару від 14,2% до
17,2% і твердістю 0,47-1,15 МПа. На полі проводився
консервувальний обробіток ґрунту. Сівалка виконувала технологічний процес зі швидкістю 9,8 км/год. За
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Рис. 2 – Сівалки виробництва фірми Horsch

результатами досліджень встановлені незначні відхилення від встановленої норми висіву насіння: задана
норма висіву – 220 кг/га, а фактична – 224,2 кг/га.
Фактична середня глибина загортання насіння склала
39 мм, за коефіцієнта варіації 5 %. Все насіння було
загорнуто в ґрунт, в тому числі 96,3 % на допустиму
глибину. Продуктивність за змінним часом 3,9 га/год.
Питома витрата палива за змінним часом – 6,1 кг/га.
Сівалки Pronto 7DC, HORSCH 8 CО, Pronto 8 DS
проводили сівбу на полях з дерново-підзолистими
легкосуглинковими ґрунтами з вологістю поверхневого шару від 16,3% до 18,7% та твердістю – 0,6-1,1МПа.
Перед сівбою на полях проводився консервувальний
обробіток ґрунтообробним дисково-чизельним агрегатом.
За результатами випробувань сівалки Pronto 7 DC
одержано такі показники: робоча швидкість руху 9,2
км/год., продуктивність за змінним часом – 5,5 га/год.
Питома витрата палива за змінним часом становила
6,9 кг/га. Сівалка забезпечила загортання насіння на
глибину 3,8 см (за встановленої 4 см) з коефіцієнтом
варіації 6,8 %. Відхилення від заданої норми висіву
насіння становило 0,8 %.
Сівалки HORSCH 8 CО, Pronto 8 DS виконують технологічний процес із задовільними агротехнічними та
експлуатаційно-технологічними показниками, які
майже не різняться від сівалки Pronto 7 DC.
Посівний комплекс Soliter 9/600 КА виробництва
фірми Lemken проходив випробування на полях з традиційним обробітком, де було проведено оранку
(рис. 3).
Умови випробувань посівного комплексу характеризувались дерново-опідзоленим карбонатним ґрунтом з вологістю від 16,4 % до 19,6 % і твердістю від 0,7
МПа до 1,6 МПа. У фракційному складі розпушеного
ґрунту переважали дрібні грудки розміром до 10 мм.
Посівний комплекс працював в агрегаті з трактором John Deere 8430 і проводив сівбу насіння пшениці
на робочій швидкості 10,0 км/год. Під час виконання
технологічного процесу фактична норма висіву насіння становила 220 кг/га, за заданої – 220 кг/га.
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нологією мульчувального обробітку і складалася з
дискування в два сліди. Передпосівний обробіток не
проводився. Глибина розпушеного шару ґрунту перебувала в межах від 5 см до 8 см. Склад ґрунту характеризувався наявністю грудок різних фракцій, в тому
числі грудки розміром понад 50 мм становили від 15,7
% до 33,3 %.
Для сівби використовувалось насіння ярої пшениці
вологістю від 12,6% до 13,0%. Посівна придатність
насіння – від 88,3% до 91,1%.

Рис. 3 – Посівний комплекс Soliter 9/600 КА

Фактична середня глибина загортання насіння склала
40 мм, з коефіцієнтом варіації 4,6 %. Кількість насіння,
загорненого в ґрунт на задану глибину, становила
96 %. Продуктивність за змінним часом 4,27 га/год.
Питома витрата палива за змінним часом склала
6,16 кг/га.
Функціональні показники роботи сівалки зернової
3S-4000F виробництва Great Plains визначались у господарствах Західного Лісостепу (рис. 4).

Рис. 4 – Сівалка зернова 3S-4000F

Умови випробувань сівалки характеризувались
такими параметрами: вологість ґрунту в шарі від 0 см
до 15 см становила від 17,2 % до 20,2 % і твердість – від
0,6 МПа до 1,1 МПа. Глибина розпушеного шару ґрунту перебувала в межах від 10 см до 13 см. У фракційному складі розпушеного ґрунту переважали дрібні грудки розміром до 10 мм. Експлуатаційно-технологічна
оцінка сівалки проводилась на сівбі насіння ячменю.
Сівалка проводила сівбу з робочою швидкістю 10,6
км/год. Під час роботи фактична норма висіву насіння
становила 251,7 кг/га, за заданої – 250,0 кг/га.
Фактична середня глибина загортання насіння склала
35 мм, з коефіцієнтом варіації 7,8 %. Кількість насіння,
загорненого в ґрунт на задану глибину, становила
95,5 %.
Проведеною експлуатаційно-технологічною оцінкою встановлено, що продуктивність за змінним
часом становила 7,18 га/год., питома витрата палива
за змінним часом склала 4,86 кг/га.
Поля, на яких проводились випробування посівного
комплексу ATD 11.35, характеризувались темно-сірими лісовими середньо-суглинковими ґрунтами з вологістю у поверхневому шарі від 14,6 % до 18,6 % та
твердістю – від 0,4 МПа до 2,4 МПа, рівнинним рельєфом та рівним мікрорельєфом (рис. 5).
Підготовка ґрунту для сівби була проведена за тех-

Рис. 5 – Посівний комплекс ATD 11.35

Посівний комплекс проводив сівбу на робочій
швидкості 11,2 км/год. Під час виконання технологічного процесу посівний комплекс забезпечив незначне
відхилення від встановленої норми висіву насіння:
встановлена норма – 280 кг/га, а фактична – 278,4
кг/га. Фактична середня глибина загортання насіння
склала 41 мм, з коефіцієнтом варіації 16,5 %. На
величину коефіцієнта варіації вплинуло те, що на
поверхні поля знаходились рослинні залишки та грудки ґрунту розміром понад 50 мм. Все насіння було
загорнуто в ґрунт, в тому числі 89,7 % на задану глибину.
Продуктивність за змінним часом – 8,66 га/год.
Питома витрата палива становила 6,56 кг/га.
Працівниками Львівської філії проведено випробування сівалки зернової D9-30 Super (рис. 6) виробництва фірми Amazonen-werke, загрегатованою з вертикально-фрезерним культиватором КЕ303.

Рис. 6 – Сівалка зернова D9-30 Super

Поля, на яких проводились випробування, характеризувались темно-сірими лісовими середньо-суглинковими ґрунтами з вологістю від 14,6 % до 17,6 % та
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твердістю – від 0,4 МПа до 1,4 МПа, рівнинним рельєфом та рівним мікрорельєфом. Глибина розпушеного шару ґрунту перебувала в межах від 6 см до 9 см. У
фракційному складі ґрунту переважали дрібні грудки
розміром до 10 мм. Попередній обробіток ґрунту –
оранка, після якої передпосівний обробіток не проводився. Агротехнічна оцінка сівалки проводилась під
час сівби насіння ярої пшениці.
Грунтообробно-посівний агрегат D9-30 Super+
КЕ303 проводив сівбу на робочій швидкості 6,4
км/год. Під час виконання технологічного процесу
сівалка забезпечила незначне відхилення від установленої норми висіву насіння. Установлена норма висіву
– 230 кг/га, а фактична – 234 кг/га. Фактична середня
глибина загортання насіння склала 39 мм, за заданої
40 мм. Коефіцієнт варіації глибини загортання насіння
– 10,9 %. Все насіння було загорнуто в ґрунт, в тому
числі 95,7% на допустиму глибину.
Продуктивність за змінним часом становила 1,23
га/год. Питома витрата палива − 8,79 кг/га. Значні
витрати палива і невисока продуктивність виконання
технологічного процесу пояснюється тим, що грунтообробно-посівним агрегатом за один прохід проводилась сівба і передпосівний обробіток на зораному, але
не підготовленому до сівби ґрунті, що привело до
значних затрат потужності трактора на переміщення.
Висновки. За результатами досліджень сівалок
встановлено, що досліджувані посівні машини характеризуються задовільними агротехнічними і експлуатаційно-технологічними показниками, які відповідають
вимогам до проведення сівби зернових культур. На
зораних полях збільшуються витрати палива на переміщення трактора по розпушеному ґрунті.
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Аннотация. В статье приведены результаты испытаний и исследований почвообрабатывающе-посевных машин в условиях Западного региона Украины.
Приведена характеристика условий испытаний и
агротехнические и эксплуатационно-технологические
показатели посевных машин производства фирм
Vaderstad, Horsch, Lemken, Great Plains, HORSCH –
АГРО-СОЮЗ и Amazonen-werke.
Summary. The results of tests and studies tillage sowing-machines in the Western region of Ukraine. The characteristic test conditions and agronomic and operational
and technological indicators sowing machines manufactured by Vaderstad, Horsch, Lemken, Great Plains,
HORSCH - AGRO-SOIAZ and Amazonen-werke.
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Результати випробувань подрібнювальної
машини МП (дежермінатор) виробництва ПАТ
«Хорольський механічний завод» на відповідність
вимогам Технічних регламентів безпеки
У статті наведені результати випробувань подрібнювальної машини МП (дежермінатор) виробництва ПАТ
«Хорольський механічний завод» на відповідність Технічному регламенту безпеки машин і Технічному регламенту безпеки низьковольтного електрообладнання. Проведена оцінка ризиків і описано захисні заходи для
зменшення ризиків машини.
Ключові слова: машина подрібнювальна марки МП (дежермінатор), випробування, Технічні регламенти безпеки, ризики, аналіз ризиків, захисні заходи.
Вступ. Для подрібнення зерна кукурудзи використовується різноманітна техніка [1, 2], в тому числі
машина МП.
Основна частина. Машина подрібнювальна марки
МП (дежермінатор) (далі – машина МП, рис. 1) при-

значена для подрібнення зерна кукурудзи для подальшого витягання зародка в процесі сухої обробки зерна
і застосовується в технологічних лініях переробки
зерна кукурудзи на круп’яних, оліє-екстракційних і
борошномельних підприємства.
© Тетівник Г., Твердохліб С., 2015
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осьовий рух.
Продукт бичами ротора відкидається до нерухомих
планок циліндра 3, які зупиняють його рух. Внаслідок
інтенсивного удару в зазорах між обичайкою і ротором
стається подрібнення продукту. За допомогою підігнутих пластин на роторі подрібнене зерно переміщується і через випускний патрубок 13 виводиться з
машини.
Випробування машини МП проводились на подрібненні зерна кукурудзи. Технічні дані машини МП наведені в таблиці 1.
Таблиця 1
Технічна характеристика машини МП

Рис. 1 – Загальний вигляд машини подрібнювальної марки
МП (дежермінатор)

Рис. 2 – Технологічна схема машини МП

Машина МП (рис. 2) складається з корпусу 1, ротора 2 з бичами 9, циліндра 3, приймального патрубка 4,
огородження 8, натяжного гвинта 11, опорних підшипників 12, випускного патрубка 13. Основний робочий
орган машини – бичовий ротор 2. Він має вал, хрестовини 10 і бичі 9.
Обертання ротора здійснюється приводом через
клинопасову передачу. Для привода використовуються стандартні лапові електродвигуни потужністю 11
кВт. Натяг клинових пасів здійснюється за допомогою
натяжних гвинтів 11.
Під час виконання технологічного процесу продукт
надходить через приймальний патрубок 4, живильник
5 у робочу зону, де продукту бичами 9, розміщеними
на хрестовині 10 ротора, надається як обертовий, так і

Показник
Продуктивність, т/год
Встановлена потужність, кВт
Частота обертів ротора, об/хв
Внутрішній діаметр циліндра, мм
Довжина циліндра, мм
Габаритні розміри, мм:
- довжина
- ширина
- висота
Маса, кг

Значення показника
3
11
500
700
1240
1810
990
1710
820

Випробування проводилися з метою визначення
відповідності машини МП вимогам Технічного регламенту безпеки машин, затвердженого Постановою
КМУ № 62 від 30 січня 2013 року, Технічного регламенту безпеки низьковольтного електричного обладнання, затвердженого Постановою КМУ № 1149 від 29
жовтня 2009 року [4, 5].
На випробуваннях конструкція і виконання машини
МП оцінювались за вимогами ДСТУ EN 60204-1, ДСТУ
EN 292-2, ГОСТ 12.2.003, ГОСТ 12.2.007.0 [6, 7, 8, 9].
Дані випробування показують, що машина МП відповідає вимогам вищеназваних нормативних документів
за усіма параметрами, які відносяться до її конструкції.
Машина забезпечує безпеку працівників під час
монтажу (демонтажу), введення в експлуатування і під
час експлуатування, має необхідні документи щодо
експлуатування, наладки, підготовки до роботи, можливих небезпек і методів їх усунення; матеріали конструкції не шкідливі для організму людини, пожежобезпечні; конструкція надійна, стійка; органи керування розміщені і виконані з урахуванням вимог ергономіки; електрообладнання виконане з урахуванням усіх
вимог до безпечності.
Наприклад, середнє значення концентрації пилу у
повітрі робочої зони не перевищує 2,9 мг/м3 за максимально допустимого 4 мг/м3; температура на поверхТаблиця 2

Порівняльні дані дежермінаторів різних виробників
Фірма-виробник

Країна

Buhler

Швейцарія

Unormak

Туреччина

Тип

Габаритні розміри, мм:
довжина

МНХМ-Н
2500-2585
HAM UN-DGR
1800
50/150

ширина висота

Продуктивність, т/год.

Привід, кВт

Маса, кг

800

1707

4,0-7,0

55-75

–

750

1700

3,6

–

780

Агро-Симо-Машбуд

Україна

СИМО ДС-2

1165

690

1790

1,5-2,0

37, не більше

830

ПАТ «Хорольський
механіч-ний завод»

Україна

МП

1810

990

1710

3,0

11

820
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нях органів керування не перевищує 250 С за норми –
не більше 450 С; опір ізоляції між проводами більше
190 МОм, опір ізоляції обмоток електродвигуна більше
75 МОм, норма – не менше 1 МОм; опір між болтом
заземлення і кожною доступною доторканню металевою неструмопровідною частиною машини складає
0,07 Ом за норми – не більше 1 Ом; елементи, які находяться під напругою, захищені оболонками ІР 54, як
передбачається НД на цей вид обладнання та інш.
Проведеним аналізом можливих ризиків небезпеки
застосуванням машини були встановлені необхідні
заходи для зменшення ризиків машини. Перелік ризиків і описання захисних заходів відображено в протоколі випробувань Харківської філії УкрНДІПВТ ім. Л.
Погорілого № 05-02ТР-2015 від 21.08.2015 р.
При цьому аналізувались вимоги Технічних регламентів, відповідні вимоги стандартів, виконання цих
вимог, їх констатація і, за необхідності, фіксування
додаткових захисних заходів для зменшення ризиків
машини.
Порівнюючи виконання машини МП з аналогами,
такими як дежермінатор МНХМ-М компанії Buhler
(Швейцарія), HAM UN-DGR 50/150 фірми UNORMAK
(Туреччина), СИМО ДС-2 фірми Агро-Симо-Машбуд
(Україна), можна зробити висновок, що за своїми експлуатаційними характеристиками і безпечністю машина МП стоїть на одному рівні з аналогами.
Коротке порівняння технічних даних названого
обладнання наведено в таблиці 2.
Висновки. Оцінюючи загальний технічний рівень
машини слід визначити, що вона безпечна і надійна,
проста в обслуговуванні, якісно виконує технологічний
процес подрібнення кукурудзи до необхідних кондицій, пристосована для проведення ТО і ремонту.
За результатами випробувань можна зробити висновок, що машина подрібнювальна марки МП (дежермінатор) відповідає усім обов’язковим вимогам
Технічного регламенту безпеки машин, Технічного
регламенту безпеки низьковольтного обладнання.
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Дослідження за актуальними проблемами АПК
УДК 633.12: 631.82

Ковтуник І., доктор с.-г. наук, професор, Сікора Ю., асистент (Подільський державний аграрно-технічний університет)

Урожайність насіння тютюну сорту Берлей 38
залежно від удобрення та кількості ломок
У статті висвітлено результати досліджень та виробничого випробування в умовах Тернопільської Державної
сільськогосподарської дослідної станції впливу удобрення і кількості проведених ломок на урожайність насіння
тютюну сорту Берлей 38. Дослідженнями встановлено, що внесення середніх (N90P90K90) і підвищених
(N120P120K120) норм мінеральних добрив сприяло покращенню мінерального живлення рослин та зростанню
показників урожайності насіння на 106-134 кг/га залежно від кількості проведених ломок листків і погодних умов
року. Облік урожайності насіння показав, що максимальні значення в межах 621-632 кг/га забезпечив варіант із
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використанням мінеральних добрив у співвідношенні N120P120K120. Крім цього, встановлені кореляційні залежності урожайності насіння тютюну сорту Берлей 38 від удобрення азотом, фосфором і калієм у складі мінеральних
добрив.
Ключові слова: тютюн, насіння, дослідження, залежність, урожайність, удобрення.
Вступ. Насінина, з якої починається та якою закінчується цикл розвитку рослини [1-4], заслуговує пильної уваги. Саме вона є тим об’єктом, в якому перехрещуються інтереси найрізноманітніших теоретичних і
прикладних дисциплін: ембріології, генетики, селекції,
рослинництва, систематики, екології, морфології, анатомії, фізіології та біохімії рослин. Насінина належить
до числа тих біологічних об’єктів, на прикладі яких
особливо чітко виявляються взаємозв’язки між теорією і практикою. Насіннєвий матеріал є тим кільцем, що
зв’язує між собою покоління вирощуваних рослин.
Сівба поточного року проводиться насінням урожаю
попереднього вегетаційного періоду, на породних і
посівних властивостях якого не могли не позначитися
умови і прийоми вирощування. Якщо ці умови були
несприятливими або незадовільними, то навряд чи
можна розраховувати на одержання повноцінного
насіння. Щоб мати першокласне насіння, його треба,
насамперед, бездоганно виростити [5].
Актуальність теми. Протягом останніх років спостерігається різке скорочення виробництва тютюну не
тільки в Україні, але й у світі, тому зарубіжні тютюнові
компанії, які працюють на ринку України, проявляють
підвищену зацікавленість до вирощування тютюну на
українських землях. Сигаретні фабрики України можна
зацікавити лише високоякісною, конкурентноспроможною тютюновою сировиною. За результатами аналізу впродовж 2006-2013 рр. сорт Берлей 38 у структурі реалізованого насіння мав питому вагу 20,1-100%, в
окремі роки йому передував сорт Тернопільський 14
[6]. Дослідження науковців Української дослідної станції тютюнництва, Всеукраїнського науково-дослідного
інституту тютюну, махорки і тютюнових виробів,
Молдавського інституту тютюну 14 [7-9], які виконувались останнім часом, мали селекційне спрямування.
Вирощування насіння тютюну вимагає значних економічних та енергетичних затрат для того щоб забезпечити одержання високоякісного насіннєвого матеріалу в кількості, необхідній для потреб відповідної
зони тютюносіяння, зокрема південної частини
Лісостепу Західного. Якщо стосовно вирощування
тютюнової сировини розроблено достатньо агрорекомендацій, то в питаннях виробництва насіння цієї культури існує багато нез’ясованих елементів технології, а
саме вплив удобрення і збирання листків на урожайність і якість насіння тютюну.
Все це обумовило вибір теми, доцільність і основні
напрями досліджень.
Мета досліджень – визначити оптимальні агроекологічні умови вирощування тютюну в південній
частині Лісостепу Західного, які забезпечують максимальну врожайність високоякісного насіння.
Методика досліджень. Вивчення елементів агротехнології вирощування насіння тютюну здійснювали
впродовж 2005-2007 рр. в умовах дослідного поля
Подільського державного аграрно-технічного універ-

ситету, яке знаходиться в м. Кам'янець-Подільський
Хмельницької області. Впродовж 2009-2013 рр. проводилось виробниче випробування окремих варіантів
досліджень в умовах Тернопільської Державної сільськогосподарської дослідної станції.
Дослідження елементів агротехнології вирощування насіння тютюну виконувалися відповідно до загальноприйнятої методики [10, 11]. Схема досліду була
двохфакторною в чотириразовому повторенні. Фактор
А – вплив різних норм і комбінацій добрив на ріст, розвиток, продуктивність і якість насіння тютюну. Фактор
В – вплив різних схем збирання (ломок) листків тютюну на ріст, розвиток, урожайність насіння, його посівну
якість та врожайні властивості. Облікова площа ділянки – 25 м2, загальна – 37,5 м2.
Результати досліджень. Вирішальне значення у
підвищенні приросту врожаю насіння залишається за
внесенням мінеральних добрив. У варіанті без внесення мінеральних добрив і без обламування листків урожайність насіння становила 513 кг/га, що на 6 кг більше, ніж у варіанті, де проводилися три ломки листків
(507 кг), і на 97 кг більше варіанту, де проводилися
п’ять ломок листків (416 кг) (табл.1). Відповідно, внесення мінеральних добрив сприяло значному збільшенню приросту врожаю насіння тютюну і становило
89 кг у варіанті із внесенням мінеральних добрив в
нормі N60P90K90 без ломок, 87 кг з трьома ломками і
92 кг з п’ятьма ломками.
Таблиця 1
Урожайність насіння тютюну сорту Берлей 38 залежно від
удобрення та кількості ломок, (кг/га)
(середня за 2005-2007 роки досліджень)
Удобрення
(фактор А)

0
513

Кількість ломок (фактор В)
3
5
507
416

контроль
N60P90K90

602

594

508

N90P90

576

571

494

N90K90

579

573

494

P90K90

566

560

480

N90P90K90

615

614

543

N120P90K90

619

619

547

N90P120K90

620

618

548

N90P90K120

617

616

545

N120P120K120

621

620

550

НІРА: 22-26; НІРВ: 12-14

Максимальну урожайність насіння сорту Берлей 38
в середньому за роки досліджень відмічено у варіанті
досліду без проведення ломок листків і там де, вносили мінеральні добрива в нормі N120P120K120 (621 кг/га),
що на 108 кг/га більше порівняно із контролем.
Найменший приріст зі збільшенням врожайності
насіння тютюну спостерігається у варіанті із внесенням мінеральних добрив в нормі P90K90 без використання ломок і становить 566 кг, що лише на 53 кг біль-
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ше від варіанту без внесення добрив.
Проаналізувавши дані досліджень, слід відмітити,
що рослина тютюну позитивно реагує на підвищення
норми азоту у складі повного мінерального добрива
під час формування урожаю насіння.
Проведенні дослідження показують (рис. 1), що в
умовах Лісостепу Західного вирощування тютюну
сорту Берлей 38 на насіння без використання ломок
листків має переваги в рівні урожайності над варіантами із використанням трьох і п’яти ломок, як із внесенням повного мінерального добрива, так і без внесення
добрива (контроль).

Рис. 1 – Залежність урожайності насіння тютюну сорту
Берлей 38 від удобрення та кількості ломок

Внесення як середніх (N90P90K90), так і підвищених
(N120P120K120) норм мінеральних добрив сприяло покращенню мінерального живлення рослин та зростанню
показників урожайності насіння на 106-134 кг/га
залежно від кількості проведених ломок листків і
погодних умов року проведення досліджень.
У зв’язку з вище висвітленими закономірностями,
був проведений аналіз, який підтвердив кореляційну
залежність між удобренням азотом рослин тютюну
сорту Берлей 38 і урожайністю насіння (рис. 2).
Коефіцієнт детермінації R2=0,99. Регресія урожайності насіння тютюну сорту Берлей 38 залежно від
кількості азотних добрив описується поліномінальним
рівнянням (1):
у= -0,0053х2+1,3901х+506,51
1
Достовірність рівнянь регресії висока. Розбіжність
теоретичних та емпіричних даних перебуває в межах

Рис. 2 – Залежність урожайності насіння тютюну сорту
Берлей 38 від удобрення азотом в складі мінеральних
добрив
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допустимої похибки.
Таким чином, між урожайністтю насіння і дозою
азотних добрив існує тісний зв’язок, з якого можна
зробити висновок, що збільшення дози азотних добрив більше 90 кг/га сприяло підвищенню урожайності
насіння, що і підтверджує наші твердження, наведені
вище.
Під час вивчення кореляційних зв’язків виникло два
основних питання – про силу зв’язків і про їх форму. У
нашому випадку детального вивченя питання щодо
впливу фосфору у складі мінеральних добрив на підвищення урожайності насіння тютюну сорту Берлей 38
за формою кореляція була криволінійна (рис. 3).

Рис. 3 – Залежність урожайності насіння тютюну сорту
Берлей 38 від удобрення фосфором в складі мінеральних
добрив

Тобто, із збільшенням одних ознак, відповідно
збільшуються інші, до певної межі. Коефіцієнт детермінації становить R2=0,999. Регресія урожайності
насіння тютюну сорту Берлей 38, залежно від кількості
фосфору в складі мінеральних добрив, описується
поліномінальним рівнянням:
2
у= -0,0041х2+1,1782х+513,67
Для того, щоб підтвердити, що калійний компонент
за усі роки досліджень впливав на урожайність насіння
тютюну сорту Бердей 38, нами зроблені розрахунки,
які показали, що між нормами калійних добрив і урожайністю існує кореляційна залежність (рис. 4), за якої
коефіцієнт детермінації становить R2=0,999. Регресія
урожайності насіння тютюну сорту Берлей 38 залежно
від кількості калію в складі мінеральних добрив опису-

Рис. 4 – Залежність урожайності насіння тютюну сорту
Берлей 38 від удобрення калієм в складі мінеральних
добрив
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ється поліномінальним рівнянням:
у= -0,0048х2+1,2574х+512,83
3
Впродовж п’яти років нами проводилось агроекологічне випробування досліджуваних елементів технології вирощування тютюну на насіння у виробничих
умовах на Тернопільській Державній сільськогосподарській дослідній станції на площі 0,5 га.
Отримані у виробничих умовах дані підтверджують
результати стаціонарних дослідів щодо доцільності
використання повного мінерального добрива
N120P120K120 для отримання найбільшої урожайності – в
межах 607-608 кг/га (табл. 2).
Таблиця 2
Урожайність насіння тютюну сорту Берлей 38 залежно від
удобрення та кількості ломок, (кг/га)
(середнє за 2009-2013 роки виробничого випробування)
Удобрення
(фактор А)

Л.Л. // Табак. – 1981. - №4. – С. 58-60.
8. Черкасов С.В. Об апробации промышленных
посадок табака / С.В. Черкасов // Табак. – 1987. - №4.
– С. 36-38.
9. Черкасов С. Проблемы совершенствования
семеноводства табака / С. Черкасов, И. Борисова //
Материалы
Международной
конференции
«Современное состояние табачной отрасли и усиление ее научного обеспечения в Российской
Федерации и странах СНГ». – Краснодар: Типография
АФ «Цуртральная». – 2000. –С.164-167.
10. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта.- М.:
Колос,1985.- 416 с. 48.
11. Основи наукових досліджень в агрономії:
Підручник / В.О. Єщенко, П.Г. Копитко, В.П. Опришко,
П.В. Костогриз; За ред. В.О. Єщенка. – К.: Дія. – 2005.
– С. 31.

Кількість ломок (фактор В)
0

3

5

контроль
N60P90K90

520

508

420

608

607

515

N90P90K90

620

621

530

N120P120K120

632

630

568

НІРА: 20-22; НІРВ: 16-18

Щодо впливу фактора В, результати дисперсійного
аналізу свідчать про неістотну різницю між варіантами
проведення трьох ломок та без проведення ломок,
тобто для забезпечення більшого економічного ефекту можна проводити три ломки листків, що фактично
не впливатиме на урожайність насіння сорту
Берлей 38.
Висновок. Внесення середніх (N90P90K90) і підвищених (N120P120K120) норм мінеральних добрив сприяло
зростанню показників урожайності насіння на 106-134
кг/га залежно від кількості проведених ломок листків і
погодних умов року проведення досліджень.
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Аннотация. В статье приведены результаты
исследований и производственного испытания в
условиях Тернопольской Государственной сельскохозяйственной опытной станции влияния удобрения и
количества проведенных ломок на урожайность семян
табака сорта Берлей 38. Иследованиями установлено, что внесение средних (N90P90K90) и повышенных
(N120P120K120) норм минеральных удобрений способствовало улучшению минерального питания растений
и повышению показателей урожайности на 106-134
кг/га в зависимости от количества проведенных
ломок листьев и погодних условий года. Определение
урожайности семян показало, что максимальные
значения в пределах 621-632 кг/га обеспечил вариант
с применением минеральных удобрений в соотношении N120P120K120. Кроме того, установлены кореляционные зависимости урожайности семян табака сорта
Берлей 38 от удобрения азотом, фосфором и калием
в составе минеральных удобрений.
Summary. In the article it is shown the results of
research and production tests in terms of Ternopil State
Agricultural Experimental Station of the impact of fertilization and the number of demolitions on productivity of
tobacco seeds of Burley 38 variety. Research has established that the introduction of medium (N90P90K90) and
high (N120P120K120) standards of mineral fertilizers contributed to improving of plant mineral nutrition and
increase of seed productivity indicators at 106-134 kg/ha
depending on the number of demolitions of leaves and
weather conditions of the year. Accounting for seed productivity showed that maximum values – within 621-632
kg/ha were provided by the variant using mineral fertilizers in the ratio N120P120K120. In addition, it was established
correlation dependencies of tobacco seeds productivity
of Burley 38 variety on fertilization with nitrogen, phosphorus and potassium in the composition of mineral fertilizers.
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Методи досліджень і вимірювальні прилади
УДК 629.3.01

Коробко А., канд. техн. наук, доц. (Харківська філія УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого), Радченко Ю., аспірант
(Харківський національний автомобільно-дорожній університет)

Синтез адативної системи метрологічного
забезпечення випробувальної лабораторії
Запропоновано підхід до синтезу адаптивних систем метрологічного забезпечення випробувальної лабораторії на основі нечіткої логіки для прийняття рішення в умовах ризику.
Ключові слова: інформаційно-логістична підсистема, метрологічне забезпечення, логічний регулятор,
коригувальна дія, прийняття рішення.
Вступ. Система управління (СУ) випробувальної
лабораторії (ВЛ) є складною системою, яка включає в
себе комплексне вимірювання сукупностей різних
явищ, оперативне аналізування інформації, вироблення та отримання керівних сигналів, які забезпечують
розробку і впровадження відповідних коригувань і
коригувальних дій. Вирішення цих задач можливе
лише із застосуванням системного підходу з використанням адаптивного управління, що дасть можливість вирішувати задачі з урахуванням конкретних
умов. Адаптація у такій постановці являє собою вибір
оптимального варіанта в умовах недостатньої апріорної інформації, а адаптивний алгоритм розглядається
як алгоритм, що дозволяє уточнювати прийняте
рішення по мірі надходження нової інформації [1].
У статті запропоновано модель адаптивної системи
управління випробувальної лабораторії, здатної приймати рішення на основі аналізування апріорної і
поточної інформації.
Мета дослідження і постановка задач дослідження. Метою статті є формування підходу до синтезу адаптивних систем метрологічного забезпечення
випробувальних лабораторій на основі нечіткої логіки
для прийняття рішення в умовах ризику.
Для досягнення поставленої мети необхідно
вирішити таку задачу:
- розробити алгоритм функціонування системи
метрологічного забезпечення випробувальної лабораторії на основі нечіткої логіки в умовах ризику.
Аналіз останніх досягнень і публікацій.
Класичний підхід до управління системами базується
на тому припущенні, що можна отримати складну, але
точну аналітично задану форму функціональної залежності вхідних і вихідних сигналів з наступним уточненням значень коефіцієнтів [2]. Проте сферою застосування таких методів управління є відносно прості
об’єкти управління.
Останнім часом активно розвивається некласичний
підхід до управління [3, 4, 5]. Його суть полягає в тому,
що з недостатньою кількістю відомих параметрів,
управління здійснюється за станом системи, який
повністю відображає її подальшу поведінку.
Система управління випробувальної лабораторії
(метрологічне забезпечення випробувань) є складною

системою з багатьма входами і виходами. Раніше нами
в роботі [5] було запропоновано загальну схему системи метрологічного забезпечення, що охоплює усі сторони забезпечення необхідної точності вимірювань і
випробувань. Уся інформація, яка необхідна для реалізації процесу випробувань у запропонованій системі,
акумулюється у підсистемі «Інформаційно-логістична».
Це автоматизована система з базами даних щодо
методик виконання вимірювання, засобів вимірювальної техніки і випробувального устаткування, персоналу,
результатів вимірювань і випробувань. На основі цієї
інформації розробляються і впроваджуються відповідні
рішення щодо оптимізації діяльності випробувальної
лабораторії, коригувальні і запобіжні дії. Інформаційнологістична підсистема повинна приймати рішення,
опираючись на факти з урахуванням можливих ризиків,
а також розраховувати помилки І і ІІ-го роду для впровадження того чи іншого рішення.
Слід сказати, що не всі методи випробувань дорожніх транспортних засобів сприяють ефективній реалізації вимог нормативних документів, у тому числі і міжнародних, щодо міжлабораторних порівняльних
випробувань [7]. Тому такі лабораторії у своїй діяльності обмежуються визначенням лише проміжних показників прецизійності [8]. Проте показники відтворюваності є надійними показниками характеристики сумісності лабораторій, які займаються випробуваннями
одного виду продукції (у тому числі й у різних країнах),
або характеристикою досконалості чи недосконалості
тієї або іншої методики випробувань в умовах, коли
випробування виконують різні лабораторії. Це формалізує становище випробувального процесу у певній
галузі [8].
Алгоритм функціонування системи метрологічного забезпечення випробувальної лабораторії на
основі нечіткої логіки в умовах ризиків. Процес
приймання рішення відноситься до будь-якого виду
людської діяльності, так як являє собою послідовність
приймання рішень від елементарних до найскладніших. Створюючи складні системи, особа, яка приймає
рішення, не має впевненості в правильному виборі і
тому вона звертається до методів теорії приймання
рішень. У будь-якій ситуації приймання рішення відбувається в діапазоні «Невизначеність – Ризик –
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маної різними методами.
Умовно роботу інформаційно-логістичної підсистеми можна розділити на такі етапи (рис. 2):
формування
ситуації
(стан системи управління
ВЛ на поточний момент);
прийняття
рішення,
керівна дія щодо реалізації прийнятого рішення. У
разі виявлення невідповідностей в діяльності ВЛ
виробляються відповідні
коригувальні
дії.
Прийняття рішення про
ту чи іншу коригувальну
дію відбувається в умовах ризику [11]. Після їх
впровадження обов’язково перевіряється їх
ефективність. Для збільшення
ефективності
коригувальних дій і зменшення негативного впливу від впровадження
неефективної
коригуРис. 1 – Підсистеми системи метрологічного забезпечення лабораторії з випробувань
вальної дії, пропонується
транспортних засобів
приймати рішення, викоВизначеність» [9].
ристовуючи логічний регулятор з можливістю адаптаПід час проведення випробувань, персонал і керівції [3] (рис. 3). Тобто з можливістю запам’ятовувати
ник ВЛ повинні бути впевнені в тому, що результати,
прийняті рішення і створювати так звані прецеденти
отримані в лабораторії, є достовірними. Тобто їх цікадля наступних рішень.
вить узагальнена оцінка діяльності лабораторії, що
виробляється інформаційно-логістичною підсистемою (рис. 1) у
вигляді
висновку:
система
управління
«відповідає вимогам»
або система управління «не відповідає вимогам» із зазначенням
підсистеми, в якій
виявлена невідповідність. Також керівника
ВЛ цікавлять числові
значення параметрів
стану системи управління,
наприклад,
Рис. 3 – Розгорнута схема адаптивної системи прийняття рішення
показники відтворюваності і повторюваності.
На вхід логічного регулятора поступає інформація
За наявності такої інформації приймається рішення:
про фактичний поточний стан системи метрологічного
«результати випробувань достовірні», або «результати
забезпечення ВЛ і СУ в цілому. Це може бути інформавипробувань недостовірні». Обґрунтованість таких
ція, отримана, наприклад, з листів невідповідностей,
рішень визначається достовірністю інформації, отризвітів координаторів міжлабораторних порівняльних
випробувань, звітів про аналізування з боку керівництва тощо. Від того, на скільки достовірною буде вхідна
інформація, залежить правильність прийнятого рішення логічним регулятором.

Рис. 2 – Адаптивна схема прийняття рішення

Виходом логічного регулятора є керівна дія –
рішення про впровадження тієї чи іншої коригувальної
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або запобіжної дії.
Логічний регулятор проектується як багатокритеріальна задача оптимізації з нечіткою постановкою.
Формалізація на кількісних шкалах якісних понять вирішується з урахуванням оцінювання параметрів і елементів моделі регулятора. Модель отримання керівної
дії представляється у вигляді ієрархічної структури,
елементами якої є вхідні перемінні, лінгвістичні правила управління і якісні значення вхідних величин. За правило нечіткого виходу пропонується вибирати значення, які мають максимальну функцію приналежності [3].
Інформація, яка надходить в логічний регулятор,
аналізується, визначається підсистема, в якій вона
виявлена. Невідповідності можуть бути описані вимірювальними (значення показників прецизійності, відтворюваності, похибка вимірювання) або не лінгвістичними (дані про оцінювання постачальника, дані
про персонал тощо) перемінними. Далі, залежно від
вибраної підсистеми, інформація надходить у відповідну чарунку бази даних можливих варіан-тів (БДМВ)
і проводиться пошук аналогічної або точно такої ж
ситуації. Якщо в БДМВ є така ж ситуація, формується
рішення, яке іде на виконання з уже відомою ймовірністю ризику і ефективністю. Якщо ситуація раніше не
зустрічалась, то можливі два варіанти. У першому
випадку в БДМВ виявляються подібні ситуації, вибирається найбільш оптимальне рішення і робиться прогноз щодо ефективності вибраного рішення.
У загальному випадку, роботу логічного регулятора
можна представити у вигляді ієрархії прийняття рішення на основі аналізування вхідної інформації (рис. 4).

ної коригувальної дії не відбулось покращення, то цей
факт також потрібно зберегти в БДМВ з метою недопущення подібних неефективних дій у майбутньому.
Висновки. Запропонована схема адаптивної
системи метрологічного забезпечення охоплює усі
сторони забезпечення необхідної точності вимірювань
і випробувань, а саме передбачає наявність необхідної
нормативно-технічної документації; наявність засобів
вимірювальної техніки і випробувального устаткування, еталонів і зразкових мір; наявність кваліфікованого
персоналу; впевненість у тому, що результати випробувань точні (правильні і прецизійні) і отримані на правильному обладнанні за правильною методикою;
забезпечує ефективне прийняття рішень на основі
об’єктивної інформації.
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Аннотация. Предложен поход к синтезу адаптивных систем метрологического обеспечения испытательной лаборатории, на основе нечеткой логики при
условии принятия решения в условиях риска.
Summary. Proposed approach to the synthesis of
adaptive systems metrological assurance testing laboratory, based on fuzzy logic provided decision-making
under risk.
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Агроекологічні аспекти оцінки земельного фонду
на місцевому рівні
Проаналізовано екологічний стан агроландшафтів на місцевому рівні та проведено оцінку негативного впливу
деградаційних процесів,визначено основні проблеми землекористування, запропоновано шляхи їх подолання.
Ключові слова: агроландшафт, деградація, земельний фонд, кризовий стан, екологічна рівновага, антропогенний тиск.
Останніми роками сільське господарство України
перебуває в глибокій кризі, що супроводжується
інтенсивною деградацією ґрунтового покриву. Значно
зросли площі еродованих, засолених, підкислених,
перезволожених та техногенно забруднених земель,
погіршився еколого-агрохімічний стан орних угідь, а їх
родючість
знизилась
до
критичного
рівня.
Підраховано, що тільки 1 га з кожних десяти гектарів
сільськогосподарських угідь країни перебуває в задовільному екологічному стані [1, 2].
Значну техногенну ураженість екосфери України
обумовило незбалансоване антропогенне навантаження на природні ресурси протягом багатьох десятиріч. Одним із головних факторів, які дестабілізують
екологічну ситуацію, є сільськогосподарська освоєність і розораність території. Надмірне розорювання
земель, в тому числі і схилових, призвело до порушення екологічно збалансованого співвідношення площ
ріллі, луків, лісів та водоймищ, що негативно позначилось на стійкості ландшафтів. Найбільш загрозливі
явища спостерігаються в ґрунтовому покриві, який
значно деградований, і таким чином виведено з ладу
значні площі продуктивних земель[4].
Як основа для розробки пропозицій щодо оптимізації землекористування і визначення територій з
незадовільним екологічним станом, використовується
екологічна оцінка агроландшафту. Оскільки екологічний стан та стабільність будь-якої території залежить
від рівня сільськогосподарського освоєння та розора-

ності земель, інтенсивності використання угідь та ступеня антропогенної трансформації природних екосистем, то збільшення частки природних угідь за рахунок
скорочення площі ріллі сприятиме підвищенню екологічної стійкості агроландшафтів [3].
Якісна оцінка земель має як теоретичне, так і практичне значення. По-перше, характеристики якості
земель використовуються в системі моніторингу
земель для прогнозу і своєчасного запобігання деградаційним процесам, охорони і раціонального використання земель. По-друге, облік кількості та якості
земель, бонітування ґрунтів є складовими Державного
земельного кадастру, відомості з якого використовуються для регулювання земельних відносин, визначення розміру плати за землю і цінності земель у складі природних ресурсів [5].
Метою роботи є оцінка екологічного стану агроландшафтів ТОВ «Красилівське» (с. Красилівка
Ставищенського району Київської області) з визначенням основних ризиків землекористування та шляхів їх
подолання.
Матеріали і методи досліджень. Оцінку екологічного стану сільськогосподарських ландшафтів проводили за складом і співвідношенням угідь згідно з методикою комплексної агроекологічної оцінки земель
сільськогосподарського призначення [6] з використанням статистичних даних, які характеризують
структуру земельного фонду ТОВ «Красилівське» за
2000−2015 рр (довідки управління Держкомзему у
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Ставищенському районі Київської області).
порцією Р:ЕСУ від 63,5:36,5, що відповідає критичному
Результати досліджень та їх обговорення. екологічному стану до 87,9:12,1 (катастрофічний
Розподіл земельного територіального ресурсу за ціль- стан), що свідчить про погіршення екологічного стану
овим призначенням носить довільний характер, до агроландшафту та поглиблення незбалансованості
цього часу немає економічної та екологічної обґрунто- угідь.
ваності. Екологічна незбалансованість земельного
Таблиця 3
фонду суттєво погіршує ефективність використання
Екологічний стан агроландшафтів за рівнем
та охорони земель і обумовила відносну дефіцитність
антропогенного навантаження та екологічної стабільності
землі, як ресурсу територіального розвитку, а також
Коефіцієнт
Коефіцієнт
Рівень
ускладнює проведення земельної реформи, погіршує Роки екологічної антропогенного Екологічний антропогенного
стан
природну здатність ґрунтового покриву до самовідстабільності навантаження
навантаження
новлення і призвела до збіднення видового розмаїття
Екологічно
2000
0,24
4,01
Підвищений
нестабільний
флори і фауни [7].
Екологічно
Площа земель в адміністративних межах госпо- 2005
0,31
4,1
Високий
нестабільний
дарства становить 3578,4 га, з яких 2968,4 га займає
Екологічно
0,25
4,01
Підвищений
нестабільний
рілля, 81,61 га − багаторічні насадження, 156,27 га − 2010
сіножаті та пасовища. Характеристика земельного 2015
Екологічно
0,20
3,89
Підвищений
нестабільний
фонду с. Красилівка наведена в табл. 1.
Таблиця 1
Земельний фонд с. Красилівка

2968,4

% від загальної
площі території
83

- рілля
- багаторічні насадження

2730,5
81,61

76,3
2,3

- сіножаті та пасовища
забудовані землі
відкриті заболочені землі
відкриті землі без рослинного
покриву або незначним
рослинним покривом
Інші землі
Всього земель (суша)
Води
Разом (територія)

156,27
141,75
18,7

4,4
3,9
0,5

113,2

3,1

19
3527,7
10
3578,4

0,5
98,5
0,3
100

Основні види угідь

Всього, га

Сільськогосподарські угіддя
у тому числі:

Провівши оцінку екологічного стану агроландшафтів за співвідношенням питомої ваги угідь ТОВ
«Красилівське» було виявлено, що екологічний стан
угідь знаходиться в кризовому стані, на який значною
мірою вплинула сільськогосподарська освоєність
земель, розораність та інтенсивне використання угідь.
Таблиця 2
Оцінка екологічного стану агроландшафтів с. Красилівка

Роки

Питома вага
Екологічний
угідь,% до
Оцінка, Екотип
стан
сумарної площі
бал території
агроланшафтів
Р
ЕСУ

2000

63,5

36,5

Кризовий

4

ІІІ

2005
2010

68,3

31,7

Кризовий

4

III

67,4

32, 6

Кризовий

4

III

2015

87,9

12,1

Катастрофічний

4

IV

У наших дослідженнях була використана бальна
методика оцінювання за ступенем порушення екологічної рівноваги у співвідношенні ріллі (Р) до сумарної
площі екологостабілізувальних угідь (ЕСУ) [5]. Згідно з
результатами проведених досліджень з визначення та
оцінки ступеня порушення екологічної рівноваги у співвідношенні угідь, територія ТОВ „Красилівське” протягом досліджуваного періоду характеризувалася про-
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Проведена нами за допомогою розрахунку коефіцієнтів екологічної стабільності (Кес) та антропогенного
навантаження (Кан) оцінка впливу складу угідь на стабільність агроландшафту та його стійкість до антропогенного навантаження показала, що територія села є
екологічно нестабільною (Кес=0,2) та зазнає підвищеного антропогенного тиску (Кан=4,1). Значне перевищення частки ріллі (2730,5 га) у складі угідь господарства може призвести до втрати притаманної ландшафтам здатності протистояти деградаційним процесам та руйнуванню.
Екологічно нестабільний стан земельної території
потребує застосування комплексу заходів, екологічного стабілізування, які знизили б антропогенне навантаження на земельні ресурси та підвищили б екологічну стійкість ландшафтів до деградації, для чого і проводиться оцінка екологічного балансу у співвідношенні основних типів угідь.
Висновки. Провівши аналіз стану агроландшафтів
ТОВ «Красилівське» с. Красилівка було виявлено, що
територія господарства є вразливою в агроекологічному відношенні, перебуває у критичному екологічному стані, маючи високий рівень антропогенної трансформації природних екосистем і низьку екологічну
стабільність, що спонукає до вжиття практичних заходів з оптимізації сучасної системи землекористування,
зокрема, шляхом вилучення з інтенсивного обробітку
деградованих і малопродуктивних земель з наступним
переведенням їх в екологостабілізувальні угіддя.
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Оцінка вгодованості молочних корів в умовах
безприв’язного утримання
Викладено методичні підходи щодо оцінювання вгодованості корів на комплексах з безприв’язним утриманням з переднього ракурсу тварини. Застосування такої методики значно полегшує і зменшує затрати часу,
зусиль і праці на виконання цього процесу. Обґрунтовано місце розташування бонітера, час доби і періодичність
оцінювання за різних варіантів безприв’язного утримання худоби. Наведена шкала вгодованості корів з кроком
0,25 бала. Проведені дослідження показали, що істотної різниці у результатах оцінки із застосуванням викладеної методики порівняно з класичними не встановлено.
Ключові слова: вгодованість, безприв’язне утримання, шкала, методика, позиція бонітера.
Вступ. Подальше виробництво високоякісного
молока в Україні неможливе без інтенсифікації галузі
молочного скотарства. Інтенсифікація поряд з використанням високопродуктивних стад також передбачає
реконструкцію, модернізацію наявних і будівництво
нових високотехнологічних тваринницьких приміщень.
В останні роки ці завдання, у зв’язку з реалізацією
програми «Відроджене скотарство», перейшли у практичну площину. Нові молочні комплекси будуються, в
основному, за технологіями, які передбачають безприв’язне утримання худоби. Такими є комплекси, які
забезпечують можливість цілодобового вільного
доступу кожної тварини до корму з можливістю автоматизованого коригування раціонів, за дво- чи триразового доїння в доїльному залі на установках типу
«Ялинка»,
«Паралель»
чи
«Карусель»
[1].
Упроваджуються також комплекси з системами добровільного доїння корів на роботизованих установках.
Такі комплекси, як правило, комплектуються високопродуктивною худобою з високою часткою крові голштинів. Характерною особливістю високопродуктивної голштинізованої худоби є здатність продукувати
молоко за рахунок резервів власного тіла [2] у певні
періоди фізіологічної діяльності, що призводить до
істотних змін кондиції корів у період лактації і сухостою. Тому оцінка вгодованості корів упродовж міжотельного періоду і врахування цієї ознаки у нормуванні
годівлі тварин набуває особливого значення у забез-

печенні високої молочної продуктивності й доброго
здоров’я худоби за інтенсивного ведення молочного
скотарства [3, 4].
Мета досліджень – розробка та удосконалення
методики проведення оцінки вгодованості молочних
корів за умов безприв’язного утримання.
Методичні підходи. Науково-господарський
дослід проводили у СВК ім. Щорса Білоцерківського
району Київської області на коровах української чорнорябої молочної породи за прив’язного утримання корів
з доїнням переносними апаратами у молокопровід.
Матеріалом для дослідження слугували 552 корови
різного віку і фізіологічного стану. Спочатку бонітер
визначав угодованість корів за класичною методикою
[5] із заднього ракурсу, а потім за удосконаленою
нами шкалою з переднього ракурсу.
Результати досліджень. За поширеною у практиці методикою [5] оцінку вгодованості проводять з
позиції «ззаду» корови, враховуючи вираженість таких
частин тіла: остисті відростки спинних та поперекових
хребців, кут між остистими і поперечними відростками
хребців, навислий виступ (голодна ямка), серединний
гребінь крижової кістки та клуби, ямки між серединним гребенем крижової кістки і клубами, корінь хвоста.
За безприв’язного утримання худоби виникають
труднощі у проведенні оцінки вгодованості тварин,
пов’язані з відсутністю можливості зафіксувати кожну
тварину, ідентифікувати, оглянути та виконати ряд
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обов’язкових процедур. Тому розробка й удосконалення методичних підходів до оцінки вгодованості корів за
умов безприв’язного утримання і доїння в доїльних
залах має велике науково-практичне значення.
На основі наукових експериментів нами розроблена методика визначення вгодованості корів за умов
різних варіантів безприв’язного утримання і доїння в
доїльних залах на установках різного типу. Згідно з
цією методикою найкращим місцем для розташування
бонітера є кормовий стіл. Як правило, корови біля кормового столу розміщуються на 15-20 см нижче рівня
перебування бонітера. Це забезпечує хороший огляд
корови зверху, спереду і збоку. При цьому є можливість для ідентифікації кожної корови – визначення і
запису номера вушної бирки чи нашийника.
Важливою умовою для проведення оцінки вгодованості є забезпечення місця бонітера оптимальною
освітленістю. На сучасних високопродуктивних молочних фермах для забезпечення інтенсивної лактаційної
діяльності корів освітленість корівника (особливо у
місцях годівлі) повинна становити 200 люкс упродовж
16 год на добу [2]. Це досягається у денний період
доби за рахунок облаштування у корівниках прозорих
світлопроникних бокових штор і верхніх повздовжніх
світлоаераційних ліхтарів, які знаходяться над кормовим столом. У темний період доби освітлювальні
лампи, як правило, знаходяться над кормовим столом.
Тому оцінювати вгодованість за таких технологій
можна у будь-яку пору робочого дня. Значно полегшує
проведення оцінки наявність біля кормового стола
автоматичних фіксаторів тварин (хедлоків).
Найкращим періодом визначення вгодованості є
період, коли максимальна кількість корів підходить до
кормового столу. Це відбувається відразу після чергового доїння у доїльному залі, а також після чергового
роздавання кормосуміші.

Як правило, після доїння у корови настає спрага,
підвищується апетит і вона з доїльного залу прямує
або до напувалки, а після чого зразу до годівниці, або
навпаки. Видоєні корови під час доїння інших корів
групи мають можливість вільно, без ажіотажу і стресових ситуацій розташовуватись біля кормового столу і
споживати корми. Обов’язковою умовою при цьому є
наявність кормосуміші у зоні досяжності тваринами.
Вгодованість тих корів, які не підійшли до кормового
столу, можна в цей час визначити на проходах чи у
боксах. Таких корів мало і тому їх легко знайти, ідентифікувати й оцінити без зайвого клопоту і створення
неспокійної ситуації.
Важливою умовою, яка значно полегшує виявлення
всіх корів у групі, є наявність заздалегідь підготовлених списків корів усіх груп за зростаючим порядком
номерів. Таким чином за одноразове доїння можна
оцінити вгодованість корів усіх груп ферми.
В умовах доїння на установці «Карусель» можливим
місцем бонітера може бути місце біля проходу, по
якому корови виходять з доїльного залу. Під час проходження кожної корови (а вони проходять одна за
одною) досвідчений бонітер має можливість записати
її номер і оцінити вгодованість за виглядом спереду,
збоку і ззаду. У цьому випадку запис номера тварини й
результату оцінки її вгодованості потрібно виконувати
швидко – упродовж 25–30 секунд у розрахунку на
одну корову. При цьому у разі, коли не встигли записати номер корови, його легко встановити у комп’ютері,
де ведеться реєстрація корів, які видоїлись і виходили
з доїльної установки.
Оцінку вгодованості корів за виглядом спереду
проводять за такими ж ознаками, як і ззаду, окрім врахування показників стану сідничних горбів та западини
між коренем хвоста й кінцівками (рис. 1). У табл. 1
наведена шкала оцінки вгодованості корів української
Таблиця 1

Шкала визначення оцінки вгодованості корів молочних порід з переднього ракурсу

Бали

Остисті відростки
спинних хребців
(вигляд спереду і
збоку)

Поперечні
відростки
поперекових
хребців

Серединний
гребінь
крижової
кістки

Кут між спинним
остистим
відростком і
ребром

Клуби

2

чітко видимі, виражена
пилкоподібність

чітко видимі

високий, чітко
видимий

прямий

чітко видимі
(кутасті)

2,25

добре видимі, помітна
пилкоподібність

добре видимі

чітко видимий,
округлий

більший від прямого

видимі

2,5

помітні, слабко подібна добре видимі
пилкоподібність

невисокий,
помірно
видимий

тупий

видимі округлі

2,75

ледь помітні,
хвилястість з ледве
помітними впадинами

помітний

між тупим і розгорнутим

видимі овальні

помітні, без
заглибин

видима

3,0

майже помітні,
хвилястість з
неглибокими
впадинами

пряма лінія

згладжені

слабо помітні

видима

3,25

не помітні, рівні

помітні

майже
невидимий

пряма лінія

помітні

ледь помітні

помітна

видимі

добре помітні злегка видимий

Ребра і
міжреберний
простір
чітко видимі з
глибокими
міжреберними
впадинами
видимі з
неглибокими
впадинами
помітні з
незначними
заглибленнями

Передня лінія
тазового пояса

чітко видима

чітко видима
чітко видима

3,5

не помітні, рівні

слабо помітні

не видимий

–

слабо помітні

не помітні

3,75

–

помітні кінці

–

–

ледь помітні

–

ледь помітна

4

–

проглядаються
кінці

–

–

контурують

–

відсутня

4,5

–

плоскі

–

–

контурують

–

–

5

–

не помітні

–

–

не контурують

–

–
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Таблиця 2
Показники оцінки вгодованості корів залежно від позиції
бонітера

Показник

Пробонітованих корів, голів
Середній бал вгодованості (M±m)

Випадків співпадіння результатів з
контролем: голів
%
Випадків відмінність результатів з
контролем: голів
%
в т.ч. в бік збільшення: голів
%

Рис. 1– Анатомічні контрольні точки для визначення
вгодованості з переднього ракурсу: 1 –остисті відростки
спинних і поперекових хребців; 2 –поперечні відростки
поперекових хребців; 3 –кут між остистими і поперечними відростками спинних і поперекових хребців; 4 –клуби; 5 –передня
лінія широкого тазового пояса; 6 –сідничний горб; 7 –гребінь
крижової кістки

чорно-рябої породи з позиції спереду.
Крім вказаних у таблиці показників, важливою
контрольною точкою оцінки вгодованості, яка добре
проглядається з позиції спереду-збоку є виступ стегнової кістки, який помітний за вгодованості до 4-х
балів включно. Також з цього ракурсу під час проведення оцінки вгодованості корів можна враховувати і
лінію, яка проходить від сідничного горба через вертлюг стегнової кістки до клуба (U- чи V-подібна).
Ми провели спеціальні дослідження за прив’язного
утримання з метою вивчення точності розробленої
оцінки вгодованості за місцем розташування бонітера
на 552 коровах. Спочатку бонітер визначав вгодованість кожної окремої корови з позиції ззаду. В цей час
помічник записував номер корови і результат оцінки.
Після проходження і визначення вгодованості корів, які
знаходились у технологічному ряді, бонітер переходив
на кормовий стіл і повторно оцінював корів цього ж
ряду, але з позиції «спереду». Помічник у цей час
робив записи результатів. Після оцінки корів одного
ряду переходили до корів другого ряду і т.д.
Результати точності оцінки вгодованості з різних позицій, які займав бонітер, наведені в табл. 2.
Результати досліджень показали, що у середньому
на поголів’ї з 552 корів різниця в оцінці вгодованості із
застосуванням розробленої методики з позиції бонітера спереду становить 0,05 бала у бік зниження на 1
корову. При цьому біля 65 % випадків досліджень корів
збігалися з результатами досліджень з позиції бонітера ззаду за класичними методиками. Кількість випадків розбіжності результатів у бік збільшення і зменшення оцінки практично однакова: 17,39 і 17,96 % відповідно. Переважна розбіжність у точності визначення
вгодованості між двома методиками оцінки становила
±0,25 бала. Слід відмітити, що така розбіжність на
практиці може бути і з повторним застосуванням
однакових методик оцінки на великому поголів’ї одних
і тих же корів одним і тим же бонітером, а також у разі

в т.ч. в бік зменшення: голів
%
Розбіжність: +0,25 балів, голів
%
-0,25 балів, голів
%
+0,5 балів, голів
%
-0,5 балів, голів
%

Позиція бонітера відносно
до корів:
ззаду
спереду
(контроль)
(дослід)
552

552

2,81±0,019
0,45

2,76±0,019
0,46

552
100

358
64,85




194
35,15

–
–

96
17,39

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

98
17,76
77
13,94
82
14,85
19
3,45
16
2,9

оцінювання корів різними бонітерами. Розбіжність
результатів оцінки у межах ±0,5 бала спостерігалась у
6,35 % оцінюваних корів. Причиною цього могла бути
недостатня освітленість корів за різних позицій оцінювання.
Висновки. За прив’язного утримання рекомендується оцінювати корів під час отелення, під час діагностики тільності, в пізню стадію лактації та під час сухостійного періоду.
За групового безприв’язного утримання спеціалісти повинні визначати вгодованость корів групи на
роздої та осіменінні два рази на місяць (через 15 діб),
а у корів інших груп – один раз на місяць.
Процес годівлі корів упродовж міжотельного періоду повинен бути керованим для того, щоб не допускати надмірного зниження і підвищення вгодованості на
початку та в кінці лактації, а також у сухостійному
періоді.
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Аннотация. Изложены методические подходы к
оценке упитанности коров на комплексах с беспривязным содержанием с переднего ракурса животного. Применение такой методики значительно облегчает и снижает затраты времени, усилий и труда на
выполнение этого процесса. Обосновано место расположения бонитера, время суток и периодичность
оценки при различных вариантах беспривязного
содержания скота. Приведена шкала упитанности
коров с шагом в 0,25 балла. Проведенные исследования показали, что существенной разницы в результатах оценки при применении изложенной методики по
сравнению с классическими не установлено.

Summary. Presents the methodological approaches
to the assessment of body condition cows in complexes
with loose retaining angle from the front of the animal.
Application of this method is much easier and reduces
costs time, effort and work in this process. Grounded
appraiser location, time and frequency of assessment of
different options loose cattle. The following scale of body
condition cows in increments of 0.25 points. Studies have
shown that significant differences in the results of evaluation of the application of the technique in comparison with
classic is not installed.
Стаття надійшла до редакції 4 грудня 2015 р.
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Математичний апарат технічних системи
локального моніторинг у електропровідних
властивостей грунтового середовища
У статті наведена структурно-функціональна схема технічної системи локального моніторингу електропровідних властивостей грунтового середовища з класифікацією аналого-цифрових та цифро-аналогових перетворювачів та математичним апаратом, які використовуються для їх реалізації.
Ключові слова: грунтове сховище, електропровідні властивості, технічні системи, локальний моніторинг,
математичний апарат.
Вступ. Одним з перспективних напрямків використання опосередкованої інформації про стан ґрунту з
надійним алгоритмом перерахунку такої інформації в
об'єктивно необхідні дані є показники електричної
провідності ґрунту та магнітні властивості. Сучасна
альтернатива традиційному агрохімічному обстеженню - контактні та безконтактні методи на основі електромагнітних явищ. Найчастіше це вимірювання,
реєстрація, обробка, аналіз та інтерпретація електропровідних та електромагнітних властивостей ґрунту,
що дає можливість визначити гранулометричний
(механічний) склад ґрунту, вміст органічної речовини,
солей, вологість, виділити ґрунтові контури і оцінити
неоднорідність ґрунтових властивостей в цілому.
Недоліком існуючих способів моніторингу електропровідних властивостей грунтового середовища є
значна похибка під час визначення, яка обумовлена
складом робочого обладнання.
Мета досліджень. Тому ставиться завдання
забезпечення локально-стрічкового диференційованого внесення мінеральних добрив за допомогою спеціального пристрою індивідуального приводу робочих
елементів машини для внесення мінеральних добрив
шляхом використання пристроїв для моніторингу
варіабельності параметрів сільськогосподарського
поля на основі даних, отриманих вимірюванням вмісту
поживних речовин у ґрунті (реєстрація електропровідних властивостей ґрунту сенсор-електродами), які
розміщуються спереду на транспортному засобі під
час виконання технологічної операції, що дає можли-

вість забезпечити оптимальну норму внесення поживних речовин у грунт з використанням даних від двох
систем моніторингу.
Це можливо шляхом отримання достовірних даних
про стан грунтового середовища шляхом зменшення
похибки під час визначення величини електропровідних властивостей ґрунту та зменшення інтенсивності
руйнування структури ґрунту і забезпечення стабільності електричного контакту електрода з ґрунтом,
використання інтегрувальних аналого-цифрових
перетворювачів технічних системи локального моніторингу електропровідних властивостей грунтового
середовища
Результати досліджень. Поставлене завдання
вирішується шляхом використання електродної пари,
яка розміщуються на рухомому транспортному засобі
та постійно занурена у ґрунт (рис. 1).
Пристрій для моніторингу стану сільськогосподарських угідь складається з транспортного засобу 1,
електродних пар циліндричної форми 2, які прикріплені до рухомого транспортного засобу 1, та пристрою 3,
який здійснює реєстрацію зміни щільності струму на
електродних парах.
Пристрій працює таким чином: під час переміщення транспортного засобу 1 по поверхні поля за допомогою електродних пар циліндричної форми 2, занурених у ґрунт, здійснюється визначення щільності
струму. Електродні пари 2 під’єднані до пристрою 3,
який здійснює реєстрацію зміни щільності струму на
електродних парах 2.
© Броварець О., 2015
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Рис. 1 – Загальний вигляд машини для локально-стрічкового диференційованого внесення мінеральних добрив з
пристроєм для моніторингу варіабельності параметрів
сільськогосподарського поля: 1 – транспортний засіб;
2 – електродна пара циліндричної форми; 3 – пристрій, який
здійснює реєстрацію зміни щільності струму на електродних
парах; 4 – пристрій; 5 – контролер

Машина для внесення мінеральних добрив використовується для локально-стрічкового диференційованого внесення мінеральних добрив зі спеціальним
пристроєм індивідуального приводу робочих елементів машини для внесення мінеральних добрив та пристроями для моніторингу варіабельності параметрів
сільськогосподарського поля на основі даних, отриманих вимірюванням вмісту поживних речовин у ґрунті
(реєстрація електропровідних властивостей ґрунту
сенсор-електродами) та вимірювання вмісту поживних речовин у рослині (реєстрація оптичної спектрометрії рослинності - спектрів відбиття рослинності в
натуральних умовах за змінних рівнів освітленості з
різноколірною температурою), які розміщуються спереду на транспортному засобі під час виконання технологічної операції. Сигнал від даних пристроїв моніторингу потрапляє на контролер, який керує роботою
спеціального пристрою індивідуального приводу
робочих елементів машини для внесення мінеральних
добрив, при цьому можливий запис даних у вигляді
електронної карти на PC card з магнітним носієм від
пристроїв для моніторингу стану ґрунту та рослинності
(картограма завдання) та реалізації локально-стрічкового диференційованого внесення мінеральних добрив (картограма реалізації), що дає можливість забезпечити оптимальну норму внесення. Запропонована
модель дозволить підвищити продуктивність та ефективність моніторингу стану сільськогосподарських
угідь шляхом безперервної реєстрації щільності струму на електродних парах пристрою, які постійно занурені у ґрунт і розміщуються на рухомому транспортному засобі.
Пристрій складається з транспортного засобу 1,
машини для внесення мінеральних добрив 2, яка розміщується позаду транспортного засобу 1, пристроїв
для моніторингу варіабельності параметрів сільськогосподарського поля шляхом вимірювання вмісту
поживних речовин у ґрунті (реєстрація електропровідних властивостей ґрунту сенсор-електродами) 3 та
пристрою для вимірюванням вмісту поживних речовин
у рослині (реєстрація оптичної спектрометрії рослинності - спектрів відбиття рослинності в натуральних
умовах зі змінними рівнями освітленості з різноколірною температурою) 4, які розміщуються спереду на
транспортному засобі 1, контролера 5, спеціального

пристрою індивідуального приводу робочих елементів
машини для внесення мінеральних добрив, PC card з
магнітним носієм, приймача сигналів супутникової
навігаційної системи DGPS 8.
Пристрій працює таким чином: під час переміщення транспортного засобу з машиною для внесення
мінеральних добрив, яка розміщується позаду транспортного засобу, пристрої для моніторингу варіабельності параметрів сільськогосподарського поля на
основі даних від пристрою для вимірювання вмісту
поживних речовин у ґрунті (реєстрація електропровідних властивостей ґрунту сенсор-електродами) та пристрою для вимірюванням вмісту поживних речовин у
рослині (реєстрація оптичної спектрометрії рослинності – спектрів відбиття рослинності в натуральних умовах зі змінними рівнями освітленості з різноколірною
температурою), які розміщуються спереду транспортного засобу, забезпечують проведення моніторингу
стану сільськогосподарських угідь. Контролер отримує дані від пристроїв для моніторингу варіабельності
параметрів сільськогосподарського поля та керує спеціальним пристроєм індивідуального приводу робочих
елементів машини для внесення мінеральних добрив.
Дані отримані від пристроїв для моніторингу записуються у вигляді електронної карти на PC card з магнітним носієм з прив’язкою до координат місцезнаходження за допомогою системи DGPS 8. На PC card з
магнітним носієм електронної карти можливий запис
даних від пристроїв для моніторингу (картограма
завдання) та реалізації змінних норм внесення мінеральних добрив (технологічного матеріалу)– електронна карта (картограма реалізація).
Важливою складовою є контролер, основою якого
є аналого-цифрові підсилювачі перетворювачі.
Аналого-цифрові перетворювачі (АЦП) це пристрої, які
приймають вхідні аналогові сигнали та генерують відповідні до них цифрові сигнали, які придатні для
обробки мікропроцесорами та іншими цифровими
пристроями.
Принципово не виключена можливість безпосереднього перетворення різних фізичних величин у
цифрову форму, однак це завдання вдається
розв’язати тільки досить рідко через складність таких
перетворювачів. Тому зараз найраціональнішим вважається спосіб перетворення різних за фізичною природою величин спочатку у функціонально пов'язані з
ними електричні, а потім уже за допомогою перетворювачів напруга-код – у цифрові. Саме ці перетворювачі і мають на увазі, коли говорять про АЦП.
Процедура аналого-цифрового перетворення
неперервних сигналів, яку реалізовують за допомогою
АЦП, це перетворення неперервної функції часу U (t),
яка описує вхідний сигнал, у послідовність чисел
, j = 0, 1, 2, ...., що віднесені до деяких фіксованих моментів часу. Цю процедуру можна розділити
на дві самостійні операції: дискретизацію і квантування.
Найпоширенішою формою дискретизації, як
зазначалось, є рівномірна дискретизація, в основі якої
лежить теорема відліків. Згідно з цією теоремою, як
коефіцієнти aj потрібно використовувати миттєві зна-

№ 12 (75) грудень 2015 р.

26
чення сигналу U (tj) в дискретні моменти часу tj = jt, а
період дискретизації вибирати з умови:
t = 1/2Fm
(1)
де Fm – максимальна частота спектра сигналу, який
перетворюється.
Тоді отримаємо відомий вираз теореми відліків:

(2)
Для сигналів зі строго обмеженим спектром цей
вираз є тотожністю. Однак спектри реальних сигналів
прямують до нуля тільки асимптотично. Застосування
рівномірної дискретизації до таких сигналів викликає
виникнення в системах обробки інформації специфічних високочастотних спотворень, які зумовлені вибіркою. Для зменшення цих спотворень необхідно або
збільшувати частоту дискретизації, або використовувати перед АЦП додатковий фільтр нижніх частот, який
обмежуватиме спектр вхідного сигналу перед його
аналого-цифровим перетворенням.
У загальному випадку вибір частоти дискретизації
буде залежати також від вигляду функції
, яка
використовується в першій формулі розділу, та допустимого рівня похибок, які виникають під час відновлення початкового сигналу за його відліками. Усе це
необхідно враховувати, вибираючи частоти дискретизації, яка визначає необхідну швидкодію АЦП. Часто
цей параметр задають розробнику АЦП.
Розглянемо докладніше місце АЦП під час виконання операції дискретизації.
Для достатньо вузькосмугових сигналів операцію
дискретизації можна виконувати за допомогою самих
АЦП і суміщати таким чином з операцією квантування.
Основною закономірністю такої дискретизації є те, що
за рахунок скінченного часу одного перетворення та
невизначеності моменту його закінчення, який, у
загальному випадку, залежить від параметрів вхідного
сигналу, не вдається отримати однозначної відповідності між значеннями відліків та моментами часу, до
яких їх потрібно віднести. У результаті в роботі із сигналами, які змінюються в часі, виникають специфічні
похибки, динамічні за своєю природою, для оцінки
яких вводять поняття апертурної невизначеності, яка
переважно характеризується апертурним часом.
Апертурним часом ta називають час, протягом
якого зберігається невизначеність між значенням
вибірки та часом, до якого вона відноситься. Ефект
апертурної невизначеності проявляється або як
похибка миттєвого значення сигналу із заданими
моментами вимірювання, або як похибка моменту
часу, в який проводиться вимірювання із заданим миттєвим значенням сигналу. За рівномірної дискретизації наслідком апертурної невизначеності є виникнення
амплітудних похибок, які називаються апертурними,
та чисельно рівні приростові сигналу протягом апертурного часу.
Якщо використовувати іншу інтерпретацію ефекту
апертурної невизначеності, то її наявність викликає
"тремтіння" істинних моментів часу, в які беруться відліки сигналу, відносно моментів, які рівновіддалені на
осі часу. У результаті замість рівномірної дискретиза-
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ції зі строго постійним періодом проводиться дискретизація с флюктувальним періодом повторення. Це
викликає порушення умов теореми відліків та появи
уже розглянутих апертурних похибок в системах цифрової обробки інформації.
Таке значення апертурної похибки можна визначити,
розклавши вираз для вхідного сигналу в ряд Тейлора в
колі точок відліку, який для -ї точки має вигляд:

(3)
та в першому наближенні дає апертурну похибку:
(4)
де ta – апертурний час, який для розглянутого
випадку в першому наближенні є часом перетворення
АЦП.
Зазвичай для оцінки апертурних похибок використовують синусоїдальний випробувальний сигнал
.
Якщо прийняти, що для N-розрядного АЦП з роздільною здатністю 2–N апертурна похибка не повинна
перевищувати кроку квантування, то залежність між
частотою сигналу , апертурним часом ta та відносною
апертурною похибкою буде такою:
.
Для забезпечення дискретизації синусоїдального
сигналу, частота якого
100 кГц з похибкою 1%
час перетворення АЦП
повинен бути рівним 25
нс. У той же час за допомогою такого швидкодіючого АЦП принципово
можна дискретизувати
сигнали, які мають ширину спектра біля 20 МГц.
Таким чином, дискретизація за допомогою самоРис. 2 – Утворення
апертурної похибки для
го АЦП викликає суттєве
випадку, коли вона дорівнює розходження вимог між
крокові квантування
швидкодією
АЦП
та
періодом дискретизації. Це розходження досягає 2...3
порядків та дуже ускладнює і здорожує процес дискретизації, оскільки навіть для порівняно вузькосмугових сигналів потребує досить швидкодіючих АЦП. Для
достатньо широкого класу сигналів, які швидко змінюються, цю проблему вирішують за допомогою пристроїв вибірки-зберігання, які мають малий апертурний час.
Висновки. Запропонована модель дозволяє
забезпечити диференційне внесення мінеральних
добрив на основі даних моніторингу фізико-механічного та агробіологічного стану ґрунтового та рослинного середовища шляхом вимірювання електропровідних властивостей ґрунту та вимірювання спектрів
відбиття рослинного покрову для забезпечення підбору оптимальної площі живлення рослин з урахування
просторової неоднорідності ґрунтового покриву та
дозволяє зекономити 10-25% посівного матеріалу і
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сприяє підвищенню урожайності сільськогосподарських культур у середньому на 10-20 ц/га.
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ВПЕВНЕНІ КРОКИ У МАЙБУ ТНЄ.
Національному науковому центру “Інститут механізації
та електрифікації сільського господарства”
Національної академії аграрних наук України 85 років
У 1997 р. згідно з рішенням Президії НААН при спеціалізованому підприємстві ВАТ “Брацлав” створено
лабораторію з проектування і виробництва техніки для
доїння первинної обробки молока, яка підпорядкована
інституту.
У 1990-х роках розроблені і впроваджені у виробництво нові комбіновані агрегати для обробітку ґрунту
АМО-7,2, АМО-3,6.
У 1992 р. на замовлення Уряду України співробітники
інституту спільно із спеціалістами Міністерств і відомств
розробили концепцію розвитку вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу і Програму
виробництва технологічних комплексів машин та обладнання для сільського господарства, харчової і переробної промисловості, яка була затверджена постановою
Ради Міністрів та отримала статус Національної. За
короткий період було освоєно виробництво більше 500
найменувань нових та модернізованих технічних засобів, які раніше в Україні не виготовлялися.
* Продовження статті. Початок див. у № 11, 2015 р.

У 2000 р. за розробку наукових основ, створення і
освоєння виробництва комплексу машин і обладнання
для доїння та первинної обробки молока співробітникам
інституту А.І. Фененку, І.П. Маслу, М.А. Остапенку в складі творчого колективу присуджена Державна премія
України в галузі науки і техніки.
У 2001 р. за створення та освоєння виробництва вітчизняних зернозбиральних комбайнів КЗС-9-1
“Славутич” та КЗС-1580 “Лан” співробітнику інституту
В.І. Нєдовєсову у складі колективу розробників присуджена Державна премія України в галузі науки і техніки.
У 2006 році співробітниками інституту розроблено
Концепцію та Програму реалізації державної технічної
політики в агропромисловому комплексі, та ряд інших
нормативно-правових актів, які затверджені постановами Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України.
Розробки інституту регулярно демонструвалися в
тематичних експозиціях ВДНГ СРСР та ВДНГ УРСР і
були нагороджені золотими, срібними і бронзовими
медалями ВДНГ СРСР та дипломами ВДНГ УРСР. Було
отримано 814 авторських свідоцтв на винаходи та 481
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патент України.
У різні роки співробітникам інституту за високі показники наукової діяльності, за розробки, які мали суттєве
впровадження, були присвоєні високі почесні звання:
“Заслужений інженер сільського господарства
Української РСР” – В.М. Соколову та М.Д. Галенку;
“Заслужений працівник сільського господарства
Української РСР” – М.В. Туделю та В.Р. Губку;
“Заслужений працівник сільського господарства
України” – І.П. Маслу, І.С. Деревцю, М.В. Молодику.
Зараз в інституті працює 254 співробітники, з них 128
науковців; серед них – 9 докторів та 35 кандидатів наук,
у тому числі 2 академіки НААН (Адамчук В.В., Лінник
М.К.), 1 член-кореспондент НААН (Сидорчук О.В.), 2
науковці мають високе звання “Заслужений діяч науки і
техніки України” (Адамчук В.В., Лінник М.К.), 2 –
“Заслужений працівник сільського господарства
України” (Грицишин М.І., Насонов В.А.), 3 Лауреати
Державної премії України (Нєдовесов В.І., Мироненко
В.Г., Фененко А.І.).

Рис. 3 – Обприскувач ОШ-300-24

Зараз до мережі ННЦ “ІМЕСГ” входять Запорізький
науково-дослідний центр з механізації тваринництва,
Державне підприємство “Дослідне господарство
“Оленівське” (Фастівський р-н, Київської обл.) та експериментальний завод ДП “Агромаш”, який розташований
в смт Глеваха.
У Центрі створено 13 потужних наукових відділів, які
практично охоплюють усі перспективні галузі сільського
господарства, зокрема:
– відділ науково-технічного забезпечення застосування добрив та засобів захисту рослин;
– відділ механізації диференційованого обробітку
ґрунту та сівби сільськогосподарських культур;
– відділ перспективних технологій і технічних засобів
для збирання, обробки та зберігання врожаю зернових і
олійних культур;
– відділ науково-технічного забезпечення виробництва біоенергетичних культур та овочів;
– відділ мобільних енергетичних засобів та
біоенергетики;
– відділ
електрифікації
та
автоматизації
агропромислового виробництва;
– відділ проектування науково-експериментальних
зразків техніки та обладнання;
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– відділ біотехнічних систем у тваринництві та
заготівлі кормів;
– відділ моделювання технологічних систем і ринку
технічного сервісу в АПВ;
– відділ
моделювання
та
забезпечення
роботоздатності техніки в АПВ;
– відділ
проектно-вишукувальних
робіт
та
конструкційного моделювання;
– науково-методичний відділ;
– науково-організаційний відділ;
– відділ
забезпечення
експериментальних
досліджень;
– випробувальний центр;
– відділ апробації наукових розробок.
Національний науковий центр “Інститут механізації та
електрифікації сільського господарства” Національної
академії аграрних наук України нагороджений Почесною
грамотою Президії Верховної Ради Української РСР (1980)
та Почесною грамотою Кабінету Міністрів України (2005).
Протягом останніх років науковцями Центру підготовлено і видано 36 монографій, 27 рекомендацій, опубліковано 780 статей, з них 745 у виданнях України, 34 у
виданнях інших держав та отримано 436 патентів
України на технічну новизну. За участю провідних вчених
розроблено 2 закони України, 5 концепцій і 4 державні
цільові програми розвитку АПК. Науковими підрозділами впроваджено у виробництво 52 найменування нових
технічних засобів та обладнання, які виробляються на 19
машинобудівних заводах.
У Центрі функціонують докторантура та аспірантура,
діє спеціалізована вчена рада із захисту докторських і
кандидатських дисертаційних робіт. В останні роки співробітниками інституту були успішно захищені 3 докторські та 18 кандидатських дисертаційних робіт. В
інституті діяли і діють декілька потужних наукових шкіл,
широко відомих за межами країни. Інститут має потужну
наукову бібліотеку в галузі агроінженерії, та багато років
видає Загальнодержавний збірник наукових праць
“Механізація та електрифікація сільського господарства”, який вже номіновано на входження до Європейської
бази цитування Skopus.

Рис. 4 – Протруювач ПНУ-10

ННЦ “ІМЕСГ” багато років плідно співпрацює зі спорідненими інститутами зарубіжних країн, зокрема ВІМ,
ВНІІМЖ, ВНІЕСГ, РУП “НВЦ Білорусі з механізації сіль-
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ського господарства”, Університетом сільського господарства імені А. Стульгінскіса (Литва), Трансільванським
аграрним університетом (Румунія), Естонським університетом природничих наук (Естонія), Латвійським сільськогосподарським університетом (Латвія), Вищою
школою агробізнеса в Ломже та Інститутом агрофізики
ім. Б. Добжанського (Польща). В останні роки вчені
інституту видали за кордоном чисельні наукові праці англійською та іншими іноземними мовами з сучасних теоретичних та експериментальних розробок.
Сьогодні, незважаючи на складні часи перетворень в
країні, реформування науки та складнощі у фінансуванні
ННЦ “ІМЕСГ” НААН переживає етап творчого підйому
завдяки невтомній організаційній праці його теперішнього директора Валерія Васильовича Адамчука – академіка Національної академії аграрних наук України,
Заслуженого діяча науки і техніки України, доктора технічних наук, професора. Директор постійно докладає
зусилля для удосконалення методів наукових досліджень кожного з підрозділів Центру, намагається системними підходами вирішувати забезпечення проведення
досліджень, які б мали світовий пріоритет, спрямовувати тематику досліджень на розвиток сучасних світових
напрямів – мехатроніки, робототехніки, автоматизованих систем управління тощо. Керівництво Центру докладає чималих зусиль для отримання результатів наукових
досліджень, які сприятимуть створенню технічних засобів нового покоління для виробництва сільськогосподарської продукції за енергоощадними, екологічно безпечними технологіями. За обов’язковою вимогою академіка Адамчука В.В. майже всі розробки науковців
Центру повинні мати світовий рівень і обов’язково
мають бути надруковані в провідних Європейських та
Американських журналах з агроінженерії.
Сьогодні Національний науковий центр “Інститут
механізації та електрифікації сільського господарства”
Національної академії аграрних наук України плідно
працює над вирішенням таких важливих для сільського господарства країни проблем: розроблення ресурсо-, енергоощадних технологічних процесів і створення для них нових технічних засобів та модернізація
існуючої техніки. Зокрема, це технічні засоби для
обробітку ґрунту, внесення добрив та сівби за технологією смугового обробітку ґрунту (масове виробництво яких за розробленою ННЦ конструкторською
документацією успішно освоїло ТОВ “Краснянське СП
“Агромаш”); системи для комплектування ґрунтообробно-удобрювально-посівних комплексів на базі
одноопераційних машин вітчизняного виробництва;
пункти підготовки насіння сільськогосподарських
культур з використанням нового покоління протруювачів, робочі органи яких не травмують насіння; новий
технологічний комплекс для виробництва корнебульбоплодів без затрат ручної праці. На особливу увагу
заслуговують розробки вчених ННЦ щодо переведення тракторів ХТЗ-2511 на електроакумуляторну тягу.
Не менш вдалою є розробка електронного регулятора, яка забезпечила можливість переобладнання
тракторів ХТЗ-2511 з двигуном ММЗ-307, у результаті
чого трактор може експлуатуватись з використанням
бензину або пропан-бутану, або біоетанолу. Доцільно
відмітити, що робота трактора на пропан-бутані
забезпечує зменшення витрат на пальне порівнянно з

дизельним пальним на 30%. Зараз у Центрі започатковані науково-конструкторські роботи зі створення гібридної трансмісії до окремих типів мобільних енергозасобів. Також вчені ННЦ “ІМЕСГ” значну увагу приділяють новітнім дослідженням і конструкторським
напрацюванням зі створення техніки для виробництва
палива з місцевої сировини для теплозабезпечення
будівель у селах.
Основними напрямками перспективних наукових
досліджень у галузі механізації, електрифікації та автоматизації сільського господарства на найближчий
період вчені Центру, разом зі своїми партнерами з провідних аграрних університетів країни, вважають такі:
- підвищення ефективності використання машиннотракторного парку шляхом формування вітчизняної
Системи машин. Передумовою вирішення цієї проблеми є створення нового типажу тракторів на основі колісних і гусеничних енергетичних засобів українського
виробництва. Практична реалізація цих заходів є не деклараційною, а дійсно реальною, ефективною підтримкою сільгоспвиробників України;
- суттєве зменшення енергетичних витрат за рахунок
упровадження у виробництво розроблених науковцями
нових широкозахватних та комбінованих машинно-тракторних агрегатів за схемою “push-pull” (“штовхайтягни”). Застосування таких агрегатів, розроблених на
основі нових енергетичних засобів Харківського тракторного заводу, є запорукою суттєвого зменшення
питомих витрат пального і техногенного навантаження
на
ґрунти,
скорочення
строків
виконання
сільськогосподарських робіт тощо;
- підвищення урожайності сільськогосподарських
культур, зменшення енергетичних витрат і збереження
родючості ґрунтів за рахунок впровадження принципово
нових колійної та мостової систем землеробства;
- розроблення технологій та технічних засобів нового
покоління для збирання сільськогосподарських культур
з одночасним розв’язанням проблем використання
різних частин врожаю;
- розроблення технічних засобів для реалізації технології збереження і накопичення вологи під час обробітку
парів. За наявності суттєвих проблем зі штучним зрошенням практична реалізація цієї технології забезпечить
гарантоване отримання дружних сходів і запланованої
урожайності озимих культур в умовах недостатньої
вологозабезпеченості ґрунтів;
- розроблення ресурсоенергоощадних технологій
передачі і перетворення електричної енергії у агропромисловому комплексі. На сучасному етапі такий напрям
наукової діяльності є важливою диверсифікаційною концепцією забезпечення енергетичної незалежності сільськогосподарського виробництва країни.
Таким чином, реалізація намічених перспективних
напрямів у галузі агроінженерії служитиме запорукою
успішної подальшої діяльності Національного наукового
центру “Інститут механізації та електрифікації сільського
господарства” Національної академії аграрних наук
України, як флагмана вітчизняної аграрної науки, вчені,
конструктори та інженери якого матимуть суттєві досягнення, що збагатять світову науку, а головне сприятимуть розробці нових теорій, конструкцій та технологій
високотехнологічного сільського господарства України.
Стаття надійшла до редакції 6 листопада 2015 р.
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З виставки-демонстрації техніки і технологій
сільського господарства «Битва титанів»
У статті наведена інформація про сільськогосподарську техніку, яка експонувалась на виставці-демонстрації
техніки і технологій сільського господарства “Битва титанів”, що відбулась в с. Степове Тетіївського р-ну, 24
вересня 2015 року.
Ключові слова: сільськогосподарська техніка, рослинництво, виставка-демонстрація “Битва титанів”.
24 вересня 2015 року в с. Степове, Тетіївського
району Київської області відбулася одна з найбільших
в Україні виставок-демонстрацій техніки провідних світових виробників сільськогосподарської техніки
загальною кількістю близько 100 одиниць.
Виставка була організована таким чином, що в її
центральній частині, де базувалась служба реєстрації,
сцена, намети для слухачів фірмами Maisadour,
Euralis, Pioneer, Dow Seeds, KBC, Лімагрейн було продемонстровано сорти різних гібридів рослин, зокрема
кукурудзи та соняшнику. У центральній частині також
демонструвались у стаціонарному показі окремі
машини – трактори, сівалки, комбайни, а також аграрна авіація. Тут же глядачі змогли відвідати шоу навантажувачів, легкових автомобілів (рис. 1).

Рис. 2 – Агрерат у складі трактора John Deere 8310 та
8-корпусного плуга Multi-leader фірми Kuhn у роботі

Рис. 1 – Центральний вхід виставки-демонстрації
сільськогосподарської техніки «Битва титанів»

На периферії прилеглих та віддалених полів була
демонстрація в роботі, зокрема, ґрунтообробної та
посівної техніки, обприскувачів, розкидачів добрив,
комбайнів. Всього за результатами реєстрації відвідувачів було більше 3 тис. З 9.00 до 11.00 проходило
ознайомлення з центральною частиною експозиції,
після чого 3 групи відвідувачів було розведено для
показу машин в роботі.
Серед ґрунтообробної і посівної техніки було продемонстровано близько 25 різних агрегатів.
Відкривали демонстрацію цієї техніки роботою 8-корпусних плугів фірм Rabe (плуг Kormoran), Pottinger
(плуг Servo 6.50), Kuhn (плуг Multi-leader) (рис. 2), ПАТ
«Уманьферммаш» (8-ми та 5-ти корпусні експериментальні плуги) (рис. 3).

Рис. 3 – Агрегат у складі трактора К-701 та
експериментального 8-корпусного плуга ПАТ
«Уманьферммаш» у роботі

Експонував ґрунтообробну техніку і БІЛОЦЕРКІВМАЗ.
Наступною групою машин, які демонструвались,
були багатофункційні машини для ресурсоощадного
обробітку – глибокорозпушувачі, диско-чизелі, а
також борони та багатофункційні дискові агрегати.
Такі машини були представлені фірмами Kuhn (агрегат
Performer 4000), Agrisem (Cultiplow), ТОВ ЛКМЗ (агрегат Gulden), Agroskop International, Pottinger (Terradisc
600l) (рис. 4), Massey Ferguson, Case (борона RMX
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370), Червона зірка (4-рядний дисковий агрегат
Антарес 6х4) (рис. 5), ЛКМЗ (борона ДЛМ-8),
Kоskerling (багатофункційний агрегат Vector),
Challenger (передпосівний агрегат Wil-Rich шириною
захвата 11,9 м) (рис. 6), Kuhn (передпосівний агрегат
шириною захвата 9,3 м), Vaderstad (багатофункційний
лаповий агрегат Opus 600, компактна дискова борона
Carrier 650).

сівалки та посівні комплекси ПАТ «Червона зірка»
(посівний комплекс Алькор 10 з можливістю застосування як опції важкого культиватора), сівалка фірми
Kuhn (EXPRO 6000R), Great Plains, Kuhn (8-рядна
сівалка для технічних культур Monosem) (рис. 7).

Рис. 7 – 8-рядна сівалка Monosem фірми Kuhn у роботі

Рис. 4 – Компактна дискова борона Terradisc 600l фірми
Pottinger у роботі

Рис. 8 – Загальний вигляд сівалки Terrasem фірми
Pottinger (Австрія) у роботі

Рис. 5 – 4-рядна дискова борони Антарес виробництва
ПАТ «Червона зірка» у роботі

Рис. 6 – Загальний вигляд передпосівного агрегату
Wil-Rich фірми Challenger

За ґрунтообробною технікою демонструвались

Показ грунтообробно-посівної техніки тривав близько 2 годин. При цьому відвідувачі могли в полі безпосередньо оцінити якість роботи конкретної машини
(рис. 9) та почути фахові коментарі спеціалістів.
Серед представлених машин для обприскування та
внесення добрив було чимало таких, які є зовсім новими для нашої країни. Однією з таких машин був самохідний обприскувач New Holland SP.275F (рис. 10).
Обприскувач New Holland SP.275F оснащується
6,7-літровим двигуном Cummins QSB потужністю 275
к.с., який відповідає нормам Tier III. У комплекті – 3швидкісна гідростатична трансмісія. Радіус розвороту
складає всього 4,6 м. Штанга розміщується попереду
машини. Висота штанги регулюється в межах від 0,55
до 3 м. Бак, виготовлений з нержавіючої сталі, може
мати об’єм від 4,5 до 6 м3.
Компанія «Червона Зірка» продемонструвала в
роботі причіпний обприскувач Tetis 24 (рис. 11).
Ширина захвату обприскувача – 24 м, повний об’єм
бака 3200 л. Обприскувач оснащений електронною
системою контролю і регулювання норми витрати
робочої рідини, штанга оснащена автономною гідро-
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Рис. 9 – Оцінювання відвідувачами виставки-демонстрації
якості роботи плуга

Рис. 12 – Зернозбиральний комбайн СКІФ-230А на виставці-демонстрації “Битва титанів”. На фото зліва на право:
Гринько П., заступник директора Департаменту
землеробства і технічної політики Мінагрополітики
України; Олійник О., голова ТОВ НВП “Херсонський
машинобудівний зхавод”; Клименченко С., голова
Кіровоградської філії НАК Украгролізинг

но, що за якістю роботи він не поступається кращим
зарубіжним зернозбиральним комбайнам. І це за
ціною, значно меншою ніж за зарубіжні зернозбиральні комбайни.

Рис. 10 – Самохідний обприскувач New Holland SP.275F в
роботі

Рис. 11 – Загальний вигляд обприскувача Tetis 24
ПАТ «Червона Зірка»

системою і механізмом стабілізації. Висоту штанги
можна регулювати в межах 0,5-1,55 м. Ширина колії
змінюється в межах 1,8-2,4 м. Швидкість роботи – до
15 км/ч.
ТДВ "Львівагромашпроект" – один із вітчизняних
виробників машин для внесення агрохімікатів представляв на стенді обприскувач напівпричіпний штанговий ОПШ-3524.
Експонувались на виставці «Битва титанів» і зернозбиральні комбайни. Серед них слід відмітити зернозбиральний комбайн СКІФ – 230А виготовлення
Херсонського комбайнового заводу, біля якого юрмилось багато фермерів (рис. 12). Випробуваннями,
проведеними фахівцями на виставці, було встановле-
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Зернозбиральний комбайн СКІФ-230А обладний
двигуном потужністю 230 к. с. і має пропускну здатність 9-10 кг/сек. На збиранні зернових його продуктивність по зерну складає 14 т/год, місткість бункера
для зерна – 7,5 м3; робоча швидкість до 10 км/год.
У цілому, виставка-демонстрація техніки і технологій сільського господарства «Битва титанів» заслуговує на увагу аграріїв.

agricultural machinery exhibited at the «Battle of Titans»
Exhibition-demonstration of machinery and technologies
for agriculture.

Стаття надійшла до редакції 3 листопада 2015 р.

Аннотация. В статье приведена информация о
сельскохозяйственной технике, которая экспонировалась на выставке-демонстрации техники и технологий
сельского хозяйства "Битва титанов".
Summary. The article presents information about
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Сільськогосподарська техніка на міжнародній
виставці «Агрітехніка – 2015»
У статті викладена інформація про новітню сільськогосподарську техніку, яка експонувалась в Ганновері
(Німеччина) на Міжнародній виставці «Агрітехніка – 2015».
Ключові слова: сільськогосподарська техніка, міжнародна виставка, «Агрітехніка – 2015», Ганновер,
Німеччина, 10 – 14 листопада 2015 р.
Цього року в Ганновері (Німеччина) відбулася одна
з найкращих у Європі Міжнародна виставка сільськогосподарської техніки, на якій більше ніж 2900 підприємств світу експонували сучасну сільськогосподарську техніку. Серед них було і 10 українських підприємств, у тому числі завод Кобзаренка, HYDROSILA,
завод Фрунзе, КМЗ, Лубнимаш та інші.
Найбільш ефективно і потужно експонував на
виставці свою техніку Завод Кобзаренка.

Відвідувачам виставки були представлені наземний
перевантажувальний бункер БНП – 12 «Ковчег»; універсальний причіп Атлант, транспортувальник тюків
ПТ – 24пт і мобільний розчинно-заправний агрегат
засобів захисту рослин РЗС-6,5.
Перевантажувальний бункер БНП – 12 «Ковчег»
виробляється 5-ма моделями. На виставці експонувався зерновий варіант (рис. 1), який має такі параметри: висота вивантаження – 4300 мм; діаметр
шнека – 520 мм; продуктивність – 350 т/год; об`єм
бункера – 12 м3.
Універсальний причіп ТЗП – 27 «Атлант» виробляється заводом Кобзаренка 3-ма моделями:
Коротка технічна характеристика причіпів ТЗП
№ п/н
1
2
3

Рис. 1 – Перевантажувальний бункер БНП – 12 «Ковчег»

Параметри
Вантажопідйомність, кг
Власна маса, кг
Об`єм кузова, м3

Моделі
ТЗП – 27 ТЗП – 39 ТЗП – 49
20000
29170
37000
7000
9830
12000
32
44
58

На виставці експонувався універсальний причіп
ТЗП – 27 «Атлант», для агрегатування з яким необхідно
мати трактор потужністю 220 – 250 к. с. Особливістю
конструкції причіпа «Атлант» є те, що вивантаження
вантажу з причіпа здійснюється шляхом виштовхування його передньою рухомою стійкою (рис. 2).
Така схема вивантаження дозволяє використовувати причіп для роботи в приміщенні з низькою стелею.
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Коротка технічна характеристика розчинно-заправних
агрегатів РЗС
№ п/п
1
2
3
4

Рис. 2 – Універсальний
причіп ТЗП – 27 «Атлант»

Зацікавив відвідувачів
виставки транспортувальник рулонів ПТ – 24 пт (рис. 3), яким можна перевозити до 24 тюків діаметром 1,5/1,8 м. Він агрегатується з
трактором потужністю 120-150 к. с.

Марки агрегатів
РЗС – 6,5
РЗС – 16(2)
РЗС – 16(3)
РЗС – 16(4)

Кількість секцій
2
2
3
4

Об`єм м3
0,5+6
1+15
1,75+7,5
1+555

У цілому, експозиція заводу Кобзаренка дуже зацікавила відвідувачів виставки високою якістю виготовлення та доступною ціною.
З інших фірм, які експонували техніку на виставці
«Агрітехніка 2015», слід зупинитись на таких:
Фірма «Budissa BAG» (Німеччина) пропонувала
відвідувачам виставки ефективну технологію консервування і зберігання всього подрібненого біологічного
врожаю кукурудзи та вологого зерна (рис. 5).

Рис. 5 – Стенд фірми «Budissa BAG»

Рис. 3 – Захисні ролики транспортувальника рулонів
ПТ – 24 пт

Всього ж завод Кобзаренка виробляє цілий типорозмірний ряд транспортувальників рулонів 7-ма
моделями.
Для підготовки розчинів і заправки ними обприскувачів завод Кобзаренка пропонував агрегат РЗС
(рис. 4) у 4-х моделях.

Рис. 4 – Розчинно-заправний агрегат РЗС – 6,5
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Суть нової технології полягає в тому, що силосна
або сінажна сировина, підготовлена традиційним способом за допомогою спеціального обладнання – пакувальної машини – подається в довгі полімерні мішки
(рукави), де зберігається до згодовування. Рукави
виготовляються довжиною від 60 до 90 м, діаметром
від 2,4 до 3,6 м. Корм у плівкових рукавах може зберігатися протягом 2-х років без втрат поживних речовин. За даними УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого отриманий корм має світло-зелений колір, приємний запах
квашених овочів, пліснявих грибів не виявлено.
Втрати протеїну під час консервування незначні і
становлять 4,2%, відмічено високий рівень збереження каротину – 82%.
На виставці фірма Budissa BAG експонувала агрегати для завантаження і консервування попередньо
подрібненого всього біологічного врожаю кукурудзи
BUDISSA BAGGER RT 7000/ Farm (рис. 6) та BUDISSA
BAGGER RT 8000/Profi (рис. 7) і машину для завантаження і консервування вологого зерна кукурудзи FT
900 EUROPE (рис. 8).
Агрегат BUDISSA BAGGER RT 7000/ Farm потребує
трактора потужністю 75-125 к. с.; має продуктивність
40- 70 т/год; використовує полімерні рукави діаметром 2,4 м.
Машина BUDISSA BAGGER RT 8000/Profi агрегату-
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ється з трактором потужністю 200 к. с., має продуктивність до 150 т/год та використовує полімерні рукави діаметром 2,7 м.

4-а моделями шириною захвату від 6000 до 12500 мм,
потребують для привода трактори потужністю від
300до 675 к. с.

Рис. 9 – Культиватор Fantom

Рис. 6 – Агрегат BUDISSA BAGGER RT 7000/ Farm

Культиватори Fantom PRО продукуються 4-а моделями шириною захвату від 6000 до 12500 мм.
Для обробітку грунту фірма «Farmet» пропонувала
дискові лущильники SOFTER, які обладнуються зубчастими дисками діаметром 510 мм.
Грунтообробні агрегати DISKOMAT призначені для
інтенсивного обробітку грунту після збирання зернових (рис. 10). Вони працюють зі швидкістю
10-15 км/год і обробляють грунт на глибину до 18 см,
обладнуються зубчастими дисками діаметром 620 мм,
граблинами та котками.

Рис. 7 – Машина BUDISSA BAGGER RT 8000/Profi

Агрегат
FT
900
EUROPE здійснює привід
від трактора потужністю
не менше 60 к. с., має
продуктивність 300 т/год,
застосовує
полімерні
рукави діаметром 2,7 м.
Слід відмітити, що
Рис. 8 – Агрегат FT 900
фірма
«Budissa BAG»
EUROPE
виробляє цілий типорозмір ний ряд агрегатів BUDISSA BAGGER RT 5-а моделями продуктивністю від 40 до 300 т/год.
Фірма «Farmet» (Чехія), яка відома в світі як виробник с. -г. техніки з 1992 р., експонувала на виставці і
пропонувала відвідувачам виставки широкий спектр
сучасної техніки для обробітку грунту і сівби зернових
культур.
Фірма виробляє культиватори «Fantom» (рис. 9), які
працюють зі швидкістю 8-12 км/год; забезпечують
обробіток грунту на глибину до 20 см; продукуються
трьома моделями з шириною захвату від 3000 до 4700
мм, потребують для привода трактори потужністю від
110 до 300 к. с. Обладнуються культиватори трьома
рядами культиваторних лап, граблинами та барабанними вальцями, які ущільнюють грунт.
Культиватори Fantom PS обладнують 4-а рядами
культиваторних лап, Fantom PRD – 5-а рядами культиваторних лап. Виробляються культиватори Fantom PS

Рис. 10 – Грунтообробний агрегат DISKOMAT

Для реалізації технології strip-till фірма «Farmet» продукує агрегати Fertis (рис. 11), які працюють зі швидкістю 8-12 км/год, здійснюють обробіток грунту н
глибину до 35 см, мають ширину захвату 4500 мм і
потребують для привода трактори потужністю
180-360 к. с.

Рис. 11 – Агрегат Fertis
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Для обробітку грунту і сівби зернових фірма
«Farmet» виробляє грунтообробно-посівні агрегати
Falcon (рис. 12), які призначені як для класичної технології сівби та обробітку грунту, так і для сівби в
необроблений грунт. Працюють агрегати Falcon зі
швидкістю 10-20 км/год, виробляються 5-а моделями
шириною захвату від 3000 до 8000 мм, потребують для
привода трактори потужністю від 125 до 280 к. с.,
обладнуються дисковими сошниками.

Рис. 12 – Агрегат Falcon

Для обробітку грунту і сівби зернових фірма
«Farmet» пропонувала універсальні грунтообробнопосівні агрегати Premium (рис. 13), які працюють зі
швидкістю 8-15 км/год, виробляються шириною
захвату 6000 і 8000 мм, обробляють грунт на глибину
до 10 см, потребують для привода трактори потужністю 200-240 к. с.

Компанія «Farmet a.s.» виробляє технологічне
обладнання для переробки олійних культур (рис. 14)
та пропонує технології одноразового або дворазового
пресування холодним чи гарячим способом. Модулі
можуть включати різну кількість пресів і екструдерів.
Це залежить від продуктивності, перероблюваної
культури та призначення. Зараз дуже популярний
прес-цех КОМПАКТ з одноразовим чи дворазовим
пресуванням або пресуванням з екструзією. Міні
прес-цех КОМПАКТ пропонується в зібраному вигляді
з електрошафою управління, може включати обладнання для рушки та сепарації, яке рекомендується для
переробки соняшнику.
Широку гаму елементної бази для сільськогосподарської техніки демонструвала на виставці компанія
«Bondioli & Pavesi» (Італія), яка створена в 1950 році
та складається з 13 підприємств, кожне з яких спеціалізовано на виробництві певних компонентів. Компанія
«Bondioli & Pavesi» присутня в 50-ти країн світу, є провідною компанією з виробництва карданних передач
для сільськогосподарських машин і редукторів та
мультиплікаторів (рис. 15) для найрізноманітнішого
індустріального і сільськогосподарського машинобудування.

Рис. 15 – Редуктори і карданні вали компанії
«Bondioli & Pavesi»

Рис. 13 – Агрегат Premium

Виробляє компанія також прецизійні зубчасті передачі, аксіально-поршневі насоси і двигуни, гідророзподілювачі, системи сервоуправління шестерінчастих
насосів двигунів (рис. 16).

Для виробництва соняшникової олії фірма «Farmet»
пропонувала комплексні технологічні лінії, а для
виробництва кормів-екструдери (рис. 14).

Рис. 16 – Аксіально-поршневі насоси, гідро-двигуни і
гідророзподілювачі компанії «Bondioli & Pavesi»

Рис. 14 – Екструдер від «Farmet a.s.»
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Спеціалізується компанія «Bondioli & Pavesi» також
на виробництві традиційних, комбінованих чи великогабаритних теплообмінників у стандартному виконанні
або за технічними завданнями клієнтів.
Широкий спектр сільськогосподарської техніки
пропонувала на виставці компанія «Amazone»
(Німеччина).
«Amazone» виготовляє ґрунтообробні машини,
сівалки, у тому числі й точного висіву, розподільники
добрив та обприскувачі, а також машини для догляду
за зеленими насадженнями, парковими зонами й
агрегати для зимових робіт (розкидання антикризових
реагентів).
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Оновлено самохідний обприскувач Pantera 4502H. Збільшено кліренс і він тепер може ефективно працювати на високих рослинах (по кукурудзі чи соняшнику) у стадії стиглості. Причому за звичайної експлуатації кліренс становить 1,25 м, однак шляхом
натискання кнопки на бортовому комп’ютері механізатор може підняти всю машину на висоту 1,7 м.
Унікальність машини Pantera 4502-H полягає також у
досить широкому діапазоні зміни ширини колії – за
різних умов вона може варіюватися у межах від 1,8 до
2,6 м. Незважаючи на високий центр ваги, Pantera
4502-H зберігає високу стійкість навіть на нерівній
місцевості. А бортовий комп’ютер Amatron полегшує
роботу водія: рідкі хімічні препарати застосовуються
саме там і в тих дозах, де це необхідно.

Рис. 17 – Рекордсмен світу причіпний обприскувач
UX 11200

Компанія «Amazone» постійно удосконалює свої
машини, які можуть бути ефективно використані в
аграрних підприємствах. Культиватор Cenіus TX є універсальною машиною для всіх способів обробітку
ґрунту в сучасних сільськогосподарських підприємствах. Спектр застосування Cenіus TX охоплює різні
види ґрунтообробітку: від поверхневого обробітку
стерні й глибокого розпушування до передпосівної
підготовки. Система змінних робочих органів C-Mіx
включає кілька різновидів лап для різних операцій та
змінні наконечники для глибокого розпушування, причому лапи можна швидко змінювати навіть без використання інструментів.
Причіпна сівалка D9 6000 TC із шириною захвату 6
м — це сівалка суцільного висіву з міжряддями 12,5 см
для дрібнонасіннєвих та бобових культур. Може вносити насіння разом із добривами. Швидкість її роботи
— до 15 км/год., причому як по класичній оранці, так і
по мульчі. Вона проста в регулюванні, налаштуваннях
та безпосередньо у роботі. Оптимальною для аграрних підприємств, які обробляють приблизно 200-500
га, є компактна пневматична сівалка AD-P Specіal
шириною захвату 3,0, 3,5 або 4 м. Місткість насіннєвого бункера з насадками становить до 1500 л. Сівалка
зручна в агрегатуванні, її можна комбінувати з ротаційними боронами різних машиновиробників, у тому
числі й українських.

Ще одна цікава й вельми корисна задумка німецьких інженерів — це датчик випорожнення бункера. Як
тільки хімзасобів стає обмаль, лише на денці, оператор отримує сигнал, що вже час дозаправлятися препаратами.
Серед нових розробок слід відмітили також раціональний пристрій GPS-Swіtch для автоматичного вмикання секцій обприскувачів та розкидачів, що помітно
підвищує якість і безпеку робіт з хімізації. Це базована
на GPS автоматична система керування. Коли межі
поля відомі, механізатор може перейти на повністю
автоматичний режим розкидання або обприскування
за допомогою цього GPS-Swіtch, щоб зосередити
свою увагу тільки на керуванні машиною.
Конструктори Amazone придумали ще багато різноманітних фішок і рацпропозицій, які вдосконалюють
процес розкидання і дозволяють використовувати
препарати з максимальною ощадністю. Ще одна цікава річ, яка може застосовуватися на різних агрегатах,
це система Agrus, або «око розподільника добрив».
Персонаж давньогрецької міфології Agrus, на честь
якого названо пристрій, мав сто очей. Так само пристрій Agrus бачить, куди й скільки добрива впало Йому
це вдається за допомогою використання радарних
сенсорів. Таким чином, процес розкидання завдяки
такому спостережливому «оку» стає ще більш точним і
автоматизованим навіть уночі або в тумані.
Фірма «Horsch» (Німеччина) демонструвала на
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виставці велику гаму машин для обробітку грунту і
сівби.
Порівняною новинкою є самохідний обприскувач
Leeb PT, який виробляється в 2-х моделях.
Обприскувач РT 280 (рис. 18) обладнується двигуном MTU (Mersedes) OM 936 потужністю 210/285
кВт/к. с., гідростатичною трансмісією, має робочу
швидкість до 23 км/год, транспортну – до 50 км/год,
довжину штанги – від 12 до 36 м.

Self і MustangV2/3W Self.
Mustang – самохідний фермський комбайн. Він
обладнаний двома горизонтальними шнеками, на яких
закріплені різальні елементи. Приводний двигун розташований між кабіною і бункером. Обладнується
Mustang також двома вертикальними шнеками (конічними).
Експонувала фірма «Seko» і причіпний фермський
комбайн Samurai 7 500/150 (рис. 21).

Рис. 18 – Обприскувач Leeb PT 280

Рис. 21 – Причіпний фермський комбайн Samurai 7 500/150

Рис. 19 – Обприскувач Leeb PT 330/350

Широко на виставці були представлені фермські
комбайни. Відомо, що безумовним лідером у виробництві фермських комбайнів у Європі є фірма «Seko»
(Італія), яка щорічно виробляє біля 1000 фермських
комбайнів.
На виставці в Ганновері фірма «Seko» експонувала
фермські комбайни Mustang (рис. 20), Samurai
600/235, Samurai 7 500/150 (рис. 21) та Seko Tiger
(рис. 22).
Mustang виробляється в двох моделях: Mustang

Рис. 22 – Фермський комбайн Tiger UMS 160:
А – вивантаження знизу зліва; В – вивантаження через
додатковий люк

Причіпний фермський комбайн Seko Tiger виробляється двома моделями. Експонувався Seko Tiger
VMS/60.
Коротка технічна характеристика моделей Mustang
Параметри

MustangV2/3W Self

Mustang 3W Self

12, 14, 6

11, 13, 15, 17

81 (110)

81 (110)

8500-9200

8000-8700

довжина

8485-8612

7494-8394

ширина

2670-2670

2521-2527

висота

2289-2289

2116-2116

Об’єм, м3
Потужність мотора
кВт (к.с.)
Маса, кг
Габарити, мм:

Рис. 20 – Самохідний фермський комбайн Mustang з
горизонтальними робочими органами
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41
Коротка технічна характеристика причіпних фермських
комбайнів серії Samurai 7 500/150
Модель

Об’єм, м3

Маса, кг

Необхідна потужність
привода, кВт/(к.с.)

400/500

5

2600

22/30

450/70

7

3800

30/40

450/90

9

4100

37 (50)

450/110

11

4400

44 (60)

500/110

11

5100

44 (60)

500/130

13

5300

51 (70)

500/150

15

5600

59 (80)

500/170

17

5900

66 (90)

600/180

18

6500

66 (90)

600/200

20

6900

74 (100)

600/230

23

7600

83 (110)

650/270

27

9800

118 (160)

700/330

33

11500

165/220

Коротка технічна характеристика комбайнів серії
VMS і VMF
Комбайн серії:

Об’єм, м3

Потужність, к.с.
60

VMS 90

90

VMS 110

11,0

70

VMS 130

13,0

80

VMS 150

15,0

90

VMF 90

9

60

VMF 110

11

70

VMF 130

13

80

VMF 150

15

90

Фірма «Seko зробила прорив у випуску біогазових
та когенераційних установок потужністю від 249 до
2000 кВт (рис. 23). Коефіцієнт їх ефективності становить 83,3-85,9%. Біогазова установка фірми «Seko»
включає траншею для зберігання силосу з кукурудзи і
трав; майданчик для гною; накопичувальний резервуар для рідких відходів і відходів тварин; завантажувальний бункер-дозатор для автоматичного подавання маси в ферментер; насосну станцію; ферментер
для анаеробного зброджування біомаси при температурі 30-37 °С; вторинний ферментер; резервуар для
додаткового зброджування; резервуар для зберігання
переробленої сировини; сепаратор переробленого
продукту на рідку і тверду фракції; когенератор.
Вироблений біогаз складається з 55-80% метану, 2040% вуглекислого газу, 1-3% азоту, до 1% кисню, до
1% водню, 0,1-2% сірководню.
Світове лідерство фірми “Seko“ у секторі фермських
комбайнів і машин для перербки та компостування відходів дали змогу компанії після років досліджень
поновлюваних джерел енергії, створити високоефективну технологію виробництва біогазу, яка забезпечує
досконалу функціональність і гнучкість установки з
максимальною ефективністю використання енергії.
Біогазові установки фірми “Seko“ – це найновіша
унікальна технологія використання відходів як джерела поновлюваної енергії.
Установки “Seko“ дозволяють з максимально малої
дози споживаної біомаси отримувати максимальний
вихід енергії, що є вагомим приростом рентабельності
установки.
Бункер-накопичувач-дозатор обладнується двома
горизонтальними шнеками або декількома вертикальними конічними шнеками з закріпленими на них сегментними різальними елементами.
Круглі за формою ферментери виготовляються
місткістю 2-3 тис. м3 з бетону або металу, обладнуються купольними еластичними тентами, під якими збирається біогаз. Вони добре теплоізолюються, мають
системи підігріву субстрату та механічні мішалки.
У цілому, виставка «Агрітехніка» заслуговує на увагу
аграріїв України. Вивчення експозиції виставки показало, що «Агрітехніка» є однією з найефективніших
виставок у Європі.
Аннотация. В статье изложена
информация о новой сельскохозяйственной технике, которая экспонировалась в Ганновере (Германия) на
международной
выставке
«Агритехника – 2015».
Summary. The article offers information on the latest agricultural
machinery exhibited in Hannover
(Germany) at the «Agritechnica –
2015» International Exhibition.

Стаття надійшла до редакції 9 грудня 2015 р.

Рис. 23 – Вигляд і схема біогазового комплексу фірми «Seko» потужністю 1000 кВт
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