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України:
– Уряд схвалив перехід на європейську модель сертифікації сільгосптехніки;
– З початку року зарплата у сільському господарстві
зросла майже на третину;
– Україна повністю забезпечена цукром власного
виробництва.

15 листопада Кабінет Міністрів України прийняв
Постанову «Про внесення змін до порядків,
затверджених постановами Кабінету Міністрів
України від 8 липня 2009 р. № 694 і від 11 листопада 2009 р. № 1200», якою урегулював питання
щодо порядку реєстрації та введення в експлуатацію сільськогосподарських та лісогосподарських
тракторів, причепів, причіпних машин та іншої сільськогосподарської
техніки
відповідно
до
Технічного регламенту на основі оцінки безпеки
техніки та її впливу на навколишнє середовище.
Вказані у Постанові підходи відповідають європейській моделі, зокрема Директиві Європейського
Парламенту та Ради ЄС від 26 травня 2003 р. №
2003/37/ЄС щодо затвердження типу сільськогоспоЗа даними Державної служби статистики, середня заробітна зарплата у сільському господарстві у
вересні 2017 склала 6 209 гривень, що на 32% більше, ніж у січні поточного року.
Загалом, у січні-вересні цього року середня заробітна
плата у сільському господарстві склала 5 585 гривень, що

Станом на 17 листопада в Україні працюють 46
цукрових заводів, які вже виробили близько 1,5
млн. тонн цукру, що повністю забезпечує внутрі-

дарських або лісогосподарських тракторів, їх причепів
та змінних причіпних машин, разом з їх системами,
складовими частинами та окремими технічними вузлами.
Зокрема, зазначеною Постановою уточнюється
перелік документів у частині наявності сертифіката відповідності або свідоцтва про визнання відповідності,
виданих за результатами обов’язкової сертифікації в
системі УкрСЕПРО, оскільки з моменту набрання чинності Технічного регламенту таку обов’язкову сертифікацію для тракторів, причепів і причіпних машин згідно
із чинним законодавством скасовано.
Фактично, при реєстрації та продажу сільськогосподарської, лісогосподарської техніки та продажу її комплектуючих, що мають ідентифікаційні номери, документи системи УкрСЕПРО замінені на документи,
передбачені Технічними регламентами.
Це зумовлено і тим, що з 1 січня 2018 року втрачає
чинність Декрет Кабінету Міністрів України від 10 травня
1993 року № 46-93 «Про стандартизацію і сертифікацію», яким визначено правові та економічні основи державної системи сертифікації на території України, а тому
усі нормативно-правові акти, які містять положення
щодо державної системи сертифікації, повинні бути
переглянуті або визнані такими, що втратили чинність.
на 47% більше ніж за аналогічний період минулого року.
Середньомісячна заробітна плата у сільському господарстві, разом із лісовим та рибним господарством, у
січні-вересні 2017 року складала 5 863 грн (у січні-вересні
2016 року – 4 060 грн).

шнє споживання.
У 2017/2018 маркетинговому році очікуване виробництво солодкого продукту складе в межах 2,0 млн
тонн (на рівні попереднього періоду). Враховуючи
внутрішню потребу у 1,49 млн. тонн та перехідні
залишки у 170 тис. тонн, експортний потенціал цукру
оцінюється у 460 тис. тонн.
У минулому маркетинговому періоді Україною було
експортовано 770 тис .тонн цукру. Основними покупцями були Шрі-Ланка (14%), Грузія (7%), Туреччина
(6%) та Лівія (6%).
Також продовжується збирання цукрових буряків –
вже зібрано 13,5 млн. тонн з 297 тис. га (93% від прогнозних до збирання 318 тис. га) при урожайності 454
ц/га.
Прес-служба Мінагрополітики України
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Техніка і обладнання для АПК: дослідження,
експертиза, прогноз розвитку
УДК 631.3:006.88(083.74):001.8

Кравчук В., директор, д-р техн. наук, проф., чл.-кор. НААН, Погорілий В., заступник директора, Лисак Л., старший
науковий співробітник, Козярук Л., завідувач сектора (УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого)

Зміна структури випробувань
сільськогосподарських машин і оцінювання їхньої
безпечності та ергономічності відповідно до
Технічного регламенту безпеки машин
(продовження статті)
У статті проаналізовано Перелік національних стандартів, що ідентичні гармонізованим європейським стандартам та відповідність яким надає презумпцію відповідності машин вимогам Технічного регламенту безпеки
машин, та складено перелік стандартів за групами сільськогосподарських машин.
Наведено зміни структури та кількості проведених випробувань УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого за останні п’ять
років.
Сформовано рекомендації щодо застосування нормативних документів для об’єктивного оцінювання безпечності та ергономічності конструкції технічного засобу для АПК на виконання вимог Технічного регламенту
безпеки машин.
Ключові слова: сільськогосподарські машини, безпека, оцінка відповідності, технічний регламент,
стандарти.
- Технічного регламенту безпеки машин, під дію
якого підпадають причіпні, стаціонарні, навісні, самохідні сільськогосподарські та лісогосподарські машини, змінне та знімне обладнання. Постановою Кабінету
Міністрів України від 30 січня 2013 р. № 62 затверджено другу редакцію Технічного регламенту безпеки
машин, який розроблено з урахуванням Директиви
Європейського Парламенту та Ради Європейського
Союзу 2006/42/ЄС від 17 травня 2006 р. щодо машин і
механізмів, яка є директивою «нового підходу»
(обов’язковий до застосування з 01.01.2012 р.).
Щодо забезпечення безпечності продукції надалі
розглянемо лише вимоги Технічного регламенту безпеки машин, які базуються на принципах «нового підходу», що в основному зводяться до такого:
– в регламентах чи директивах на продукцію
задають обов'язкові для виконання загальні (суттєві)
вимоги безпеки;
– затверджено список стандартів у сфері дії кожної
директиви, зокрема гармонізованих стандартів;
– презумпція відповідності – коли виконання вимог
гармонізованих стандартів забезпечує виконання
вимог відповідних директив (при цьому застосування
стандартів залишається добровільним).
Міністерство економічного розвитку і торгівлі
України своїм наказом від 10.11.2016 № 1885 затвердило оновлений Перелік національних стандартів,
ідентичних гармонізованим європейським стандартам, відповідність яким надає презумпцію відповідності машин вимогам Технічного регламенту безпеки
машин (далі – Перелік НД).
Спеціалістами УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого з 2004
року було зроблено переклад та науково-технічне
редагування близько 50 європейських та міжнародних

стандартів, які підпадають під дію Технічного регламенту безпеки машин щодо встановлення вимог саме
до сільськогосподарської техніки. До цього переліку
включені національні стандарти, ідентичні гармонізованим європейським стандартам, у рамках виконання
Директиви Європейського Парламенту та Ради
Європейського Союзу 2006/42/ЄС від 17.05.2006
щодо машин і механізмів та внесення змін до
Директиви 95/16/ЄС.
Відповідність машини вимогам національного
стандарту, включеного до зазначеного переліку, надає
такій машині презумпцію відповідності тим основним
вимогам щодо безпеки та охорони здоров’я, які охоплюються таким національним стандартом.
Перелік НД поділений на три групи:
– стандарти А-типу;
– стандарти В-типу;
– стандарти С-типу.
Стандарти А-типу визначають основні поняття, терміни і принципи проектування, які застосовують до всіх
категорій машин. Застосування тільки таких стандартів хоча і забезпечує необхідну основу для правильного застосування технічного регламенту безпеки
машин, не є достатнім для забезпечення відповідності
основним вимогам охорони здоров’я та безпеки технічного регламенту і, отже, не дає повної презумпції
відповідності.
Стандарти В-типу стосуються конкретних аспектів
безпеки машин або конкретних видів захисту, які
можуть бути застосовані в широкому спектрі категорій
машин. Застосування технічних умов стандартів Втипу дає презумпцію відповідності основним вимогам
безпеки та охорони здоров’я технічного регламенту
безпеки машин, які вони охоплюють, коли стандарт СДив. початок у №10 2017 року
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типу або оцінка ризику виробника показує, що технічне рішення стандарту В-типу є адекватним для конкретної категорії або моделі машин. Застосування
стандартів В-типу, які містять технічні умови для компонентів безпеки, які незалежно один від одного розміщуються на ринку, дає презумпцію відповідності для
компонентів безпеки і відповідає основним вимогам
здоров’я та безпеки, які охоплюються стандартами.
Стандарти С-типу містять технічні вимоги для певної категорії машин. Різні типи машин, які належать до
категорії, охопленої стандартом С-типу, мають анало-

гічне призначення і передбачають подібні небезпеки.
Стандарти С-типу можуть містити посилання на стандарти А- або В-типу із зазначенням того, які з технічних вимог стандарту A- або В-типу застосовні до відповідної категорії машин. Коли для певного аспекту
безпеки машин, стандарт С-типу відрізняється від технічних вимог стандарту A- або В-типу, технічні вимоги
стандарту С-типу мають пріоритет над технічними
вимогами стандарту A- або В-типу. Застосування технічних вимог стандарту С-типу на основі оцінки ризику
виробника дає презумпцію відповідності основним

Таблиця 2 – Перелік Національних стандартів за групами машин
Назва групи машин

Познака НД

Назва групи машин

Познака НД

Машини для обробітку ґрунту

ДСТУ EN ISO 4254-1:2015 Машини для збирання технічних культур ДСТУ EN ISO 4254-1:2015

з активними робочими органами
Машини для сівби та садіння

ДСТУ EN ISO 4254-5:2015
ДСТУ EN ISO 4254-1:2015

сівалки

ДСТУ EN 14018:2016

Машини й обладнання для внесення
добрив

машини для збирання картоплі
ДСТУ EN 13118:2014
машини для збирання буряків
ДСТУ EN 13140:2014
Машини для овочівництва, садівництва та виноградарства
ДСТУ EN ISO 4254-1:2015
(див. також машини за технологічним
призначенням)

ДСТУ EN ISO 4254-1:2015 машини для обрізування виноградних лоз

ДСТУ EN 706:2014

машини для внесення твердих мінеральних добрив

ДСТУ EN 14017:2014

газонокосарки з сидінням для оператора

ДСТУ EN ISO 5395-3:2014

машини для внесення рідких мінеральних добрив

ДСТУ ISO 4254-2:2007

подрібнювачі (дробарки) приводні

ДСТУ prEN 13683:2014

машини для внесення твердих органічних добрив

ДСТУ EN 690:2014

вентилятори садові, установки вакуумні та
вентиляторно-вакуумні

ДСТУ EN 15503:2016

машини для внесення рідких органічних
добрив

ДСТУ EN 707:2014

Машини для тваринництва і птахівництва

Єдиного для всієї групи
не встановлено

Машини для захисту рослин

для приготування і роздаван- ДСТУ EN ISO 4254-1:2015
ДСТУ EN ISO 4254-6:2015 Обладнання
ня кормів та внесення підстилки

обприскувачі переносні з приводом від
двигуна внутрішнього згорання

ДСТУ EN ISO 28139:2015

машини для навантажування, змішування і
(або) подрібнювання та роздавання силосу

ДСТУ EN 703-2014

обприскувачі ранцеві

ДСТУ EN ISO 19932-1:2015

Обладнання для доїння та первинної
обробки молока

ДСТУ EN ISO 12100:2014
ДСТУ EN 1037:2014
ДСТУ EN ISO 14120:2016
ДСТУ EN 1005-3:2014
ДСТУ EN 60204-1:2014

штангові обприскувачі

ДСТУ EN 16119-2:2014

Стаціонарне обладнання для тваринництва
ТР безпеки машин
і кормовиробництва
ДСТУ EN ISO 12100:2014

обприскувачі для кущів та дерев

ДСТУ EN 16119-3:2014

обприскувачі стаціонарні та напівстаціонарні

ДСТУ EN 16119-4:2016

Машини і обладнання для лісового гос- ДСТУ EN ISO 11850:2014
подарства
Машини, агрегати та комплекси для післязбиральної обробки і зберігання вроДСТУ EN 617:2015
жаю

Машини для зрошення та меліорації

для механічного вантаження
ДСТУ EN ISO 4254-1:2015 устаткованнясипких
матеріалів

ДСТУ EN 618:2014

машини зрошувальні з намотувальним
барабаном

ДСТУ EN 908:2014

конвеєри стрічкові стаціонарні для сипких
матеріалів

ДСТУ EN 620:2013

машини для кругового та фронтального
зрошування

ДСТУ EN 909:2014

системи для пневматичного транспортування сипких матеріалів

ДСТУ EN 741:2014

Машини для заготівлі кормів

ДСТУ EN ISO 4254-1:2015

Засоби малої механізації

ДСТУ EN ISO 4254-1:2015

мотоблоки, мотокультиватори

ДСТУ EN 709:2014

ротаційні косарки та косарки-подрібню- ДСТУ EN ISO 4254-12:2015
вачі
косарки міжрядні
граблі-перевертачі, валкоутворювачі
прес-підбирачі
кормозбиральні комбайни
вивантажувачі для круглих силососховищ стаціонарні
пакувальники рулонів

машини з електроприводом для підстриДСТУ EN 786:2014
гання газонів керовані пішим оператором
двигуном внутрішнього ДСТУ EN ISO 5395-2:2014
ДСТУ EN ISO 4254-10:2015 газонокосарки ззгорання
машини для обрізання з приводом від
ДСТУ EN ISO 4254-11:2015 двигуна внутрішнього згоряння, керовані
ДСТУ EN 14910:2014
пішим оператором
ДСТУ EN 13448:2014

механічні кущорізи і газо- ДСТУ EN ISO 11806-1:2014
ДСТУ EN ISO 4254-7:2014 переносні ручні нокосарки
ДСТУ EN ISO 11806-2:2014
ДСТУ EN 1374:2014

косарки

ДСТУ EN 12733:2014

ДСТУ EN ISO 4254-14:2016

машини ґрунтообробні садові

ДСТУ EN 13684:2014

машини для приготування кормів

ДСТУ EN 50434:2015

Технічні засоби для використання
поновлюваних джерел енергії

ДСТУ EN 303-5:2014

Машини для збирання зернових
культур

ДСТУ EN ISO 4254-7:2014
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вимогам охорони здоров’я і безпеки технічного регламенту безпеки машин, на які поширюється стандарт.
Для удосконалення проведення випробувань сільськогосподарських машин та їх об’єктивного оцінювання щодо безпечності та ергономічності конструкції
технічного засобу на виконання вимог Технічного регламенту безпеки машин випробування необхідно проводити на відповідність вимогам стандартів С-типу на
відповідні с.-г. машини. Стандарти С-типу мають пріоритет над технічними вимогами стандарту А- або Втипу.
На основі аналізу та багаторічного досвіду випробувань сільськогосподарських машин і проведення
науково-дослідних робіт [7] у табл. 2 сформовано
перелік Національних стандартів (група С з Переліку
НД), добровільне застосування яких буде сприйматися як доказ відповідності виготовлених машин основним вимогам щодо безпеки та охорони здоров’я за
групами с.-г. машин.
У цих стандартах наведені базові вимоги, відповідність яким дозволяє оцінити відповідні групи машин з
точки зору небезпек, а також вказано, в яких інших
нормативних документах ці вимоги деталізовані в разі
необхідності. Також, якщо на машину поширюються
дія інших технічних регламентів (наприклад –
Технічного регламенту безпеки низьковольтного електричного обладнання [8] чи Технічного регламенту з
електромагнітної сумісності обладнання [9]), у стандарті з табл. 2 є посилання про необхідність оцінювання відповідності машини вимогам вищевказаних технічних регламентів і за яких конструкційних особливостей їх необхідно проводити.
Застосування випробувачами відповідного стандарту з таблиці 2 під час оцінювання конкретної моделі серійної машини чи дослідного зразка дає презумпцію відповідності основним вимогам охорони здоров’я і безпеки Технічного регламенту безпеки машин
за умови забезпечення на виробництві відповідного
внутрішнього контролю за якістю продукції.
Наприклад, необхідно оцінити безпечність причіпного обприскувача. Ця машина підпадає під дію ДСТУ
ISO 4254-6:2015 Сільськогосподарські машини.
Вимоги безпеки. Частина 6. Обладнання для захисту
рослин, який встановлює вимоги щодо безпеки та
методи їх перевіряння під час проектування та виробництва навісних, напівнавісних, причіпних і самохідних
сільськогосподарських обприскувачів для внесення
пестицидів і рідких добрив, якими керує лише один
оператор.
Причіпний обприскувач має відповідати вимогам,
встановленим цим стандартом, щодо:
– стійкості;
– штанги обприскувача;
– складання штанги;
– регулювання висоти штанги;
– резервуара обприскувача;
– обмеження контакту з хімікатами;
– захисту від контакту з обприскувальним розчином під час його зливання;
– покажчика тиску (манометра);
– захисту від надлишкового тиску;
– шлангів для обприскувальної рідини;
– органу ручного керування припинення обприску-
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вання;
– резервуару для чистої води;
– технічного обслуговування та догляду.
Наведені вимоги перевіряють інспектуванням, розрахунками або випробовуванням додатковими засобами, наведеними в таблиці 2 ДСТУ EN ISO 4254-6.
Настанови щодо експлуатування мають бути
оформлені відповідно до 7.1 ДСТУ EN ISO 4254-6, а
маркування обприскувача – згідно з 7.2.2
ДСТУ EN ISO 4254-6.
Відповідність обприскувача вимогам ДСТУ EN ISO
4254-6 надає презумпцію відповідності Технічному
регламенту безпеки машин, а отже він безпечний і
може бути застосованим у господарствах АПК
України.
На цей час в Україні поряд зі старими національними стандартами ДСТУ чинні і міждержавні стандарти
ГОСТ. Проаналізувавши вимоги безпечності, викладені в цих стандартах, можна сказати, що вони здебільшого відповідають вимогам гармонізованих до європейських та міжнародних національних стандартів
ДСТУ EN, ДСТУ EN ISO і ДСТУ ISO. У разі необхідності
виходу на ринок Митного союзу чи інших держав
колишнього Радянського Союзу достатньо, якщо
машина щодо безпечності і ергономічності буде перевірена на відповідність відповідного стандарту з
Переліку НД.
Застосування стандартів, наведених в таблиці 2,
дозволить оцінити безпечність та ергономічність
машин без використання старих міждержавних ГОСТів
та ДСТУ, уникнути довготривалого пошуку різних нормативних вимог у великому різноманітті чинних на сьогоднішній час стандартів. Це в повній мірі відповідає
європейській практиці та законодавчо-регуляторним
документам України, спрощує процедури оцінки відповідності продукції вимогам безпеки та гарантує
випуск безпечної техніки під відповідальність виробника.
Висновки.
1. Значні зміни на законодавчому рівні в підходах
технічного регулювання допуску продукції на ринок в
Україні призвели до зміни структури видів випробувань. Різко скоротилась кількість сертифікаційних
випробувань (на 56 %). Водночас, кількість випробувань у законодавчо регульованій сфері, проведених в
УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого, збільшилась за останні 3
роки на 75 %.
2. Досвід у проведенні випробувань та оцінюванні
безпечності, результати аналізу Переліку НД під
Технічний регламент безпеки машин з урахуванням
європейського досвіду групування машин дозволили
уточнити наявне групування машин, виходячи з видів
небезпек для окремих типів машин, і розробити методичні підходи на кожну групу машин. Проаналізовано
та обґрунтовано використання єдиного базового стандарту з подальшим застосуванням необхідних нормативних вимог, на які є посилання в базовому стандарті, що відповідає принципам «нового підходу» та європейській практиці.
3. Чинність в Україні національних стандартів ДСТУ
і міждержавних стандартів ГОСТ не створить перепон,
якщо ви використаєте стандарти, гармонізовані до
європейських, оскільки машина буде оцінена досто-
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вірно. Достатньо лише знайти відповідний пункт відповідного стандарту.
4. Застосування базових стандартів є одним з
найефективніших шляхів реалізації виробником принципів презумпції відповідності основним вимогам охорони здоров’я і безпеки, які відносяться до більшості
типів та видів сільскогосподарської техніки.
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[Електронний ресурс]: Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 17.12.2015 № 1699.
– Режим доступу: http://www.me.gov.ua// — Назва з
екрана.
6. Про затвердження Технічного регламенту
затвердження типу сільськогосподарських та лісогосподарських тракторів, їх причепів і змінних причіпних
машин, систем, складових частин та окремих технічних вузлів [Електронний ресурс]: Постанова Кабінету
Міністрів України від 28.12.2011 р. № 1367. – Режим
доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/ — Назва з екрана.
7. Дослідження базових вимог технічного регламенту безпеки машин та їх адаптація до застосування,

підтвердження відповідності сільськогосподарської
техніки вимогам технічного регламенту. Звіт про НДР /
УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого. – Дослідницьке. – 2014.
8. Про затвердження Технічного регламенту низьковольтного електричного обладнання [Електронний
ресурс]: Постанова Кабінету Міністрів України від 16
грудня 2015 р. № 1067. Режим доступу:
http://zakon5.rada.gov.ua/ — Назва з екрана.
9. Про затвердження Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання [Електронний
ресурс]: Постанова Кабінету Міністрів України від 16
грудня 2015 р. № 1077. – Режим доступу:
http://zakon3.rada.gov.ua// — Назва з екрана.
Аннотация. В статье приведены изменения количества и структуры проведенных испытаний
УкрНИИПИТ им. Л. Погорелого за последние пять лет.
Проанализирован Перечень национальных стандартов, идентичных гармонизированным европейским стандартам, соответствие которым предоставляет презумпцию соответствия машин требованиям
Технического регламента безопасности машин, и
составлен перечень стандартов по группам сельскохозяйственных машин.
Сформированы рекомендации по применению
нормативных документов для объективной оценки
безопасности и эргономичности конструкции технического средства для АПК на выполнение требований
Технического регламента безопасности машин.
Summary. The article presents changes in the number and structure of the tests carried out by L. Pogorilyy
UkrNDIPVT over the past five years.
The list of national standards identical to harmonized
European standards, the conformity of which gives a presumption of conformity of machines with the requirements of the Technical Rules of safety of machines, is
analyzed, and the list of standards is compiled according
to groups of agricultural machines.
The recommendations for the application of normative
documents for the objective assessment of the safety and
ergonomics of the design of a technical device for the
agro-industrial complex have been formulated to meet
the requirements of the Technical Safety Regulations of
Machines.
Стаття надійшла до редакції 6 жовтня 2017 р.
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Забезпечення чистоти гідравлічних з’єднань у
причіпних сільгоспмашинах
У статті наведена інформація про інтелектуалізацію конструкцій машин з використанням високотехнологічних агрегатів і систем: сучасних електроприводів, гідростатичних механізмів, швидкодіючих комп’ютерних
систем та засобів, гідроапаратури з пропорційним електричним керуванням, що значно підвищило вимоги до
забезпечення високої чистоти робочої рідини, яка стала критичною умовою не тільки ресурсу, а й продуктивності потужного трактора, і це змусило виробників тракторів до дрібниць відпрацьовувати елементи приєднання і
гідросистеми трактора до гідросистеми сільгоспмашин.
Ключові слова: трактори, елементи гідравліки, удосконалення конструкцій.
© Митрофанов О. 2017
№ 11 (98) листопад 2017 р.

12
Вступ. Основні технічні та технологічні проблеми
створення і виробництва машин й механізмів різного
призначення вирішені ще протягом минулого сторіччя.
Головні напрямки нинішнього періоду розвитку техніки
– це заглиблення у деталізацію та удосконалення технічних рішень, інтелектуалізація конструкцій машин з
використанням високотехнологічних агрегатів і
систем: сучасних електроприводів та гідростатичних
механізмів, швидкодіючих комп’ютерних систем та
засобів комунікації. Застосування таких рішень надає
існуючим машинам і механізмам зовсім нових споживчих якостей і властивостей. Як приклад – розвиток
тракторної техніки.
Основна частина. Удосконалення та багатофункціональність причіпної сільгосптехніки обумовили розвиток тракторних гідросистем у напрямках адаптації
енергетичних параметрів під потреби розгалужених
систем та реалізації управління від систем автоматики
трактора чи сільгоспмашини. Водночас застосування
високоточних регульованих гідронасосів, гідроапаратури з пропорційним електричним керуванням значно
підвищило вимоги до забезпечення високої чистоти
робочої рідини, яка стала критичною умовою не тільки
ресурсу, але і працездатності потужного трактора вартістю декілька мільйонів гривень.
Вказані фактори змусили виробників тракторів до
дрібниць відпрацювати елементи приєднання гідросистеми трактора для гідросистеми сільгоспмашини, а
саме:
- точки під’єднання (гідравлічні розетки) чітко ідентифіковані і розміщені в ергономічно зручній зоні;
- розкриття фіксаторів гідроз’єднань забезпечено
зручними важелями;
- отвори під’єднання гідравлічних розеток закриті
зручними поворотними заглушками та оснащені каналами збору протікань в окремий дренажний контейнер
(рис. 1, 2).
А як забезпечується чистота гідравлічних
з’єднань у причіпних
сільгоспмашинах?
На жаль, це питання
здебільшого
віднесено
до
«дрібниць»
і
належним чином
не відпрацьоване. Рис. 1 – Панель гідравлічних розеток
У кращому разі під’єднання до гідросистеми трактора
для
утримання Massey Ferguson 8670 (заглушки відкриті, важелі розкриття фіксаторів –
рукавів високого
зверху)
тиску з гідравлічними штекерами на
кінцях передбачені
затискачі або отвори
з пазами в пластинах
(рис.
3).
Зазвичай рукави з
гідроштекерами на
кінцях не мають кріплення, тому вони
можуть падати на Рис. 2 – Дренажний контейнер для
землю – у пил і бруд
збору протікань
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(рис. 4). Здебільшого гідроштекери від пилу і бруду
захищені пластиковими заглушками, які незручно і
досить неприємно надівати, а тим паче знімати, бо
вони в експлуатації замаслюються підтіканням та
«обростають» пилом і брудом. Незручність породжує
недбалість, заглушки фактично не використовують, а
налиплий на штекерах бруд заноситься
в систему під час
приєднання до гідравлічних розеток
тракторів (рис. 5, 6).
Водночас, як приклад більш вдалого
технічного рішення,
виробники
гідрообладнання пропо- Рис. 3 – Машина зі спеціальним кріпленням для рукавів високого тиску з
нують
пластикові
гідроштекерами
захисні розетки для
гідроштекерів
з
отворами для відведення протікань та
зручними поворотними
заглушками
(рис. 7).
Закріплені
на
панелі сільгоспмашини, захисні розетки надійно зафік- Рис 4 – Машина без кріплення для
сують гідроштекери, рукавів високого тиску з гідроштекерами
а отже і рукави високого тиску, та захистять гідроштекери від
забруднення (рис. 8, 9).
У застосуванні такого
рішення важливо те, що
під’єднання до трактора,
закріплення і знімання гідроштекерів з рукавами
високого тиску зручне і відбувається без контакту операторів із замасленими
поверхнями, що забезпечує
належне виконання праРис 5 – Захисні заглушки
вильного кріплення і захист гідроштекерів – обмаслені і
від бруду.
забруднені, в реальній ексІснує ще одна проблема плуатації часто не використовуються
забезпечення чистоти робочої рідини тракторів – чистота внутрішніх поверхонь
агрегатів, трубопроводів і
рукавів високого тиску та
робочої рідини причіпних
сільгоспмашин.
Залишимо окремо проблему перечеплення сільгоспмашини під час експлуатації, наприклад, від
трактора «Кіровець» до
трактора «Fendt», бо що
допустимо до гідросистеми Рис. 6 – Відсутність захисних
«Кіровця» щодо чистоти
заглушок призводить до
робочої рідини, то для гід- забрудненості гідроштекерів
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росистеми «Fendt» - смерть.
Проаналізуємо ситуацію з
новими машинами.
Вже багато вітчизняних
виробників сільгосптехніки
достойно представлені своїми
машинами у «VIP-секторі»
агробізнесу, де застосовуютьРис. 7 – Пластикова
ся трактори виробництва відо- захисна розетка-тримач
мих світових брендів потужні- для гідроштекера фірми
Hansa Flex
стю більше 300 к. с. та вартістю декілька мільйонів гривень.
Проте однією із проблем
ширшого застосування вітчизняних причіпних машин з
потужними імпортними тракторами є відсутність у покупця-сільгоспвиробника довіри
саме до чистоти гідравлічної
системи, яка в кращому разі Рис. 8 – Використання
захисної розетки для
укомплектована, а звичайно
утримання рукава високопостачається з машиною
го тиску з гідроштекером
вроздріб, без належного
забезпечення захисту внутрішніх поверхонь від забруднення. Нерідко зустрічаються «технічні атавізми» у вигляді застосування неочищених труб та
приварних елементів різьбових
з’єднань гідроліній (рис. 10,
11). Мало хто з виробників
постачає причіпні машини із Рис. 9 – Захист розетки
заглушкою під час
заправленою належною робо- під’єднання гідроштекечою рідиною і випробуваною ра до гідросистеми тракгідравлічною
системою.
тора
Водночас, досвід
випробувань
показує,
що
нерідко перший
запуск складної
причіпної машини (наприклад,
посівного комплексу) розтягується на тиждень
через подолання
Рис. 10 – Культиватор до потужного
проблем запов- трактора з напівзібраною та не захищенення та налаш- ною від бруду і корозії гідросистемою
тування гідравлічної системи. А скільки
гідравлічної рідини розливається! І це – за участі
сервісних фахівців виробника.
До речі, прийнятий до
застосування в Україні
міжнародний стандарт
ДСТУ EN ISO 4413 [1] Рис. 11 – Спеціальні імпортовавимагає
проведення ні труби гідросистеми культиватора стають джерелом
заправки і випробування забруднень через неповне збигідросистеми у виробни- рання системи та відсутність
захисту
ка із зазначенням типу

робочої рідини і класу її чистоти у супровідній документації.
Підсумовуючи, необхідно відмітити, що стосовно
культури виконання і відпрацювання у деталях питань
агрегатування гідросистем сільгоспмашин з гідросистемами тракторів, виробники сільгоспмашин, не тільки вітчизняні, але і закордонні, мають певний «борг»
перед виробниками тракторів і повинні звернути увагу
на вирішення таких основних проблем.
1. Забезпечення зручної і надійної фіксації гідравлічних рукавів з одночасним захистом гідроштекерів
від забруднень, наприклад, у захисних розетках;
закритий збір протікання гідравлічної рідини із захисних розеток.
2. Адресація під’єднання або функціональна ідентифікація кожного гідроштекера на машині і в супровідній документації.
3. Постачання сільгоспмашин зі змонтованими,
випробуваними і заповненими робочою рідиною відповідного типу та класу чистоти гідросистемами.
4. Детальний опис збирання, заповнення та випробування гідросистем машин, постачання яких у зібраному вигляді неможливе, з оснащенням відповідними
засобами випуску повітря та контролю тиску.
5. Надійний захист усіх внутрішніх поверхонь елементів гідросистем, які постачаються відокремлено,
включаючи і запасні частини.
Висновки. Вартість реалізації вказаних технічних
заходів відносно вартості самих машин та витрат у
випадку виходу із ладу і простою агрегатів мільйонної
вартості, їх ремонту та втрати оптимальних агростроків сільгоспробіт дійсно можна назвати дрібницею.
Але саме від уваги до дрібниць досить часто залежить
успіх великих справ, від чистоти гідравлічних з`єднань
– успішність продукції виробника сільгоспмашин на
ринку та її популярність у споживача.
Література
1 ДСТУ EN ISO 4413:2014 Гідроприводи об’ємні.
Загальні правила застосування та вимоги щодо безпеки для систем та їх складових.
Аннотация. В статье приведена информация об
интеллектуализации конструкций машин с использованием высокотехнологичных агрегатов и систем –
современных электроприводов, гидростатических
механизмов, быстродействующих компьютерных
систем и средств, гидроаппаратуры с пропорциональным электрическим управлением, что значительно повысило требования к обеспечению высокой
чистоты рабочей жидкости, которая стала критическим условием не только ресурса, но и производительности мощного трактора. Это заставило производителей тракторов до мелочей отрабатывать элементы присоединения гидросистемы трактора к гидросистеме сельхозмашин.
Summary. The article gives information on the intellectualization of machine designs using high-tech aggregates and systems – modern electric drives, hydrostatic
mechanisms, high-speed computer systems and tools,
hydro equipment with proportional electric control, due to
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what the requirements for ensuring high purity of the
working fluid, which became a critical condition not only
resource, but also the performance of a powerful tractor,
were greatly increased. This forced the tractor manufac-

turers to improve the details of joining the tractor's
hydraulic system to the hydraulic systems of agricultural
machinery.
Стаття надійшла до редакції 3 листопада 2017 р.

УДК 631.356.2

Філоненко Л. (УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого)

Заготівля грубостеблих кормів сучасними
високопродуктивними кормозбиральними
комбайнами
У статті розглянуто конструкційні особливості основних вузлів кормозбиральних комбайнів та їхній вплив на
якісні показники роботи. Зокрема, розглянуто особливості конструкції кормозбиральних комбайнів серії 7050
фірми John Deere, Claas, РУП «Гомсільмаш». Щодо кожної моделі коротко висвітлено нововведення в конструкцію машин, які зі свого боку перевищують їхню надійність під час виконання технологічного процесу, створюють
комфортні умови персоналу.
Приміром, розглянуто нові конструкційні рішення комбайнів серії 7050 – це система Harvestlab, AutoLOC,
IVLOC, HarvestDOC, IDLink, Autotrac. Наведено перелік змінних робочих органів, якими комплектується комбайн
для виконання технологічного процесу, нових прогресивних систем комбайнів фірми Claas. Це системи CEBIS,
QUANTIMETER, INTENSIV CRACKER, CLAAS TELECAM, CLAAS CAM PILOT. Розглянуто особливості конструкції
комбайна FS 8060. Наведено коротку технічну характеристику комбайнів John Deere, Claas, FS 8060.
Ключові слова: кормозбиральні комбайни, виробництво кормів, вузли, якісні показники роботи.
Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку сільськогосподарського машинобудування
головним напрямком стратегії створення машин стає
розроблення інтелектуального покоління машин, які
будуть мати високу технічну та технологічну надійність
і будуть оснащені системами автоматизації для керування та контролю за технологічними операціями.
Аналіз досліджень показує, що основним резервом
збільшення виробництва кормів і покращення їхньої
якості є використання нових високопродуктивних кормозбиральних комбайнів. В Україні, на превеликий
жаль, таких кормозбиральних машин не виготовляють.
На західному ринку превалюють самохідні комбайни
високої енергонасиченості. Потужність двигунів комбайнів найбільш відомих фірм, таких, наприклад, як
фірми Claas, коливається від 286 к. с. до 623 к. с., John
Deere – від 315 к. с. до 660 к. с., Krone – від 510 к. с. до
1020 к. с. Велика енергонасиченість комбайнів
пояснюється високою (до 800 ц/га) урожайністю кормових культур і дає змогу застосовувати на них широкозахватні жниварки, а також оснащувати їх доподрібнювальними пристроями [1,2.3,4,5].
Мета досліджень – дослідження конструкції
основних вузлів кормозбиральних комбайнів та їхній
вплив на якісні показники роботи.
Виклад основного матеріалу.
Нова серія самохідних кормозбиральних комбайнів
7050 фірми John Deere (рис. 1) оснащується інтелектуальними та високотехнологічними системами.
Покажчик системи Harvestlab безперервно відображає інформацію про вміст сухої речовини в подрібненій масі, яка надходить у систему автоматичного

регулювання довжини різання AutoLOC, функціонально об’єднану з трансмісією подрібнювача IVLOC, яка
забезпечує оптимальну довжину січки залежно від
вологості рослин.

Рис. 1 – Кормозбиральний комбайн фірми John Deere

Система HarvestDOC забезпечує безперервний
запис усіх ключових даних збирання кормових культур
(урожайність, витрати палива, години збирання тощо),
що дозволяє складати карти урожайності, координати
полів, їхні площі. Система безпровідного зв’язку IDLink
відслідковує технічний стан машини, витрати палива і
місцезнаходження комбайна в режимі реального часу.
Система автоматично водіння Autotrac гарантує
оптимальну ширину захвату і виконання прямолінійних
проходів в умовах будь-якої видимості (чи вдень, чи
вночі).
Комбайни серії 7050 забезпечуються двошвидкісною автоматичною коробкою передач з діапазоном
© Філоненко Л. 2017
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швидкостей від 0 до 20 км/год у полі і від 0 до 40
км/год по дорогах загального призначення.
Трансмісія Pro Drive має комбінацію повного привода та електронного контролю буксування коліс, систему регулювання швидкістю, яка регулює навантаження
на двигун, чим підвищується паливна економічність
без зменшення продуктивності комбайна.
У комбайнах серії 7050 суттєво розширений спектр
застосовуваних змінних робочих органів – жаток та
підбирачів. Залежно від культури та виду робіт фірма
John Deere пропонує для комплектації комбайна
роторні жатки серії 300 з барабанами малого діаметра
шириною захвату 3 м; 4,5 м; 6 м; 7,5 м і 9 м, роторні
жатки серії 400 з барабанами великого діаметра і
захватом завширшки 4,5 м; 6 м і 7,5 м; підбирачі 60 °С
із захватом завширшки 3 м; 4 м і 4,5 м; трав’яну жатку
Zurn Quick із захватом завширшки 5,6 м, а також жатку
для зрізування кущів та порослі дерев CRL із захватом
завширшки 3 м, яка може використовуватися в зимовий період [1,2,3,4,5].
Залежно від умов збирання, є три варіанти комплектації комбайна подрібнювальним барабаном: з 40
чи 48 ножами під час заготівлі кормів і з 56 ножами під
час заготівлі біомаси на енергетичні потреби, де вимагається коротка довжина січки (4 мм) (рис. 2).
Комбайни 7050 обов’язково комплектуються металокаменедетекторами, а також доподрібнювачами
зерна Kernel з трьома видами плющильних вальців
(вони різняться між собою кількістю зубців) – для кукурудзи, злакових і сорго. Модельний ряд комбайнів
серії 7050 складається з 6 модифікацій комбайна з
потужністю двигуна 281 кВт; 352 кВт; 409 кВт; 458 кВт;
458 кВт і 597 кВт. У перших чотирьох модифікаціях
подрібнювальний барабан має розміри 683/610 мм
(ширина/діаметр), в останніх двох – 805/610 мм
(рис. 2) [1, 3].

Рис. 2 – Живильно-подрібнювальний апарат кормозбирального
комбайна фірми John Deere

Слід відмітити, що умовам праці, комфортності і
безпеці оператора конструктори фірми John Deere
постійно приділяють значну увагу. Панорамна кабіна
гарантує кругову оглядовість. Дзеркала, органи керування та дисплеї розташовані максимально зручно для
оператора, висота сидіння, розміщення і кут нахилу
рульового колеса регулюється індивідуально. Все це
дозволяє звільнити оператора від непотрібних затрат

сил та відволікання на
дрібниці і працює на
збільшення продуктивності машини.
Фірма Claas теж
постійно працює в
напрямку підвищення
технічної і технологічної надійності машин,
удосконалення
систем керування та
контролю технологічних операцій тощо,
про що свідчить над- Рис. 3 – Комбайн Jaguar із систеходження на ринок мою автоматичного водіння CLAAS
CAM PILOT
сільськогосподарської техніки у 2008 р.
кормозбиральних
комбайнів
Jaguar
(рис. 3). Комбайни
обладнуються бортовою інформаційною
системою CEBIS для
керування і контролю
всіх важливих машинних і сервісних функцій і функцій витрат,
системою безперервного
вимірювання
рівня вологості та
п р о д у к т и в н о с т і Рис. 4 – Живильно-подрібнювальний апарат кормозбирального комQUANTIMETER.
байна Jaguar фірми Claas
Система
CEBIS
забезпечує оператора інформацією про 20 виробничих процесів, які виконуються машиною (вологість
маси, продуктивність, урожайність, площа, швидкість,
об’єм зібраного врожаю, витрати палива, витрати консерванта тощо).
Комбайни Jaguar комплектуються металодетектором та детектором каміння STOP ROCK. На моніторі
CEBIS відображається місце знаходження виявленого
стороннього предмета.
На комбайнах встановлюються вдосконалені
доподрібнювачі зерна INTENSIV CRACKER, система
«пілот силосопроводу» з оглядовою системою CLAAS
TELE CAM, система автоматичного водіння CLAAS
CAM PILOT.
Для внесення консерванта під час заготівлі силосу
комбайни оснащуються баком консервантів місткістю
410 л і окремим баком ACTISILER 20 для молочнокислих бактерій у концентрованому розчині.
Фірма Claas розширила перелік змінних робочих
органів – комбайни можуть комплектуватись роторними жатками суцільного зрізування (із захватом
завширшки 6 м; 7,5 м; 8 м і 9 м), підбирачами із захватом завширшки 3,0; 3,8 м, жаткою прямої дії DIRECT із
захватом завширшки 5,2 м; 6,1 м та адаптером для
збирання качанів кукурудзи CONSPEED із захватом
завширшки 6 м [1,3].

Продовження статті в наступному номері...

№ 11 (98) листопад 2017 р.

16
УДК 631.343:631.153.7

Шустік Л., канд. техн. наук, Громадська В., с. н. с., Мариніна Л., канд. техн. наук, Негуляєва Н., канд. с.-г. наук,
Супрун В., інженер, (УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого)

Шляхи реалізації технології смугового обробітк у
ґрунту в малих і середніх господарствах
В Україні використовують різні системи обробітку ґрунту, які мають свої сильні і слабкі сторони. Вибір раціональної системи обробітку ґрунту є ключовою складовою, яка впливає на енерго- і трудовитрати виробництва
продукції рослинництва і, в кінцевому підсумку, на собівартість продукції. Смуговий обробіток ґрунту є перспективним з точки зору ресурсозбереження, раціонального й ефективного використання добрив та рослинних
залишків. Ця система інтенсивно впроваджується в господарствах України, але бракує інформації про технологічні схеми, вимоги до технологічних процесів формування смуг і посіву, вибору робочих органів, технічних
рішень.
Обмеженою є також інформація про гідротермічні властивості ґрунту в смугах і міжсмуговому просторі, особливо в умовах посушливого періоду. Актуальним є запланований ефект від впровадження комплексу машин для
смугового обробітку ґрунту.
У статті надано відповіді на зазначені питання. Сформовані принципи виконання технологічного процесу, підготовлені вихідні вимоги до параметрів смуг, наявності рослинних залишків, якості висіву культур сівозміни
(кукурудзи і сої), визначена особливість конструкцій машин для формування смуг і посіву, проведені польові
дослідження агротехнічних показників посіву (температури і вмісту вологи в смугах і міжсмуговому просторі),
проведено розрахунок попереднього економічного ефекту.
Ключові слова: обробіток ґрунту, STRIP-TILL, смуговий обробіток, смуги, технологія, технічні рішення, вихідні вимоги, ґрунт, вологість, щільність, короткоротаційна сівозміна, кукурудза, соя.
Постановка проблеми. Система обробітку ґрунту
є базовою складовою енерго- і трудовитрат виробництва продукції рослинництва. Вибором раціональної
системи можна безпосередньо вплинути на зниження
витрат і, в підсумку, на собівартість продукції, оскільки
ціни на добрива, пально-мастильні матеріали формуються в структурах, непідконтрольних сільгоспвиробнику [1, 2].
В Україні широко використовуються різні системи
обробітку ґрунту: традиційна (плугом), консервувальна (чизелем), мульчувальна (дисковими робочими
органами або культиваторними лапами), mini-till (сівба
в мінімально оброблений ґрунт) [3,4].
Зазначені вище системи обробітку ґрунту використовуються в різноманітних ґрунтово-кліматичних
зонах, на різних типах ґрунтів, за різних умов вологозабезпечення і знаряддя для їх реалізації постійно
удосконалюються. Однак ці технології не завжди є
ефективними з точки зору повноцінного використання
добрив, раціонального загортання рослинних залишків. Суцільний обробіток ґрунту нелогічний для просапних зернових культур. Наприклад, за традиційного
обробітку обробляється весь орний горизонт. Це
затратно і проблематично щодо внесення добрив та
ефективності їх використання. У консервувальній технології проблематичним є отримання смуги з потрібними параметрами ґрунту в різних за глибиною шарах.
У minі-till і no-till неможливо закласти добрива в глибоких горизонтах і локалізовано розподілити по поверхні
рослинні залишки.
Шукаючи відповіді на згадані вище проблеми,
раціонально досліджувати смуговий обробіток ґрунту
(STRIP-TILL) [5,6].

STRIP-TILL, як технологія, взяла переваги від кожної
системи, що дозволяє їй мати в зоні розвитку кореневої системи рослин якісно оброблений ґрунт із різнорідних і прийнятних для вегетації рослин фракційним
складом з розвиненою мережею тріщин в глибинних
горизонтах смуги для аерації, вологонакопичення і
вологозбереження, з локально розташованою в раціональних горизонтах дозою мінеральних добрив,
доцільно розподіленими рослинними залишками в
смузі і міжсмуговому просторі, які сприяють оптимізації термічного режиму ґрунту та утриманню вологи.
У літературі є багато інформації про зазначену
систему обробітку ґрунту, проте, дані про схеми її реалізації в сівозмінах – обмежені. Невисвітленим є
питання розмірів оброблених та необроблених зон,
глибини закладки добрив, не вивчені й самі технічні
рішення. Крім того, доцільним є дослідження впливу
зазначених параметрів на волого-температурний
режим, відкритим залишається питання витрат на
одиницю площі за впровадження цієї технології.
Аналіз результатів останніх досліджень.
Широкомасштабне виробниче використання STRIPTILL пов'язане з технологіями обробітку кукурудзи в
США. Крім кукурудзи, ця технологія не менш актуальна
для вирощування інших просапних культур: сої,
соняшника, сорго, цукрових буряків. Успішним є також
вирощування ріпака за технологією STRIP-TILL.
Передбачуваний ефект – частковий обробіток
ґрунту і поліпшення екології, економія палива та матеріальних ресурсів, оптимізація режиму зволоження
ґрунту, раціональне використання мінеральних добрив, мінімізація парку машин і зносу їхніх робочих
органів, підвищена стійкість процесу вирощування
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культур сівозміни до змін клімату.
Базовий комплекс машин для обробітку культур за
технологією STRIP-TILL ґрунтується на чотирьох технологічних операціях: формуванні смуг, сівбі, догляді
за посівами і збиранні врожаю. Дві перші технологічні
операції в системі STRIP-TILL можуть реалізовуватися
за двома принципами виконання технологічного процесу – розрізненого і суміщеного.
Аналіз розвитку техніки для смугового обробітку
ґрунту, представленої на останніх світових спеціалізованих виставках, показує, що практично кожна з відомих фірм, які виробляють ґрунтообробні та посівні
машини, має в своїй номенклатурі і машини для смугового обробітку. Водночас, кожна фірма пропонує свої
підходи з використання сільськогосподарських знарядь. З огляду на це, можна говорити про багатоваріантність пропонованих техніко-технологічних рішень,
які на додаток багаторазово варіюються стосовно до
конкретного господарства.
Прикладом використання роздільного принципу є
агрегати для смугового обробітку ґрунту фірм
Schlagel, Orthman Remlinger (США), Stripcat (Франція),
Фармет (Чехія). Однак це обладнання дозволяє
поєднувати його з сівалкою для одночасного нарізання смуг, внесення добрив і сівби.
Фірми Horsch, Mzuri пропонують посівні агрегати,
які реалізують суміщений принцип формування смуг і
сівби.
Щодо обладнання для нарізання смуг, то його
можна розділити на три основні категорії - легке,
середнє і важке, залежно від ваги секцій і глибини
обробітку (або ступеня обробітку ґрунту). Залежно від
ступеня впливу на ґрунт агрегати для реалізації STRIPTILL можна розділити на дві основні групи: весняні
(легкі) і осінні (середні і важкі).
Агрегати для STRIP-TILL, використовувані навесні,
в основному призначені для очищення смуги від рослинних залишків та помірного поверхневого розпушування ґрунту. При цьому можливо вносити мінеральні
добрива на глибину поверхневого розпушування.
Найбільш поширені агрегати для осінньої технології
STRIP-TILL - з глибиною обробітку ґрунту до 20-30 см.
На цих агрегатах обов'язковий глибокорозпушувач
для обробітку ґрунту на глибину 20-30 см, а також
додаткові робочі органи – культерний ніж, очисні
диски, турбодиски, коток [7]. За допомогою глибокорозпушувача в ґрунт можна подавати рідкі і (або) сипкі
добрива, в тому числі на два різних рівні. Такі агрегати
найбільш поширені і, як правило, добре підходять для
осіннього обробітку ґрунту. Використання глибокорозпушувача на весняному обробітку в зонах недостатнього зволоження сильно висушує ґрунт, бо виносить на поверхню його вологу частину.
При цьому необроблена смуга виступає своєрідним буфером, позитивно взаємодіючи з обробленою
зоною щодо вологообміну, відновлення і нормалізації
життєдіяльності ґрунтової біоти.
Пропоновані на ринку сільськогосподарської техніки агрегати з ціною секції для формування смуг $2-5
тис. (а в посівних агрегатах - до $20 тис.) розраховані
на споживача з високим фінансовим потенціалом,
тому в Україну завозяться широкозахватні конструкції.
Робота присвячена дослідженням техніко-техноло-

гічних рішень для смугового обробітку ґрунту в короткоротаційній сівозміні або вирощуванні просапних
культур (кукурудзи і сої) та оцінці їхньої ефективності.
Результати дослідження розраховані на виробників
малих і середніх господарств.
Мета досліджень – оцінювання ресурсоощадних
агрономічних чинників техніко-технологічних рішень
смугового обробітку ґрунту під час вирощування культур короткоротаційної сівозміни кукурудза-кукурудзасоя.
Результати досліджень. Формування смуг базується на використанні короткоротаційної сівозміни
кукурудза-кукурудза-соя з різною шириною міжрядь
(70 і 45 см) [8], що визначає особливості конструкції
секції для нарізання смуг. Це дає можливість вести
сівбу кукурудзи з міжряддями 70 см і сої з міжряддями
45 см. Ключовою вимогою до посіву є робота в умовах
наявності на поверхні ґрунту значної кількості залишків
кукурудзи або сої, які необхідно перерізати і очищати
при цьому зону сівби.
На рис. 1 показані параметри смуг під посів різних
культур.

а)

б)
а) кукурудза (1 - вісь переміщення долота глибокорозпушувача
і сошника сівалки з міжряддям 70 см; 2 - смуга розпушеного
ґрунту; 3 - зона нерозпушеного ґрунту; 4-зона рядка);
б) соя (1 - вісь смуги розпушеного ґрунту при переміщенні
долота глибокорозпушувача з міжряддям 90 см; 2 - вісь переміщення сошника сівалки з міжряддям 45 см; 3 - смуга розпушеного ґрунту; 4 - зона рядка)
Рис. 1 – Параметри смуг під сівбу різних культур

За результатами досліджень підготовлені і відкориговані вихідні вимоги до технологічних процесів формування смуг, посіву кукурудзи і сої за смугового
обробітку ґрунту (таблиця 1).
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Таблиця 1 – Вихідні вимоги до технологічних процесів формування смуг під посів кукурудзи і сої за смугового обробітку
ґрунту
Значення
показника

Значення показника
Обробіток ґрунту (осінь)
Під
кукурудзу

під сою

Не менше
90

не менше
90

25-35

сівалці додаткового обладнання секцій культерним
ножем і очисником на основі зірковидних дисків реалізується без ускладнень та на рівні сформованих
вимог.

Сівба (весна)

Показник

кукурудзи

сої

Вміст максимально
допустимої довжини
фракцій подрібненого до 100мм,%

-

-

Глибина обробітку,
см

6-8

4-6

25-35

28

Ширина смуги, см

25-35

28

70

90

Ширина міжрядь, см

70

45

10; до 35

Глибина внесення
добрив, см

-

-

до 20

Рослинні рештки на
поверхні обробленої
смуги, г/м2

до 50

До 20

-

Кількість загорнених
насінин у шарі середньої глибини та двох
суміжних з ним
шарах, %

1 - культерний диск; 2 – зірочка
Рис. 4 – Додаткове обладнання секції сівалки для розрізання
рослинних залишків та очищення рядка

80

Ключовою є вимога до фракційного складу подрібненого ґрунту, який не повинен містити фракції більше
100 мм.
З використанням вищевказаної інформації, оригінальних підходів реалізації смугового обробітку ґрунту
[9,10] запропоновані технічні рішення для формування
смуг і посіву за системою STRIP-TILL.
На рис. 3 показана принципова схема і загальний
вид секції агрегата для смугового обробітку ґрунту.
Сівба в нарізані смуги неможлива без сівалки, секції якої дообладнані розрізним диском і зірочками очистки рядка (рис. 4).

а)

б)

а)

б)

1 - навісна система; 2 - ніж культерний дисковий; 3 - диск очисний; 4 -глибокорозпушувач; 5 - турбодиск; 6 - коток.
а) принципова схема секції для смугового обробітку ґрунту;
б) загальний вигляд секції для смугового обробітку ґрунту
Рис. 3 – Принципова схема і загальний вигляд секції для смугового обробітку ґрунту

На рис. 5 показані технологічні операції формування смуг (а) і сівби (б) в умовах високого вмісту рослинних залишків.
Однак слід наголосити, що за наявності подрібнених решток попередника, які перевищують 100 мм, та
їх високої вологості секції для формування щілин у
такому виконанні є вразливими до забивання.
Весняна сівба кукурудзи та сої в умовах наявного
недостатнього подрібнення решток з використанням у
№ 11 (98) листопад 2017 р.

Рис. 5 – Формування смуг в умовах низької і високої вологості
решток попередника за їх недостатньої якості подрібнення та
загальний вигляд сівалки

Виконана вище робота дозволила провести сівбу
кукурудзи і сої на ділянках, оброблених за системою
STRIP-TILL, порівняно з контрольним висівом по оранці, результати якої за 2014–2016 роки були опубліковані раніше [11], і здійснити агротехнічні дослідження.
На рис. 6 представлено сходи кукурудзи, сої та
посіви кукурудзи у фазі зростання і наливання зерна.
Досліди 2016-2017 років дозволили продовжити
набір статистичних даних впливу смугового обробітку
на запаси продуктивної вологи та щільність ґрунту. У
цих дослідах отримано результати впливу осіннього і
весняного періодів формування смуг на відмічені контрольовані чинники та їх оцінювання в посівах 2017
року.
Технологія застосування агрегата для нарізання
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щілин передбачала глибоке розпушення ґрунту до 25
см, зокрема, у першому досліді визначали запаси продуктивної вологи у шарі ґрунту 0-40см після попередників (кукурудзи та сої) (рис.7).

Рис.7 – Динаміка запасів продуктивної вологи ґрунту у шарі 040 см залежно від попередника, мм

а)

Запаси вологи в рядку 65,05 мм та міжрядді 65,79
мм як після сої, так і після кукурудзи – 65,25; 67,81 мм
відповідно, у період сівби відрізнялися несуттєво –
1,74 мм (після сої) та 2,56 мм (після кукурудзи).
Відмінність у запасах вологи між попередниками
пояснюється більшим покриттям поверхні ґрунту рослинними рештками кукурудзи порівняно з рослинними
рештками сої.
У другому досліді запаси продуктивної вологи після
сої оцінювали залежно від осіннього та весняного нарізання щілин (рис.8).

Рис.8 – Динаміка запасів продуктивної вологи ґрунту у шарі 040 см залежно від періоду нарізання щілин, мм
б)

У період викидання волоті (4 липня) запаси продуктивної вологи після осіннього нарізання щілин, порівняно з весняними обробітком у рядку мали переваги
на 3,58 мм, у міжрядді – 2,92 мм відповідно.
Супутнє спостереження за динамікою щільності
ґрунту на глибині 0-40 см після різних попередників
наведено на рис. 9.

в)
Рис.6 – Сходи кукурудзи по кукурудзі та сої (а), посіви сої (б) і
посіви кукурудзи по кукурудзі у фазі викидання волоті (в)

У період сівби кукурудзи, 18 квітня, запаси продуктивної вологи у рядку та в міжрядді дослідних полів
технології Strip-till як після сої, так і після кукурудзи
були на 5,4-9,1 мм більшими порівняно з контрольним
варіантом (оранкою). Перевага в запасах продуктивної вологи станом на 20 липня в період формування
початків була меншою і складала 2,6-4,4 мм.

Рис.9 – Динаміка цільності ґрунту посівів кукурудзи залежно від
варіанту обробітку ґрунту та попередників

Аналіз даних, наведених на рисунку 9, дозволяє
зробити висновок, що щільність ґрунту за його смугового обробітку в рядку незалежно від попередника має
тенденцію до зростання протягом першої половини
вегетації кукурудзи, яка варіюється від 1,15 до 1,27
г/см3. Щільність ґрунту в міжрядді кукурудзи за анало-
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гічного порівняння складає 1,22-1,32 г/см3.
У контрольному варіанті під час сівби щільність
ґрунту мала найменший показник 1,1 г/см3, який протягом першої половини вегетації збільшувався до 1,3
г/см3, тобто мав найбільше зростання порівняно зі
смуговим обробітком ґрунту. Цим і пояснюються
переваги в ростових процесах рослин кукурудзи за
оранки на початку вегетації, порівняно з технологією
Strip-till, оскільки коріння кукурудзи має мичкувату
кореневу систему, тому краще розвивається за меншої щільності ґрунту.
Висновки. 1. Вимогою до комплексу машин для
реалізації короткоротаційної сівозміни в малих і
середніх господарствах є необхідність забезпечення
різної ширини міжрядь культур.
2. Запропоновано технологічні підходи для вирощування культур сівозміни: обґрунтовано параметри
смуг під посів кукурудзи і сої, визначено функціональні
особливості робочих органів секції для формування
смуг під кукурудзу і сою, обґрунтована принципова
схема, рекомендовано додаткове обладнання секції
сівалки.
3. Сформульовані вихідні вимоги до технологічних
процесів формування смуг і посіву кукурудзи і сої за
смугового обробітку ґрунту.
4. Досліди 2016-2017 років дозволили розширити
статистичні дані впливу осіннього і весняного періодів
формування смуг на запаси продуктивної вологи і
щільність; встановлено, що осіннє нарізання щілин,
порівняно з весняним, є кращим для формування
запасів продуктивної вологи за близьких значень щільності; збережена тенденція покращеного вологозабезпечення за прийнятних показників щільності в
міжсмуговому просторі культур короткоротаційної
сівозміни, що є сприятливим для росту і розвитку кукурудзи.
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Аннотация. В Украине используют различные
системы обработки почвы, которые имеют свои сильные и слабые стороны. Выбор рациональной системы
обработки почвы является ключевой составляющей,
которая влияет на энерго- и трудозатраты производства продукции растениеводства и, в конечном итоге,
на себестоимость продукции. Полосная обработка
почвы является перспективной с точки зрения ресурсосбережения, рационального и эффективного
использования удобрений и применения растительных остатков. Эта система интенсивно внедряется в
хозяйствах Украины, но информация о технологических схемах, требованиях к технологическим процессам формирования полос и посева, выборе рабочих
органов, технических решениях – ограничена.
Ограничена также информация о гидротермических свойствах почвы в полосах и междуполосовом
пространстве, особенно в условиях засушливого
периода. Актуальным является запланированный
эффект от внедрения комплекса машин для полосовой обработки почвы.
В статье даны ответы на указанные вопросы.
Сформулированы принципы выполнения технологического процесса, подготовлены исходные требова-
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ния к параметрам полос, наличию растительных
остатков, качеству посева культур севооборота - кукурузы и сои, определена особенность конструкций
машин для формирования полос и посева, проведены
полевые исследования агротехнических показателей
посева - температуры и содержания влаги в полосах и
междуполосовом пространстве, проведен расчет
предыдущего экономического эффекта.
Summary. In Ukraine, different soil tillage systems
have their own strengths and weaknesses. The choice of
a rational soil cultivation system is a key component that
affects the energy and labor costs of crop production
and, ultimately, the cost of production. Stratigraphy of the
soil is promising in terms of resource conservation,
rational and effective use of fertilizers and application of
plant residues. This system is intensively implemented at
farms of Ukraine, but limited information on technological

schemes, requirements for technological processes of
strip formation and sowing, selection of working bodies,
and technical solutions.
There is also limited information on the hydrothermal
properties of the soil in the stripes and interspace, especially in the dry period. The planned effect of the introduction of a complex of machines for sand cultivation of
soil is actual.
The article gives answers to the above questions.
Formulated rules for the implementation of the process
prepared the initial requirements to the parameters of the
bands, the presence of residues, as seed crop rotation corn and soybean defined feature designs machines for
forming bands and planting conducted field research
agronomic performance seed - temperature and moisture content in the bands and Inter-city space, the calculation of the previous economic effect has been made.
Стаття надійшла до редакції 17 серпня 2017 р.
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Великогабаритні причепи від компанії «Pronar»
Стаття містить інформацію про причепи, які виробляє і реалізує на ринку України польська компанія «Pronar».
Наводиться технічний опис і характеристики самоскидних причепів Т682, причепів з пересувною стінкою Т900 і
причепів Т700М. Самоскидний причіп Т682 має місткість 32 м3, допустима вага складає 33 т, вантажопідйомність – 30 т. Об’єм причепа з пересувною стінкою Т900 – 36 м3, а допустима загальна вага – 33 т. Загальна вага
причепа Т700 складає 23 т. Описуються особливості експлуатації тракторних причепів, детально викладена
інформація про особливості конструкції гальмівної системи причепів, описані основні переваги причепів компанії «Pronar», порівняно з конструкцією причепів фірм-конкурентів.
Ключові слова: компанія «Pronar», Польща, тракторні причепи Т682, Т900, Т700М.
Вступ. Однією з найважливіших проблем у сільськогосподарському виробництві є перевезення
зерна, кормів та інших сипких матеріалів. Компанія
«Pronar» пропонує ефективні конструкційні рішення у
цій сфері. Нижче наводяться основні моделі причепів,
які рекомендує для використання компанія «Pronar».
Основна частина. Сучасні високопродуктивні
великогабаритні причепи фірми «Pronar», завдяки
використовуваним конструкційним рішенням, залишають далеко позаду інших виробників. Надійна конструкція й оптимальні габарити моделі є ідеальною
пропозицією для великих сільських господарств і підприємств, які їх обслуговують.
Самоскидний причіп Pronar Т682 – самоскид заднього перекидання на підвісці типу тридем вантажопідйомністю 30 тонн, установлений на шести сталевих
ресорах (рис.1).
Дві з трьох осей цієї системи (передня і задня)
керуються пасивно, що значно полегшує маневрування причепом. Поворот коліс відбувається під час їзди
вперед. Маневрування причепом під час їзди назад
відбувається на колесах, гідравлічно блокованих для
їзди вперед. До трактора причіп приєднується дишлом, яке амортизується сталевою ресорою і має можливість регулювання висоти петлі захоплення дишла.
Дишло пристосоване для прикручування причіпного

Рис. 1 – Причіп PRONAR Т682 під час підйому
завантажувального бункера

тягового елемента діаметром 40 мм, 50 мм або зчіпної
кулі К80 з вертикальним навантаженням 3 тонни.
Допустима загальна маса причепа Т682 складає 33
тонни. Для забезпечення безпечної роботи таким важким складом необхідні гальма, які дозволяють зупиняти транспортний засіб у будь-яких дорожніх умовах.
Тому причіп обладнаний осями з барабанними гальмами марки ADR і двопровідною гальмівною пневматичною системою з ALB (автоматичне регулювання
сили гальмування), яка відповідає строгим вимогам
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європейських директив щодо гальмування причепів.
Підвіска і дишло самоскидного причепа PRONAR Т682
кріпляться на нижній рамі зі сталі підвищеної міцності,
виконаної з прямокутних фасонних профілів. Замкнуті
профілі, використані в рамі бункера, забезпечують
жорсткість і міцність конструкції причепа, об’єм якої з
надставками заввишки 580 мм складає 32 м3.
Щоб без проблем підняти такий об'ємний вантажний кузов, використовуються два телескопічні циліндра; кожен має крок 3000 мм. Для забезпечення подачі
масла в телескопічні циліндри таких габаритів причіп
обладнаний гідравлічною системою з власним масляним баком, насосом та електричним розподільником,
керованим з кабіни трактора за допомогою перемикача, вмонтованого в поручень. Досить тільки з допомогою шарнірно-телескопічного валика з'єднати ВВП
трактора з насосом гідравлічної системи причепа і
через хвилину буде можливий підйом кузова до максимального кута перекидання, що становить 50о.
Вищенаведені властивості самоскидного причепа
Т682 фірми «Pronar», такі як міцна підвіска і конструкція, ефективні гальма, велика вантажомісткість, ергономічність обслуговування однозначно свідчать про
те, що причіп Т682 виробництва фірми «Pronar» – це
ідеальна пропозиція для великих сільських господарств і підприємств, які їх обслуговують.
Причіп з пересувною стінкою PRONAR Т900 – це
перший польський причіп, який дозволяє розвантажувати вантаж, переміщуючи його передньою стінкою
бункера (рис. 2).

розвантаження є можливість пресування трави або
силосу, що дозволяє за один раз транспортувати на
70% більше вантажу. Міцний і ретельно сконструйований бункер причепа Т900 фірми «Pronar» створює
можливість перевезення як важких матеріалів (земля,
гравій), так і сипких (наприклад, зерно), а його допустима загальна вага становить 33 тонни. Причіп
PRONAR Т900 обладнаний гідравлічною підвіскою типу
тридем, встановленою на шести сталевих напівресорах, які стабілізуються і керуються гідравлічно з підйомною силою 30 тонн. Міжосьова відстань, яка становить 1800 мм, створює можливість використовувати
колеса розмірами 700 / 50-26,5. Передня і задня вісь –
з активним керуванням. Це означає, що кут повороту
коліс залежить від кута повороту трактора відносно осі
причепа. Це дозволяє комфортно і точно маневрувати
причепом навіть під час їзди назад. Додатковим аргументом на користь причепа з пересувною стінкою
Т900 PRONAR є гальмівна система з ABS, яка відповідає вимогам для причепів, пристосованих до швидкості руху 60 км / год.

Рис. 3 – Причіп PRONAR T700M

Рис. 2 – Причіп з пересувною стінкою PRONAR Т900

Стінка переміщається трьома гідравлічними серводвигунами, розташованими горизонтально над підлогою бункера об’ємом 36 м3, загальна сила натиску
яких понад 30 тонн, гарантує розвантаження будьякого типу вантажу. Використовувана в причепі з
пересувною стінкою PRONAR Т900 система серводвигунів характеризується низькою потребою масла з гідравлічної системи трактора (всього лише 40 літрів
масла). В останній фазі розвантаження пересувна
стінка піднімається вгору парою гідравлічних серводвигунів, завдяки чому можливе повне спорожнення
бункера причепа. Система переміщуваної стінки причепа створює можливість розвантаження перевезеного вантажу в складних умовах, наприклад, у низьких
будівлях, на великому ухилі місцевості або під час
сильного вітру. Додатковою перевагою цього способу
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Найважливішою конструкційною зміною причепа
PRONAR T700M, завдяки якій його допустима загальна
вага виросла до 23 тонн, є збільшення колісної бази і
новий тип підвіски. Застосування підвіски, в якій відстань між осями тандему становить 1810 мм, дозволило (на підставі польських стандартів і директив ЄС)
збільшити допустиму загальну масу на 2 тонни порівняно з попередньою версією. Причіп PRONAR T700M в
стандартній комплектації оснащений осями з барабанними гальмами з високою несною здатністю.
Завдяки оптимізованим параметрам ходової
частини PRONAR T700M відноситься до причепів з
найкращою базовою комплектацією на ринку і здатний
забезпечити безперебійну експлуатацію протягом
багатьох років. Наступною характеристикою причепа
PRONAR T700M, яка вигідно виділяє його на тлі конкурентів, є відсутність центрального ребра на боковій
стінці бункера. Він повністю виготовлений з одного
сталевого листа. Однорідна структура сталевого
листа по всій довжині робить її міцнішою порівняно з
конструкціями, в яких сполучні шви "заховані" під бічними ребрами. Характерний вигин сталевого листа
стінки відрізняється більшою жорсткістю, завдяки
чому центр ваги бункера знаходиться нижче, ніж у
попередній версії причепа. У нижній частині бункера

23
встановлені захисні щити, які затримують бруд, що
вилітає з-під коліс причепа. Вони також захищають
елементи, прикріплені до нижньої рамі, від забруднення в процесі завантаження.
Новітні конструкційні рішення використані також і в
задній заслінці причепа. Там застосована перевірена в
причепах з пересувною стінкою система з гідравлічно
керованими запобіжними замками, яка гарантує
повне блокування без можливості випадкового відкриття. Була застосована також гумова прокладка, яка
забезпечує відповідний ступінь герметичності платформи для транспортування будь-якого роду вантажів.
Аналізуючи сучасні технічні рішення, які у величезній кількості представлені в причепі PRONAR T700M,
не можна не згадати про надставки. Вони виготовлені
з профілів висотою 800 мм і товщиною 2 мм, вироблених на найсучаснішій у Європі лінії для профілювання
бортів, якою володіє компанія «Pronar». Застосована
для їх виробництва технологія лазерного зварювання
робить їх надзвичайно міцними і стійким, що забезпечує чудове функціонування протягом усього терміну
експлуатації. У розробці нової конструкції причепа
PRONAR T700M брали участь найвідоміші випробувальні інститути Польщі та Німеччини. Співпраця,
серед іншого, з PIMOT (Технічний Університет моторизації) або TUV (Technischer Uberwachungs-Verein) дозволила отримати сертифікати, які гарантують найвищу
якість виготовлення і рівень безпеки елементів, безпосередньо пов'язаних із безпечною експлуатацією причепа, таких як дишло або пристрій проти наїзду. Якість
виконання доповнюється функціональністю конструкції. Дишло, яке витримує навантаження в три тонни,
встановлено на сталевих ресорах, завдяки чому причіп не передає вібрації на тягач, як це має місце в разі
жорсткого зчеплення. А завдяки регульованій висоті і
можливості приєднання різного роду ступенів, причіп
може бути адаптований до будь-якого доступного на
ринку тягача (рис. 4).
Щоб оптимізувати функціональність причепа і
гарантувати його відповідність вимогам будь-якого
клієнта, до нього додається широкий діапазон додаткового обладнання. Це можуть бути як радіальні шини,
так і шини типу «implement» (так звані "м'які" шини)

завширшки від 450
до 800 мм, а також
ящик для інструментів і бічні щити проти
наїзду.
В и с н о в о к .
Немає сумніву, що
причепи, які пропонує
компанія Рис. 4 – Конструкція дишла причіпа
PRONAR T700M
«Pronar», знайдуть
своє застосування в аграрних підприємствах України.
Аннотация. Статья содержит информацию о прицепах, которые производит и реализует на рынке
Украины польская компания «Pronar». Приводится
техническое описание и характеристики самосвальных прицепов Т682, прицепов с передвижной стенкой
Т900 и прицепов Т700М. Прицеп Т682 имеет емкость
32 м3, допустимый вес составляет 33 т, грузоподъемность - 30 т. Объем прицепа с передвижной стенкой
Т900 - 36 м3, а допустимый общий вес - 33 т. Общий
вес прицепа Т700 составляет 23 т. Описываются особенности эксплуатации тракторных прицепов, подробно изложена информация об особенностях конструкции тормозной системы прицепов, описаны
основные преимущества прицепов компании
«Pronar», по сравнению с конструкцией прицепов
фирм-конкурентов.
Summary. The article contains information on the
trailers manufactured by Polar company «Pronar» in the
Ukrainian market. The technical description and
characteristics of trailers Т682, trailers with a mobile wall
Т900 and trailers Т700М are given. The trailer T682 has a
capacity of 32 m3, a permissible weight of 33 tons, a load
capacity of 30 tons. The volume of a trailer with a mobile
wall T900 is 36 m3, and the permissible total weight is 33
tons. The total weight of the trailer T700 is 23 tons.
Features of operation are described. Detailed information
on the peculiarities of the design of the braking system of
trailers is laid out, the main advantages of the trailers of
the company «Pronar», compared with the design of trailers of competitors, are described.
Стаття надійшла до редакції 17 жовтня 2017 р.
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Польові дослід ження сферичного диска на
пру жному кріпленні
У роботі представлені результати польових імітаційних досліджень сферичного диска. Особливість проведених експериментів полягає в тому, що складові коливального руху відстежуються окремо один від одного, що
дозволяє знайти їх оптимальне співвідношення. Доведено, що найбільш раціональним є випадок, коли підсумковий напрямок коливань лежить у площині обертання диска. Встановлено, що резонансні явища в системі
диск-стояк виникають у разі більшого за 5 градусів відхилення напрямку коливань від площі обертання диска і
тільки на швидкостях, більших за 3,5 м/с. Встановлено, що режим роботи диска не впливає на кількість агрономічно цінних агрегатів (0,25 – 10 мм) в обробленому шарі ґрунту.
Ключові слова: диск сферичний, пружний стояк, напрямок коливань, площа обертання диска.
© Пугач А., 2017
№ 11 (98) листопад 2017 р.

24
Суть проблеми. Основні переваги дискових робочих органів дискатора обумовлені обертанням диска
довкола осі кріплення та можливістю зміни кутів постановки до напрямку руху і вертикалі. Утворення режиму
віброударної дії інтенсифікує процеси кришення і розпушення, сприяє зменшенню тягового опору і запобігає налипанню ґрунту. Але існує ряд проблем, які
потребують вирішення, основні з них – раціональний
напрямок коливань та значення частоти й амплітуди.
Тому, конструкційно необхідно забезпечити раціональні параметри системи диск-стояк.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Збудження коливань в системі диск-стояк викликане
непостійним характером складових тягового опору.
Таких складових три: повздовжня, поперечна і вертикальна. Номінальні значення цих сил аналітично можна
визначати за методиками [1,7,8,10]. Незважаючи на
окремі розбіжності у підходах, отримані результати
показують непогану збіжність. Але проблема полягає в
тому, що через номінальні значення можна отримати
теж тільки початковий номінальний прогин стояка, а
змінна складова, яка і є збудником коливань авторами
не визначається. Рядом авторів [8,10] процес досліджений експериментально, але отримані результати
стосуються окремих конструкційних виконань робочих органів і їх не можна поширити на всю конструкцію.
Мета досліджень. Польовим експериментом
визначити раціональні значення амплітуди частоти і
напрямку коливань диска з точки зору зменшення
тягового опору.
Виклад основного матеріалу. Дослідження виконувались на спеціально модернізованому стенді
(рис. 1а) виробництва ДП «Гуляйпільський механічний
завод ПАТ «Мотор-Січ». Особливість конструкції стенда полягає в тому, що диск на жорсткому стояку кріпиться до рухомої рамки, яка зі свого боку через пружні елементи кріплення (рис.1 б) кріпиться до основної
рами.

- повздовжня складова тягового опору – 680 Н;
- поперечна складова тягового опору – 270 Н.
Умови проведення експерименту (у ході всіх виконаних досліджень лишались незмінними):
- питоме зчеплення часток ґрунту – 3,85 кН/м2;
- агрофон – стерня пшениці озимої;
- глибина робочого ходу – 14 см;
- режим різання – блокований;
- робоча швидкість – 4,21 м/с (у подальших дослідженнях відповідає передачам трактора МТЗ-80);
- діаметр диска – 510 мм;
- кути виставлення диска: до напрямку руху α = 400;
до вертикалі β = 170 [3,5].
Розрахунками нами був визначений діапазон припустимої пружності 300 – 800 Н/см і робочий хід –
10 мм.
Уточнення параметрів було виконане в ході наступного етапу експерименту.
Були виготовлені два пружних елементи (рис.1 б)
відповідно з пружностями 300 і 800 Н/см. Перший був
встановлений на сприймання поперечної реакції, другий – повздовжньої. Потім до рухомого візка прикладали силу 27 кг у поперечному напрямку і 68 кг у
повздовжньому. Кутоміром і лінійкою визначалось
положення диска після прикладання навантаження.
Отримані результати перевірялись на відповідність
початковим значенням кутів виставлення диска. У разі
невідповідності пружність змінювали фрезеруванням
торців пружних елементів. Поетапно було досягнуте
переміщення, паралельне до початкового стану.
Дійсне значення пружності не замірялось, бо метою
було отримати сам факт напрямку переміщення диска
в площині, яка відповідає напрямку обертання.
Результати подальшого експерименту з визначення
тягового опору представлені в табл.1. Робочі швидкості визначались хронометруванням часу проходження
агрегатом певної відстані.
Таблиця 1 – Залежність тягового опору від робочої швидкості
візка
Жорстке
Робоча швидкість, кріплення,
м/с
кН

3,43

а)

б)

4,21

0,52

0,68

Рис. 1 – а - загальний вид стенда;
б - пружний елемент кріплення

Показані на рис. 1а динамометри входять у комплект стенда, але в роботі не використовувались,
тяговий опір замірявся тензодатчиком.
Відповідно до прийнятої робочої гіпотези, раціональними є коливання, вектор дії яких лежить у площині обертання диска, а амплітуда – в межах 10 мм [2].
Аналітично параметри гумового пружного елемента
можна визначити за рекомендаціями В. М. Потураєва
[4]. Необхідні вихідні дані нами були отримані в ході
експерименту з жорстким кріпленням рухомої рамки:
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4,95

0,79

Пружне кріплення
Кут відхилення
напрямку коливань від Тяговий
площі обертання, град опір, кН
+5

0,48

-5

0,48

0

0,43

+5

0,64

-5

0,63

0

0,59

+5

0,71

0

0,69

-5

0,64

Примітка: Через працемісткість проведення експерименту заміри
виконувались тільки для трьох значень робочої швидкості, найхарактерніших для роботи дискатора.

Тяговий опір замірявся тензодатчиком. Отриманий
сигнал надходив на аналізатор, де відкидалися пікові
значення тривалістю менше за 0,01 с, далі сигнал
перетворювався у цифровий і подавався до ПЕОМ, де
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обчислювалось середнє значення.
Резонансних явищ у процесі досліджень відмічено
не було, але було окремо досліджене явище встановлення пружних елементів з параметрами пружності,
які не відповідали аргументованим. Резонанс відмічався на швидкостях, які відповідали 6-8 передачам
трактора МТЗ-80.
Як показує аналіз таблиці, вплив напрямку дії коливань впливає на тяговий опір і, безумовно, найбільше
зменшення тягового опору відбувається в разі, коли
вектор коливань лежить у площині обертання диска.
Для визначення частоти і амплітуди коливань був
придбаний і модернізований відповідно до потреб
спеціальний ультразвуковий вимірювач (рис.2), який
встановлювався на рамі стенда і спрямовувався на
рухому рамку. Слід відмітити, що замірювані параметри не є постійними, тому на графіках отриманих
залежностей (рис.3,4) подані їх імовірнісні діапазони.
Експеримент з визначення амплітуди і частоти
коливань виконаний для наведених вище умов досліджень за максимально можливого збігу напрямку коливань з площиною обертання диска. Прилад працює на
довжині хвилі, яка суттєво перевищує діаметр часток
пилу, тому їхній вплив на результати замірювання
практично відсутній. Але за певних умов у системі
виникає ефект Допплера і він добре відстежується на
екрані монітора ПЕОМ.

Рис. 2 – Ультразвуковий вимірювач частоти й амплітуди
коливань

Рис. 3 – Залежність частоти
Рис. 4 – Залежність амплітуди
коливань від робочої швидкості коливань вид робочої швидковізка
сті візка

Слід відмітити, що отримані результати узгоджуються з аналітично аргументованими в працях В. М.
Булгакова [2].
Висновки.
1. Перевага запропонованої схеми досліджень
полягає в тому, що нами штучно розділена жорсткість
стояка на повздовжню і поперечну складові. Такий підхід надає можливість відповідно змінювати жорсткості
незалежно одна від одної, що за використання єдиного стояка неможливо.
2. Як показали експерименти, коливання диска в
будь-якому випадку сприяють зменшенню тягового
опору, але раціональним слід вважати напрямок коливань диска, який лежить у площині його обертання.
Частота коливань повинна перебувати в діапазоні 1020 Гц за амплітуди 10-15 мм.
3. Раціональною для диска на пружному кріпленні
слід вважати робочу швидкість 12-15 км/год.
4. Явище резонансу в системі диск-стояк виникає
внаслідок суттєвого незбігу напрямку збуджуваних
коливань з площиною обертання диска.
5. Кількість агрономічно цінних агрегатів (0,25 – 10
мм) в обробленому шарі не залежить від коливань
диска.
Список літератури
1. Семенюта А. Н. Аналитическое обоснование
параметров и результаты полевых исследований дискового плуга / А. Н. Семенюта, А. В. Белокопытов, М.
П. Кольцов, Б. А. Волик. // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – Мелітополь,
2010. - Вип.11,т. 5. - С. 198 - 205.
2. Булгаков В. М. Дослідження вібраційних процесів
при основному обробітку ґрунту / В. М. Булгаков, М. О.
Свірень, Р. В. Кісільов, С. Б. Орищенко, І. О. Лісовий //
Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету. - 2015. - Вип. 5, Т. 1. - С. 3-13.
Режим
доступу:
http://nbuv.gov.ua/UJRN/
nvtdau_2015_5_1_3.
3. Волик Б.А. Влияние углов установки дисков дискового плуга на структурно-агрегатный состав почвы и
тяговое сопротивление орудия / Б. А. Волик, И. И.
Махмудов, А. Н. Семенюта // Интеграция науки и производства – стратегия устойчивого развития АПК
России в ВТО: материалы международной научнопрактической конференции, посвященной 70-летию
Победы в Сталинградской битве. 30 января – 1 февраля 2013 г.; ВГАУ. – Волгоград, 2013. – Т. 2 – С.108 –
113.
4. Потураев В.Н. Резиновые детали машин / В.Н.
Потураев, В.И. Дырда. – М.: Машиностроение, 1977 –
216 С.
5. Семенюта А. М. Методика розрахунку загальної
реакції різання грунту поверхнею довільної геометричної форми / А. М. Семенюта, О. В. Білокопитов, Б. А.
Волик // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – Мелітополь, 2010. – Вип.10,
т.2. – С. 161-167.
Аннотация. В работе представлены результаты
полевых имитационных исследований сферического
диска. Особенность проведенных экспериментов
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обусловлена тем, что составляющие колебательного
движения отслеживаются отдельно один от другого,
что позволяет найти их оптимальное соотношение.
Обосновано, что наиболее рациональным есть случай, когда совместное направление колебаний лежит
в плоскости вращения диска. Установлено, что резонансные явления в системе диск-стойка возникают в
случае большего за 5 градусов отклонения колебаний
от плоскости вращения диска и только на скоростях,
которые превышают 3,5 м/с. Установлено, что режим
работы диска не влияет на количество агрономически
ценных агрегатов (0,25 – 10 мм) в обработанном слое
почвы.
Summary. The paper presents the results of field simulation studies of a spherical disk. The peculiarity of the

experiments is due to the fact that the components of the
oscillatory motion are tracked separately from each
other, which allows us to find their optimal ratio. It is substantiated that the most rational is the case when the joint
direction of oscillations lies in the plane of rotation of the
disk. It is established that the resonant phenomena in the
system is disk - rack arise in the case of a 5 degree deviation of the oscillations from the plane of rotation of the
disk and only at speeds that are greater than 3,5 m/s. It is
established that the disk operating mode does not affect
the amount of agronomically valuable aggregates (0,25 10 mm) in the treated soil layer.
Стаття надійшла до редакції 24 жовтня 2017 р.
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Сімейна молочна ферма на 15 корів: вихідні
критерії, проект, кошторис, економіка
У статті наведено детальну інформацію щодо розроблення техніко-технологічного рішення сімейної молочної ферми на 15 корів із замкнутим циклом виробництва продукції. Під час створення родинної ферми передбачено розроблення вихідних критеріїв, адаптованих до вимог Європейського Союзу, проекту забудови, кошторису будівництва і оснащення ферми, економічних аспектів функціонування тваринницького об’єкта. На розробленій сімейній фермі забезпечено фізіологічно та функціонально адекватні умови утримання високопродуктивних корів. Сучасно влаштована сімейна ферма характеризується різними способами регулювання мікроклімату в тваринницькій будівлі, які в комплексі сприяють створенню належних мікрокліматичних умов для утримання тварин – використання бокових вентиляційних штор у верхній третині площі стіни, вікон з можливістю
провітрювання приміщення і світло-вентиляційного гребеня.
Ключові слова: виробництво молока, корови, молоко, продукція тваринництва, сімейні молочні ферми, тваринницькі будівлі.
Суть проблематики. На часі - нарощування
виробництва продукції тваринництва в Україні, де
особливого значення набувають заходи з розроблення тваринницьких ферм сімейного типу для приватних
селянських господарств, які в своїй діяльності дотримуються принципів малого і середнього аграрного
бізнесу. Проектуючи сучасні тваринницькі будівлі,
важливо забезпечити сприятливі умови для утримання
молочної худоби.
Відомо, що у загальній структурі виробництва
молока в Україні переважна більшість продукції припадає на приватні господарства населення. Тому, поряд
із розвитком великотоварного виробництва молока
потрібно сприяти особистим селянським господарствам у створенні сімейних молочних ферм, а тут важлива як державна підтримка, так і залучення інвестицій.
З метою подальшого запровадження ефективних
державних регуляторних механізмів аграрної галузі,
підтримки малих і середніх виробників в Україні проводять здешевлення кредитів для фермерських госпо-

дарств, здійснюють розроблення цільової програми
підтримки фермерства [1], зроблено законодавчі
кроки у напрямку розвитку сімейних ферм [2].
Останнім часом сімейні молочні ферми поступово
набувають
поширення
в
Україні.
Крім
Дніпропетровщини, де здійснено заходи з впровадження сучасних сімейних молочних ферм [3], активізувалась робота у цьому напрямку і в інших областях. На
Полтавщині – в Оржицькому та Решетилівському районах – нещодавно відкрили дві сімейні ферми на 20
корів кожна за підтримки Міжнародного благодійного
фонду «Добробут громад» [4], у Львівській області у
кінці 2016 року введені в експлуатацію чотири сімейні
молочні міні-ферми на 5-6 корів кожна за участю
канадських інвесторів [5], відкриті перші сімейні
молочні ферми в Запорізькій і Херсонській областях за
підтримки фірми «Dаnоne», певні заходи щодо створення малих молочних ферм проводять у
Тернопільській,
Волинській,
Кіровоградській,
Чернігівській областях. Значні напрацювання за цією
© Кравчук В., Смоляр В. 2017
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проблематикою здійснено в Державній науковій установі «УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого», розроблені та
запатентовані проекти малих молочних ферм, концептуальні аспекти створення високоефективних ферм з
виробництва молока [6, 7]. Важливо також, що спеціалістами інституту запропоновані концептуальні підходи до створення малих тваринницьких ферм.
Створюючи молочні ферми сімейного типу, особливу
увагу слід звернути на якість молока. За даними
інформаційних повідомлень [8], з 1 січня 2018 року
набувають чинності зміни до ДСТУ 3662-97 «Молоко
коров’яче незбиране. Вимоги при закупівлі», де залишається лише три ґатунки на молоко: екстра, вищий і
перший. Це означає, що молоко другого ґатунку і неґатункове не зможе надходити на молокопереробні підприємства. На шляху впровадження родинних ферм в
Україні найважливішою може стати цільова державна
підтримка, тобто надання дешевих кредитів на будівництво малих молочних ферм, запровадження 50 %
компенсації витрат на створення сімейних ферм
(схожа компенсація нещодавно вже діяла в Україні і
мала позитивний вплив на розвиток тваринництва)
тощо. Упровадити ефективні ферми можна, залучаючи
інвестиції. За даними інформаційних повідомлень [9],
Угорщина у 2017 році виділить 40 млн грантів для
агропромислового комплексу і фермерів України, які
мають намір провести оновлення виробничих потужностей.
Створення сімейних ферм, адаптованих до нормативних вимог Європейського Союзу, для нарощування
виробництва молока є досить актуальним.
Метою досліджень є нарощування обсягів виробництва молока через створення сімейних ферм, адаптованих до вимог Європейського Союзу.
Результати досліджень. У процесі створення
сімейної молочної ферми на 15 корів передбачено
розроблення вихідних критеріїв, адаптованих до
вимог Європейського Союзу [10], проекту забудови,
кошторису будівництва і оснащення ферми, економічних аспектів функціонування тваринницького об’єкта.
Вихідні
критерії,
адаптовані
до
вимог
Європейського Союзу, які покладені в основу створення сімейної молочної ферми на 15 корів.
Сімейна молочна ферма на 15 корів – це сучасно
обладнана ферма замкнутого циклу виробництва продукції з інфраструктурою та використанням міні-техніки для виконання окремих технологічних операцій. Для
формування стада корів з продуктивністю 8 тисяч кг
молока за рік необхідна закупівля нетелей у кількості
15 голів з високим генетичним потенціалом. Після
завершення формування стада його відтворення здійснюється за рахунок власного ремонтного молодняка.
На території сімейної молочної ферми слід передбачити: тваринницьку будівлю для утримання корів і
молодняка великої рогатої худоби; кормовий майданчик; гноєзбиральний майданчик; підсобне приміщення для зберігання техніки та інвентарю; свердловину;
захисну смугу дерев і кущів навколо тваринницького
об’єкта.
Тваринницька будівля галерейного типу має такі
розміри: ширина – 15 м, довжина – 30,6 м, висота – 5
м. Це досить компактна легкозбірна тваринницька
будівля на залізобетонному фундаменті, каркас якої

складається з металевих та дерев’яних конструкцій.
Торці будівлі покриті сендвіч-панелями, стіни зведені з
шлакоблоків, обладнані боковими вентиляційними
шторами у верхній третині та вікнами з можливістю
провітрювання приміщення. Для каркасу даху зі світло-вентиляційним гребенем використовують конструкції з дерева з додатковими металевими опорами,
дах покривають профнастилом.
Висота воріт-ролетів на в’їзді в корівник – 3,0 м. У
приміщенні повинно бути передбачене штучне освітлення, оскільки згідно з вимогами директиви Ради ЄС
98/58 не допускається утримання тварин постійно в
темряві.
Спосіб утримання корів і молодняка великої рогатої
худоби – безприв’язний.
Розміри технологічних площ для утримання тварин
наведено в таблиці 1.
Таблиця 1 – Розміри технологічних площ для
утримання тварин
Розміри технологічних площ для утримання та обслуговування
молочної
худоби 1)
Вікова і технологічна група
довжина, ширина, площа,
площа на2
м
м
м2
1 гол., м
Корови (15 гол.)

14,6

10,3

150,3

10,0

у тому числі: бокс для
2,3
1,2
2,8
2,8
відпочинку корів
Нетелі (3 гол.) і телиці
віком старші
12 міс. (4 гол.)
4,5
11,0
49,5
7,0
Телиці віком до 12 міс.
3,0
11,0
33,0
4,1
(8 гол.)
Клітка для новонародже1,0
0,5
0,5
0,5
них телят
1)
Розміри денника для отелення корів і нетелей: довжина 3,0 м,
ширина 2,0 м, площа 6,0 м 2; ширина галереї з кормовим столом
– 4,0 м; ширина кормо-гнойового проходу – 3,0 м; ширина гнойового проходу – 2,7 м.

У тваринницькій будівлі передбачені такі секції: для
утримання корів, для утримання нетелей і телиць віком
старших 12 міс., для телиць віком до 12 міс. У приміщенні також розміщені: денник для отелення корів, дві
клітки для новонароджених телят, доїльний зал з
двома доїльними станками, молочне відділення.
Розміри вигульних майданчиків з твердим покриттям біля тваринницької будівлі розраховують, виходячи з норми в середньому 7,8 м2 на одну корову, 3,9 –
5,7 м2 на одну голову молодняка великої рогатої худоби. Біля вигульного майданчика під навісом розташований ветеринарний станок.
На кормовому майданчику передбачають траншею
для силосу та сінажу, а також ангар для сіна і соломи.
Гній з ферми накопичують на гнойовому майданчику.
Продуктивність молочного стада такої ферми –
8000 кг молока на корову за рік. Отриманий приплід
телиць з розрахунку 14 телят на 15 корів використовують для власного відтворення стада, новонароджених бичків реалізують. Середньодобові прирости
ремонтних телиць віком до одного року становлять
780 г, а старших одного року – 700 г. Вік першого осіменіння телиць – 16-18 міс. Жива маса телиць під час
першого осіменіння – 390-410 кг. Бракування і заміна
основного стада корів протягом року – 20 %.
Збереження поголів’я – 98 %. Продукція ферми: моло-
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ко; яловичина (молодняк бичків, вибракувані тварини).
Норми випоювання незбираного молока для ремонтних телиць – 200 кг, замінників незбираного молока –
250 кг. Витрати кормів на виробництво одного ц продукції: молоко – 1 ц к. од., приріст живої маси молодняка – 7,6 ц к. од. Реалізаційні ціни на продукцію:
молоко – 900 грн/ц, яловичина – 3500 грн/ц. Вартість
закупки одної голови нетелей – 52000 грн (1800 Євро)
за умов постачання імпортного поголів’я, з Франції чи
Німеччини. Для відтворення поголів’я тварин стада на
сімейній фермі використовують штучне осіменіння.
Для первинної обробки молока на сімейній фермі
використовують танк-охолоджувач молока місткістю
450 л. Корм тваринам роздають з використанням
енергетичного засобу (міні-трактора), агрегатованого
відповідними знаряддями. Види кормів: сіно, солома,
силос, сінаж, концентрати.
Напувають тварин з групових напувалок з можливістю підігрівання води. Вода до напувалок надходить зі
свердловини.
Доять корів у доїльному залі у двох доїльних станках
індивідуальними доїльними установками УІД-20 з
можливістю транспортування молока по молокопроводу в молочне відділення у танк-охолоджувач молока.
Для обмивання вимені корів використовують розбризкувач води. Теплу воду температурою 40 – 45 °С до
траншеї для оператора в доїльному залі подають по
водопровідній мережі від водонагрівача, розміщеного
в молочному відділенні. Доїльний зал і молочне відділення мають окрему від системи видалення гною
каналізаційну систему для відведення й утилізації стічних вод.
Для прибирання гною з тваринницької будівлі використовують скреперну установки, поперечний і вивантажувальний транспортери. Для підстилки використовують подрібнену солому з розрахунку 1,0 кг/гол. на
добу.
Проведений розрахунок руху поголів’я за роками
показав, що після введення ферми в експлуатацію
поступово сформується стабільна структура стада
сімейної молочної ферми на 15 корів, яка наведена в
таблиці 2.
Таблиця 2 – Структура стада сімейної молочної
ферми на 15 корів
Вікова і технологічна група

Голів

%

Велика рогата худоба - всього

30

100,0

Корови - всього

15

50,0

сухостійні

1

3,3

отелення

2

6,7

у т. ч. за групами:

роздоювання і штучного осіменіння

4

13,3

виробництва молока

8

26,7

Нетелі

3

10,0

Телиці старші 12 міс.

4

13,3

Телиці до 12 міс.

8

26,7

Кількість великої рогатої худоби на сімейній молочній фермі складає 30 гол., у тому числі 15 корів, що
становить 50 % від загального поголів’я худоби.
Проект забудови сімейної молочної ферми на 15
корів:
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1 – стіна з шлакоблоків; 2 – вікна металопластикові з можливістю вентиляції повітря в приміщенні; 3 – штори бокові вентиляційні у верхній третині площі стіни; 4 – світло-вентиляційний
гребінь; 5 – перекриття даху з металевих і дерев’яних конструкцій, покрівля з профнастилу
Рис. 1 – Сімейна молочна ферма для утримання 15 корів
(фасад)

1 – покриття із сендвіч-панелей; 2 – ворота-ролети; 3 – світловентиляційний гребінь; 4 – перекриття даху з металевих і
дерев’яних конструкцій, покрівля з профнастилу
Рис. 2 – Сімейна молочна ферма для утримання 15 корів
(торець)

Схема фасаду, торця, поперечного перерізу,
плану, загального вигляду сімейної молочної ферми на
15 корів наведена на рис. 1, 2, 3, 4, 5.

1 – галерея; 2 – кормовий стіл; 3 – бокс для відпочинку корів;
4 – огородження боксу для відпочинку корів; 5 – кормо-гнойовий прохід; 6 – гнойовий прохід; 7 – стіна з шлакоблоків;
8 – вікна металопластикові з можливістю вентиляції повітря в
приміщенні; 9 – штори бокові вентиляційні у верхній третині
площі стіни; 10 – світловентиляційний гребінь; 11 – перекриття
даху з металевих і дерев’яних конструкцій, покрівля з профнастилу; 12 – стовпи опорні металеві
Рис. 3 – Сімейна молочна ферма для утримання 15 корів
(поперечний переріз)

Кошторис будівництва та оснащення сімейної
молочної ферми на 15 корів:
Кошторис на будівельні матеріали, технологічне
обладнання для оснащення сімейної молочної ферми
на 15 корів, будівельні та монтажні роботи під час її
створення складає 1258782 грн.
Економічні аспекти функціонування тваринницького об’єкта:
Показники економічної ефективності сімейної
молочної ферми на 15 корів і термін окупності витрат
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на її створення наведені в таблиці 3.
Таблиця 3 – Показники економічної ефективності
сімейної молочної ферми на 15 корів і термін окупності витрат на її створення
Показник
Кількість корів, гол.

Значення
показника
15

Капіталовкладення, грн

2038782

у т. ч.: будівництво ферми, грн

956440

комплектування технологічним обладнанням, грн

302342

витрати на закупівлю нетелей, грн

780000

Витрати коштів у розрахунку на одне твариномісце,
тис. грн
Валова собівартість продукції, грн
Собівартість 1 ц продукції, грн

68
717532
598

Виручка від реалізації продукції, грн

1178350

Чистий прибуток, грн

460818

Рівень рентабельності, %

64

Термін окупності витрат на створення ферми, років

4,4

I – секція для утримання корів; II – секція для утримання нетелей і телиць старших одного року; III – секція для утримання
телиць віком до одного року; 1 – галерея; 2 – кормовий стіл; 3 –
бокс для відпочинку корів; 4 – огородження боксу для відпочинку корів; 5 – кормо-гнойовий прохід; 6 – гнойовий прохід; 7 –
скреперна установка для прибирання гною; 8 – поперечний
транспортер для видалення гною; 9 – вивантажувальний транспортер для гною; 10 – причіп тракторний; 11 – денник для отелення корів; 12 – клітка для новонароджених телят; 13 – напувалка групова; 14 – доїльний зал; 15 – станок доїльний; 16 –
траншея для оператора машинного доїння корів; 17 – молочне
відділення; 18 – танк-охолоджувач молока; 19 – водонагрівач;
20 – станок ветеринарний; 21 – ворота-ролети; 22 – стовпи
опорні металеві; 23 – вигульні майданчики для тварин; 24 –
енергетичний засіб (міні-трактор) агрегатований відповідними
знаряддями
Рис. 4 – Сімейна молочна ферма для утримання 15 корів (план)

Висновки. Розроблена сімейна молочна ферма на
15 корів з поголів’ям молодняка відрізняється такими
характеристиками:
- тваринницька будівля має такі розміри: ширина –
15 м, довжина – 30,6 м, висота – 5 м;
- для будівництва сімейної молочної ферми використано високотехнологічні будівельні матеріали, а
саме: металоконструкції, сендвіч-панелі, профнастил,
шлакоблоки тощо;

1 – житловий будинок фермера; 2 – тваринницька будівля для
утримання корів і молодняка великої рогатої худоби; 3 – вигульні майданчики для тварин; 4 – траншея для силосу, сінажу;
5 – ангар для сіна, соломи; 6 – майданчик для збирання гною;
7 – підсобне приміщення для зберігання техніки, інвентарю,
концентрованих кормів тощо; 8 – свердловина; 9 - смуга дерев і
кущів навколо тваринницького об’єкта
Рис. 5 – Сімейна молочна ферма для утримання 15 корів
(загальний вигляд)

- належний мікроклімат у тваринницькій будівлі
підтримують боковими вентиляційними шторами у
верхній третині площі стіни, вікнами з можливістю провітрювання приміщення та світловентиляційним гребенем;
- корми тваринам роздають енергетичним засобом
(міні-трактором), агрегатованим відповідними знаряддями;
- гній з тваринницького приміщення прибирають
системою транспортерів;
- для зооветеринарного обслуговування тварин на
сімейній молочній фермі встановлено ветеринарний
станок;
- на території сімейної молочної ферми передбачені такі об’єкти інфраструктури: траншея для силосу,
сінажу, ангар для сіна, соломи, гноєзбиральний майданчик тощо;
- загальна річна потреба в кормах для функціонування сімейної молочної ферми становить 1627,3 ц к.
од., для їх виробництва необхідно 24 га земельних
угідь;
- для створення сімейної молочної ферми загальні
капіталовкладення становлять 2038782 грн;
- термін окупності витрат на створення сімейної
молочної ферми на 15 корів, за рівня рентабельності
виробництва продукції 64 %, становить 4,4 років.
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Аннотация. В статье представлена подробная
информация по разработке технико-технологического решения семейной молочной фермы на 15 коров с
замкнутым циклом производства продукции. При создании семейной фермы предусмотрена разработка
исходных критериев, адаптированных к требованиям
Европейского Союза, проекта застройки, сметы
строительства и оснащения фермы, экономических

аспектов функционирования животноводческого объекта. На разработанной семейной ферме обеспечены
физиологически и функционально адекватные условия
содержания
высокопродуктивных
коров.
Современная семейная ферма характеризуется различными способами регулирования микроклимата в
животноводческом здании, которые в комплексе способствуют созданию надлежащих микроклиматических условий для содержания животных – использование штор боковых вентиляционных в верхней трети
площади стены, окон с возможностью проветривания
помещения и световентиляционного конька.
Summary. The article provides detailed information
on the development of a technical and technological solution for a family dairy farm for 15 cows with a closed cycle
of production. The creation of a family farm involves the
development of initial criteria adapted to the requirements of the European Union, a project of development,
estimates of the construction and equipment of the farm,
and the economic aspects of the operation of the livestock facility. The developed family farm provides physiologically and functionally adequate conditions for the
maintenance of highly productive cows. The modernlyarranged family farm is characterized by various ways of
regulating the microclimate in a livestock building, which
in the complex contribute to the creation of appropriate
microclimatic conditions for the maintenance of animals the use of side ventilation curtains in the upper third of the
wall area, windows with the ability to ventilate the room
and the light-ventilation ridge.
Стаття надійшла до редакції 23 серпня 2017 р.
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Cовершенствование послеуборочной обработки
зерна в Республике Беларусь
В статье представлены результаты анализа состояния и направлений совершенствования послеуборочной
обработки зерна в Республике Беларусь. Приведен перечень выполненных работ по первой Республиканской
программе модернизации и технического переоснащения зерноочистительно-сушильного хозяйства и зернотоков в сельскохозяйственных организациях и последующих программах. Раскрыты недостатки комплексов
зерноочистительных машин и оборудования. Изложены необходимые мероприятия по созданию и внедрению
в Республике современных зерноочистительно – сушильных комплексов.
Ключевые слова: Республика Беларусь, послеуборочная обработка зерна, зерноочистительные машины и
оборудование.
Введение. Перед сельскохозяйственным производством Республики Беларусь поставлена задача
обеспечить продовольственную безопасность страны. Для её решения, в первую очередь, необходимо
стабильно получать валовый сбор зерна на уровне 10
млн. тонн. Вместе с тем, при среднегодовом валовом
сборе зерна в 6,5…7 млн. тонн имеющиеся в наличии
зерноочистительно-сушильные мощности, с учетом
их износа, не обеспечивали своевременную доработ-

ку до базисных кондиций поступающего зерна. В
сложных погодных условиях при повышении урожайности дефицит мощностей по переработке зерна еще
более возрастал, вызывая соответствующее увеличение потерь зерна.
Основная часть. Во всей технологической цепочке производства зерна наиболее энерго-ресурсоемким процессом является его послеуборочная обработка, на осуществление которой приходилось
© Чеботарев В., 2017
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35…40% расхода топлива, 90…95% электроэнергии и
10…12% трудозатрат от общего количества соответствующих затрат на производство зерна [1-3]. Это в
1,5…2 раза выше, чем было удельное потребление
энергии и ресурсов на тех же технологических процессах в наиболее развитых и схожих с республикой
по природно-климатическим условиям странах
Западной Европы [4]. Такие сравнительно высокие
затраты ресурсов на завершающей стадии производства зерна в республике являлись следствием технологического несовершенства и недостаточно высокого технического уровня использовавшихся комплексов машин для послеуборочной обработки зерна.
Поэтому, в республике была разработана и проведена
коренная модернизация зерноочистительно-сушильного хозяйства сельскохозяйственных организаций и
зерноперерабатывающих предприятий.
По состоянию на начало реализации программ
модернизации средств послеуборочной обработки
зерна в сельскохозяйственных предприятиях республики имелось около 3311 зерноочистительно-сушильных комплексов и 1317 отдельно стоящих зерносушилок. Срок службы большинства комплексов и входящих в них машин и оборудования превысил 15 лет.
Остро стояла задача по переоснащению комплексов,
сушилок и других средств обработки зерна современным оборудованием.
Для решения возникших задач по послеуборочной
обработке зерна правительством республики был
принят целый ряд специальных народно-хозяйственных и научно-технических программ. Так, в 2003–2005
годах начала действовать первая Республиканская
программа модернизации и технического переоснащения зерноочистительно-сушильного хозяйства и
зернотоков в сельскохозяйственных организациях.
Программа предусматривала частичную (путем замены вышедших из строя машин и оборудования)
модернизацию и переоснащение 1108 комплексов и
зернотоков. Было поставлено в сельскохозяйственные организации 696 зерносушилок различной мощности, в том числе: производительностью 8–16 пл. т/ч
– 674 шт. (СЗК-8-1, СЗК-10, СКУ-10, СЗШР-16, СЗШ16); производительностью свыше 20 пл. т/ч – 22 шт.
(СЗШ-20, GDT-300/20/3, GDT-300/24/2, S-616
"Лидарай"); 1142 топочных агрегата, 1275 норий, 1150
зернопогрузчиков и зернометателей, 1054 машины
предварительной очистки, 804 шт. – первичной очистки и 108 шт. – вторичной. Всего, за период
2003–2005 годов сельскохозяйственным предприятиям поставлено машин и оборудования на сумму
около 160 млрд. руб., и 20 млрд. руб. затрачено на
асфальтирование площадок и подъездных путей
реконструируемых комплексов. Это позволило сократить ежегодные потери зерна на 200…250 тыс. тонн,
сэкономить около 12 тыс. тонн жидкого топлива за
счет применения местных видов топлива и более 1,0
тыс. тонн за счет использования современных топочных агрегатов с КПД 90…92%, снизить затраты труда
на 43 тыс. чел.-ч, электроэнергии на 79 тыс. кВт/ч и
обеспечить годовой экономический эффект 79,1
млрд. руб.
В период выполнения программы 2003–2005 гг. в
Республике Беларусь разработан и освоен в про-

изводстве ряд машин и оборудования для зерноочистительно-сушильных комплексов. В их числе:
– Зерноочистительные машины:
– предварительной очистки: МПО-50 (производства ОАО «Оршаагромаш) и ОЗЦ-25, ОЗЦ-50, ОЗЦ100 (производства ОАО «Калинковичский РМЗ»);
– первичной очистки: МЗС-20(25) (производства
ОАО «Астром-М») и ЗВС-20 (производства Полоцкого
завода «Проммашремонт»);
– вторичой очистки: МС-4,5 (производства
Полоцкого завода «Проммашремонт), универсальные
зерноочистительные машины МЗУ-40 (организовано
совместное производство с фирмой «Петкус–Вута»
(Германия);
Зерносушилки:
малой производительности:
– колонковые: СЗК-8, СЗК-8-1, СЗК-10, СЗК-15
(производства ОАО Амкодор-Можа» и ОАО
«Брестсельмаш»); оборудование для сушки и режимного хранения зерна семенного назначения: карусельная зерносушилка СКУ-10 (производитель РУП
«Экспериментальный завод ИМСХ НАН Беларуси») и
установка для досушивания и режимного хранения
зерна
УДЗ-1200
(производитель
ОАО
«Калинковичский РМЗ»);
средней производительности:
– шахтные модульные СЗШР-8, СЗШР-16, СЗШ-20
(производства ОАО «Брестсельмаш»);
высокой производительности:
– шахтные GDT-300/28/2, GDT-300/24/3 GDT300/20/3 (совместное производство РУНИП «ИМСХ
НАН Беларуси» с фирмой «Риелa» (Германия) и S-616
(совместное производство ОАО «Лидсельмаш» и
фирмы «Арай» (Польша).
Однако частичная замена машин и оборудования
комплексов не позволила решить проблему в целом.
Задача по увеличению валовых сборов зерна, а также
начавшееся в республике объединение и укрупнение
хозяйств потребовало иного подхода к решению
вопроса послеуборочной обработки зерна. Было
решено дальнейшую модернизацию зерноочистительно-сушильного хозяйства вести по нескольким
направлениям: 1-е и главное – это строительство в
сельскохозяйственных организациях целиком новых
комплексов; и 2-е – продолжать замену машин и оборудования на действующих, с одновременным переводом на работу на местные виды топлива. В связи с
этим, Правительством республики введена в действие "Республиканская программа по разработке,
освоению, производству современного зерноочистительно-сушильного оборудования и оснащению этим
оборудованием сельскохозяйственных организаций
на 2006–2010 годы". Целью программы стало создание в сельхозпредприятиях современных мощностей
по очистке, сушке и хранению зерна, в результате чего
должны существенно повыситься эффективность и
качество послеуборочной обработки, при одновременном снижении до 20% удельных энергозатрат и
металлоемкости. В ходе выполнения программы
должны быть решены следующие задачи:
- снижение до минимума потерь зерна на всех этапах его обработки и хранения;
- обеспечение подготовки качественного зерново-
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го материала базисных и заготовительных кондиций;
- доведение показателей энерго- и материалоемкости процессов послеуборочной обработки зерна до
уровня передовых стран Западной Европы;
- реализация в применяемых технологиях максимального использования местных видов топлива, полную автоматизацию технологических процессов;
- обеспечение максимального применения отечественных машин и оборудования для создаваемых и
переоснащаемых
зерноочистительно-сушильных
комплексов.
Придавая большое значение обеспечению потребности сельского хозяйства современным зерноочистительно-сушильным оборудованием, при научной
поддержке и участии РУП "Научно-практический
центр НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства" предприятиями Министерства промышленности
Республики Беларусь создан и освоен в производстве
за короткое время (2–3 года) ряд зерноочистительносушильных комплексов и отдельных машин. Так,
совместно с ОАО «Брестсельмаш» разработана в рамках Государственной программы импортозамещения
зерносушилка шахтная СЗШМ-30 производительностью до 30 пл. т/ч, на базе которой ОАО
«Брестсельмаш» создан зерноочистительно-сушильный комплекс ЗСК-30. ООО «Амкодор-Можа» при
научной поддержке РУП «НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства» разработан зерноочистительно-сушильный комплекс ЗСК-40 производительностью 40 пл. т/ч (рисунок) [5]. Отличительной
особенностью комплекса являлось то, что он был
оснащен универсальными воздухонагревателями,
работающими как на жидком, газообразном топливе,
так и на местных видах топлива: дровах и рапсовом
масле.

Рисунок – Зерноочистительно-сушильный комплекс ЗСК-40

Интенсивно велась работа по освоению в республике производства зерноочистительных машин. В
республике разработаны и поставлены на производство (изготовитель РУП «Сморгонский завод оптического станкостроения») машины зерноочистительные
универсальные МЗУ-40 и МЗУ-60. Машины предназначены для предварительной, первичной и вторичной (семенной) очистки зерна колосовых, зернобобовых, крупяных культур и рапса. ОАО «Амкодор» проведена разработка отечественной машины для предварительной очистки зернового вороха ОЗЦ-50А для
оснащения зерноочистительно-сушильных комплексов производительностью 20, 30, и 40 пл. т/ч.
В республике проведена большая работа по энер-
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госбережению и увеличению использования местных
видов топлива. Предприятиями республики проведена разработка, организован выпуск и поставка сельскохозяйственным организациям воздухонагревателей, использующих местные виды топлива. РУП
«Мозырьсельмаш» разработан воздухонагреватель
АТ-1,0 (тепловой мощностью 1000 кВт). Для оснащения зерноочистительно-сушильных комплексов ЗСК15 совместно с ОАО «Амкодор-Можа» на РУП
«Мозырьсельмаш» разработан и освоено производство воздухонагревателя ВУ-Т-1,5 мощностью 1500
кВт (при работе на твердом местном топливе).
В то же время, практическая реализация строительства и эксплуатации комплексов выявила целый
ряд существенных недостатков. На комплексах не
обеспечивалась максимальная высокопроизводительная работа зерносушилок, в первую очередь изза отсутствия компенсирующих емкостей между очистительным отделением и зерносушилкой. В результате из-за неритмичной, несогласованной работы
существенную часть рабочего времени простаивали
зерноочистительные машины или зерносушилки.
Производительность и эффективная эксплуатация
комплекса существенно снижается из-за отсутствия
отделения хранения сухого зерна. Важным условием
эффективной работы комплекса является наличие
отделения хранения очищенного сухого зерна, увязанного технологически и соединенного транспортирующими механизмами с другими отделениями.
Кроме того, комплексы не комплектовались современной весовой с автоматизированным пробоотборником для определения качества поступающего
зерна. Все это не позволяло создать систему компьютерного управления и контроля за работой всего комплекса от приема, обработки и хранения зерна.
Важнейшей технологической операцией, обеспечивающей сохранность и качество собранного урожая, является предварительная очистка свежеубранного зернового вороха от грубых, легковесных растительных и пылевидных примесей. Они, как правило,
имеют отличные от зерна физико-механические свойства, что существенно усложняет дальнейшую послеуборочную обработку урожая, в частности сушку и
сортирование. Выделение из состава вороха пылевидных и соломистых примесей значительно снижает
вероятность возникновения завалов и возгораний в
сушилках, на 40…60% повышает равномерность
нагрева зерна и, как показывают исследования, на
3…5% уменьшает затраты тепла на его сушку. Только
за счет механического удаления наиболее крупных
примесей влажность зернового вороха снижается на
1…3%, увеличивая тем самым сроки его безопасного
хранения до сушки. Так как вероятность получения в
условиях республики сухого зерна естественным
путем не превышает 60%, предварительная очистка
считается обязательной операцией в технологической цепи его послеуборочной обработки.
Широко применяемые до настоящего времени в
хозяйствах республики плоско-решетные сепараторы
имеют высокую энергоемкость и металлоемкость,
отличаются сложностью конструкции, а также повышенным уровнем шума и запыленности. Пришедшие
им на смену машины предварительной очистки зерна
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скальператорного типа с сепарирующими рабочими
органами в виде сетчатых цилиндров или транспортеров не в полной мере удовлетворяют современные
требования к выполнению технологического процесса
по ряду эксплуатационных и качественных показателей.
Кроме этого, по-прежнему существует проблема
временного хранения зерна на открытых площадках
комплексов. По причине отсутствия силосов и бункеров накопления, комбайновый ворох в пиковые периоды уборки выгружается на открытых площадках. Для
ускорения обработки и предотвращения потерь зерна
из-за самосогревания и воздействия атмосферных
осадков организовано строительство крытых навесов
на площадках и обеспеченность комплексов самопередвижными ворохоочистителями. Таким образом,
для дальнейшего совершенствования зерноочистительно-сушильных комплексов необходимо:
– все комплексы (ЗСК-15, 20, 30 и 40) выполнять по
единой технологической схеме с максимальной унификацией;
– приемное отделение изготавливать в виде
металлоконструкции заводского изготовления, обеспечивающей все способы разгрузки автотранс-порта;
– между зерноочистительным отделением и зерносушилкой необходимо устанавливать компенсирующие емкости сырого зерна объемом не менее
150…300 тонн, для обеспечения непрерывной поточной работы зерносушилок, равномерной их загрузки в
течение суток и комплексов в целом (из расчета не
менее 8–10 часов пропускной способности зерносушилки);
– комплекс должен оборудоваться отделением
хранения сухого зерна в виде силосов общей
емкостью не менее 3000 т для комплексов ЗСК-15,
ЗСК-20 и 5000…6000 т для комплексов ЗСК-30, ЗСК40. Отсутствие в составе высокопроизводительных
зерноочистительно-сушильных комплексов силосов с
режимным хранением сухого зерна сдерживает работу зерносушилок и снижает эффективность их использования. Кроме того, комплекс должен обеспечивать
реверсирование и переброску потока зерна из отделения хранения к зерносушилке или в зерноочистительное отделение. Одновременно, комплекс должен
оборудоваться системой очистки отработанного агента сушки и иметь компьютерную систему управления и
контроля технологическими процессами очистки,
сушки и хранения зерна. Потребована обязательная
установка систем аспирации в поставляемых в сельскохозяйственные организации зерносушилках.
Необходимость оснащения зерносушилок системой
аспирации обусловлена требованиями пожарной и
экологической безопасности.
Важным условием эффективного использования
зерноочистительно-сушильной техники является
наличие квалифицированных кадров – операторов
КЗС. В хозяйствах существует недостаток механизаторов, наблюдается частая смена операторов КЗС,
что отрицательно сказывается на эффективности эксплуатации техники. Сегодня на комплексах поставляется сложное оборудование, оснащенное автоматикой, для обеспечения их эффективной работы операторы КЗС должны иметь опыт работы не менее 3-х

лет. В связи с этим, выработана система мер по предотвращению текучки кадров, а заводам-изготовителям комплексов необходимо организовать курсы по
обучению персонала для работы на КЗС.
Заключение. Реализация запланированных
Республиканскими программами мероприятий позволила увеличить количество обновленного оборудования: зерносушилок с 14 % до 65,2 %, зерноочистительных машин с 11% до 75,4%, топочных агрегатов с
7,8 % до 80,2%, норий с 5,2% до 93%. Использование
современного зерноочистительно-сушильного оборудования в объемах, предусмотренных Программой,
позволило ежегодно экономить более 50 тыс. тонн
жидкого топлива, уменьшить потери зерна до 500 тыс.
тонн, затрат электроэнергии – до 190…195 тыс. кВт,
сэкономить затраты труда до 55…60 тыс. чел.-ч и
получить годовой экономический эффект в 150,5
млрд. руб.
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Анотація. У статті представлені результати аналізу
стану та напрямів удосконалення післязбиральної
обробки зерна в Республіці Білорусь. Наведено перелік виконаних робіт за першою Республіканською програмою модернізації та технічного переоснащення
зерноочисних сушильних господарств та зернотоків у
сільськогосподарських організаціях і подальшими
програмами. Розкрито недоліки комплексів зерноочисних машин та обладнання. Викладено необхідні
заходи щодо створення і впровадження в республіці
сучасних зерноочисно-сушильних комплексів.
Summary. The article presents the results of the
analysis of the state and directions for im-proving post-
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harvest grain processing in the Republic of Belarus. The
list of performed works on the first Republican program of
modernization and technical re-equipment of graincleaning and drying facilities and grain crops in agricultural organizations and subsequent programs is given. The
shortcomings of the complexes of grain cleaning

machines and equipment are revealed. The necessary
measures for the creation and introduction of modern
grain cleaning and drying complexes in the republic are
outlined.
Стаття надійшла до редакції 14 вересня 2017 р.
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Дослід ження технології застосування
«Хелафиту-комбі» на посівах пшениці озимої
в умовах Лісостепу України
У статті наведені результати виробничої перевірки поліфункціонального багатокомпонентного імуномодуляторного комплексу для некореневого підживлення рослин “Хелафит-комбі” виробництва ТОВ “Хелафит” під час
вирощування пшениці озимої в Лісостепу України. Перевірка препарату проводилася на дослідному полігоні
ДНУ “Український науково-дослідний інститут прогнозування та випробування техніки і технологій для сільськогосподарського виробництва імені Леоніда Погорілого”. Застосування препарату в посушливих умовах 2017
року забезпечило приріст біологічного врожаю зерна 6,42 ц/га порівняно з контрольним варіантом, де препарат не застосовувався.
Ключові слова: пшениця озима, підживлення, урожайність, ефективність, “Хелафит-комбі”.
Постановка проблеми. Для оптимального росту
та розвитку рослинам необхідно споживати біологічно
активні речовини, тобто вітаміни, кислоти, мінерали,
полісахариди, гормони тощо. Зміни клімату, які відбуваються останнім часом, обумовлюють зниження
здатності ґрунту забезпечувати рослини факторами
життя в необхідних кількостях і, через це, вимагають
залучення в технології вирощування сільськогосподарських культур нових препаратів.
Сучасні комплексні органо-мінеральні препарати
зазвичай містять у своєму складі, окрім вказаних сполук, і бактеріальну складову, якій притаманні профілактичні та лікувальні властивості, що спричиняє стійкість рослин до комплексу хвороб, збудниками яких є
патогенні мікроорганізми. Позитивний спектр дії таких
препаратів проявляється також у підвищенні врожайності, покращенні якості отриманої продукції, підвищенні стійкості рослин до несприятливих факторів
природного та антропогенного походження, а саме:
критичних перепадів температури, дефіциту вологи,
токсичної дії хімічних засобів захисту рослин. Їх застосування є одним з найбільш високоефективних технологічних прийомів підвищення продуктивності агрофітоценозів.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Рослини протягом свого життєвого циклу багаторазово піддаються дії різних стресових факторів. Вони
діляться на абіотичні, біотичні та антропогенні.
Негативна дія зазначених факторів на фізіологічному
рівні рослин спричиняє порушення обміну речовин і
призводить до дисбалансу фітогормонів і, як наслідок,
– пригнічення ростових процесів. Через деякий час у

рослині поновлюються процеси росту і розвитку, але
негативна дія стресу відображається на загальній продуктивності окремих рослин та фітоценозу в цілому.
Звісно, що чим коротший період дії стресу, тим менший рівень його негативної дії [1]. Щоб подолати негативну дію стресових факторів у посушливий період та
забезпечити рослини поживними речовинами, застосовують препарати, які мають антистресовий ефект.
Одним із них є відносно новий препарат “ХелафитКомбі” виробництва ТОВ “Хелафит”, який показав
свою ефективність у посушливих умовах Півдня
України під час вирощування кукурудзи, соняшника,
сої, льону олійного, сафлору тощо [2-4].
Мета досліджень: провести виробничу перевірку
поліфункціонального багатокомпонентного імуномодуляторного комплексу для некореневого підживлення рослин “Хелафит-комбі” під час вирощування пшениці озимої у Лісостеповій зоні України.
Місце проведення досліджень. Дослідження з
визначення ефективності дії препарату під час вирощування пшениці озимої в Лісостеповій зоні України
були проведені на дослідному полігоні УкрНДІПВТ ім.
Л. Погорілого (смт Дослідницьке, Васильківський р-н,
Київська обл.).
Умови проведення досліджень. Останні роки
територія України характеризується зміною атмосферної циркуляції з вологого на сухий кліматичний
цикл. У зв’язку з цим та через збільшення тривалості
бездощових періодів посилилися атмосферні посухи,
почастішали суховії, пилові бурі, урагани тощо [5-7].
Навіть в умовах Лісостепової зони України один-два
роки із десяти є посушливими й відчутними щодо
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недобору врожаю. Саме таким передбачався бути
2017 рік [8].
Агрометеорологічні умови періоду вирощування
пшениці озимої, а саме середньодобова температура
та опади, починаючи від сівби до збирання врожаю,
характеризувалися значною розбіжністю із середньобагаторічними показниками по Київській області
(рис.1-2).

Рис. 1 – Подекадна динаміка середньодобової температури
повітря за період вирощування пшениці озимої протягом 20162017 рр., порівняно із середніми багаторічними даними, 0С

Рис. 2 – Подекадна динаміка опадів за період вирощування
пшениці озимої протягом 2016-2017 рр., порівняно із середніми багаторічними даними, мм

Протягом періоду росту та розвитку пшениці озимої нами фіксувалося перевищення середньодобових
температур. При цьому після відновлення вегетації
навесні і до збирання пшениці сума опадів була нижчою від середніх багаторічних значень цього показника.

ший 1 – недостатніми. Класифікація зон зволоження
за ГТК: волога – 1,6-1,3; слабопосушлива – 1,3-1,0;
посушлива – 1,0-0,7; дуже посушлива – 0,7-0,4; суха –
< 0,4.
Аналіз даних, наведених на рисунку 3, дає підставу
стверджувати, що в оптимальний період сівби та
появи сходів пшениці озимої (друга-третя декади
вересня) гідротермічні умови території були вкрай не
сприятливими і відзначалися показником ГТК від 0 до
0,8. Через це сівбу озимини було проведено у першій
декаді жовтня, коли гідротермічний коефіцієнт досяг
значення 2,5.
Починаючи з третьої декади квітня, саме у період
інтенсивного росту та розвитку рослин, і до періоду
збирання врожаю, ГТК 2017 року був нижчим, порівняно з середньобагаторічним показником. У критичні
періоди відносно вологи ГТК опускався нижче 0,8. За
таких значень коефіцієнту умови природного зволоження території класифікуються як посушливі та дуже
посушливі. Тому генеративна фаза розвитку рослин
пшениці проходила в умовах нестачі вологи, що не
могло не позначитися на врожайності. Третя декада
квітня та перша декада липня взагалі відзначилися
показниками 0,2 та 0,3 відповідно.
Виклад основного матеріалу. У період вегетації
пшениці озимої препарат “Хелафит-комбі” для некореневого підживлення застосовували у фазі виходу в
трубку та колосіння разом з комплексом хімічних препаратів для захисту рослин від хвороб та шкідників.
Після першого підживлення рослин пшениці озимої на
варіанті із внесенням препарату було зафіксовано
помітне збільшення висоти рослин та їхньої маси
порівняно з контрольним варіантом (без застосування
препарату).
Під час перевірки ефективності препарату були
визначені такі показники як висота рослин, загальна
кущистість, продуктивна кущистість, довжина колоса,
кількість колосків у колосі, кількість зерен в колосі,
маса зерна з рослини, маса рослин, маса 1000 насінин
та біологічна врожайність (табл. 1).
Таблиця 1 – Результати перевірки ефективності препарату Хелафит-комбі за вирощування пшениці озимої в
Лісостепу України

Показник

Висота рослин, см

Рис. 3 – Динаміка гідротермічного коефіцієнта Селянінова за
період вирощування пшениці озимої протягом 2016-2017 рр.,
порівняно з середніми багаторічними даними

Враховуючи наведені дані щодо середньодобової
температури та суми опадів, був визначений гідротермічний коефіцієнт Г.Т. Селянінова (ГТК) – показник,
який характеризує ступінь зволоженості території
(рис. 3). Чим нижчий показник ГТК, тим посушливіша
місцевість. Якщо ГТК у межах 1-2, то умови природного зволоження вважаються задовільними, якщо мен-

Загальна кущистість, шт.
Продуктивна кущистість, шт.
Довжина колоса,
см
Кількість колосків у
колосі, шт.
Кількість зерен у
колосі, шт.
Маса зерна з рослини, г
Маса рослини, г
Маса 1000 насінин,
г
Біологічна врожайність, ц/га

Контрольний Дослідний варіант
варіант
(двократна
Різниця,
(без обробки
обробка
± до
“Хелафитом“Хелафитомконтролю
комбі”)
комбі”)
58,35

63,35

+5

1,65

1,88

+0,23

1,60

1,85

+0,25

7,55

8,56

+1,01

15,35

16,23

+0,88

32,84

38,15

+5,31

1,12

1,30

+0,18

3,26

4,41

+1,15

33,38

33,03

-0,35

40,71

47,13

+6,42
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Аналізуючи наведені в таблиці 1 показники, варто
зазначити, що застосування препарату “Хелафиткомбі” за дворазового його внесення на посівах пшениці озимої забезпечує збільшення висоти рослин на 5
см, подовження довжини колоса на 1 см, збільшення
кількості колосків у колосі на 0,9 шт. та кількості зерен
в колосі на 5,3 шт. Незважаючи на незначне зменшення маси 1000 насінин у варіанті із застосуванням препарату (0,4 г), порівняно з контрольним варіантом,
отриманий приріст біологічного врожаю зерна склав
6,42 ц/га.
Висновки. Результати виробничої перевірки ефективності “Хелафиту-комбі” в Лісостепу України під час
вирощування пшениці озимої в посушливих умовах
2017 року, вказують, що застосування препарату
забезпечило приріст біологічного врожаю зерна в розмірі 6,42 ц/га, порівняно із контрольним варіантом, що
становить 15,77%.
Перспективи подальших досліджень. Для надання
рекомендацій товаровиробникам стосовно застосування препарату “Хелафит-комбі” на посівах пшениці
озимої в Лісостепу України необхідно провести виробничу перевірку ефективності дії препарату протягом
2018-2019 рр. Доцільним також є визначення економічної ефективності дії препарату та його впливу не
лише на рівень врожайності зерна, а й на якість одержаної продукції, а саме: скловидність, кількість та
якість сирої клейковини.
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Аннотация. В статье приведены результаты производственной проверки полифункционального многокомпонентного иммуномодуляторного комплекса
для некорневой подкормки растений “Хелафиткомби”, производства ООО “Хелафит” при выращивании озимой пшеницы в Лесостепи Украины. Проверка
препарата проводилась на опытном полигоне ГНУ
“Украинский научно-исследовательский институт
прогнозирования и испытания техники и технологий
для сельскохозяйственного производства имени
Леонида Погорелого”. Применение препарата в
засушливых условиях 2017 года обеспечило прирост
биологического урожая зерна 6,42 ц / га по сравнению с контрольным вариантом, где препарат не применялся.
Summary. The article presents the results of the production verification of polyfunctional multicomponent
immunomodulator complex for non-root nutrition of
plants “Хелафит-комби” ("Helafit-combi"), produced by
“Хелафит” LLC ("Helafit") during the cultivation of winter
wheat in the Forest-Steppe of Ukraine. The preparation
testing was carried out at the experimental site of the SSI
" Leonid Pogorilyy Ukrainian Research Institute for
Prediction andTtesting of Machinery and Technologies
for Agricultural Production ". The use of the preparation in
dry conditions in 2017 provided an increase in the biological harvest of grain at 6.42 c / ha, compared with the control variant, where the drug was not used.
Стаття надійшла до редакції 8 вересня 2017 р.
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Економічна ефективність вирощування
квасолі звичайної в зрошуваних умовах
Південного Степу України
Стаття містить дані розрахунків економічної ефективності вирощування зерна квасолі звичайної залежно від
елементів технології (глибина основного обробітку ґрунту, дози мінеральних добрив, ширина міжряддя).
Встановлено, що максимальні показники рівня рентабельності (234%) за низької собівартості зерна (5385
грн/т) формувалися за вирощування культури по оранці на глибину 28-30 см, внесенні добрив у дозі N45P45 та
ширини міжряддя 45 см. Проведення полицевого обробітку на глибину 20-22 см за тих же самих елементів формували менші відповідні показники (228% та 5486 грн/т), що є не суттєво.
© Ушкаренко В., Лавренко С., Максимов Д., Негуляєва Н. 2017
№ 11 (98) листопад 2017 р.

37
Ключові слова: квасоля звичайна, глибина основного обробітку ґрунту, доза мінеральних добрив, ширина
міжряддя, економічна ефективність, собівартість, прибуток, рентабельність.
Постановка проблеми. Сучасне агропромислове
виробництво характеризується незначними обсягами
виробництва високобілкових культур тваринного і
рослинного походження (окрім високотехнологічних
культур, зокрема сої). Тому наповнювати продовольчий кошик людини протеїном слід різноманітними
видами зернобобових культур, зокрема квасолі звичайної. В її зерні міститься в середньому 23-25% білка,
який відзначається високою перетравністю – до 8690%, (вище порівняно з горохом та чиною).
Енергетична цінність квасолі – теж висока, у 100 г
зерна міститься 309 ккал (1293 кДж), що в два рази
вище від м’яса яловичини та в сім разів – від риби. У
світовому землеробстві серед зернобобових культур
квасоля посідає друге місце після сої й користується
великим попитом, особливо як продукт харчування [16].
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Промислове розширення площ під зернобобові культури відбувається, в основному, за рахунок гороху та
сої, а інші культури – тільки завдяки приватному сектору. Це пов’язано з низьким рівнем маркетингу цієї
культури, низькою популяризацєю її в країні, недостатньою вивченістю елементів технології вирощування в різних агрокліматичних районах та енергетичним
матеріальним
забезпеченням
господарств.
Недостатня вивченість зазначених питань потребує
наукового пояснення, тому вивчення взаємодії глибини обробітку ґрунту, добрив та ширини міжряддя квасолі звичайної в умовах енергетичної та фінансової
кризи в країні буде відповідати всім вимогам сучасного сільськогосподарського виробництва.
Постановка завдання. Дослідження з удосконалення елементів технології вирощування квасолі в
умовах Півдня України проводились постановкою трифакторного польового досліду на території сільськогосподарського кооперативу «Радянська земля»
Білозерського району Херсонської області. Польові
досліди були закладені в чотириразовій повторності.
Розташування варіантів здійснювалося методом розщеплених ділянок з частковою рандомізацією.
Фактор А – основний обробіток ґрунту:
- полицевий на глибину 20-22 см;
- полицевий на глибину 28-30 см.
Фактор В – фон живлення:
- без добрив; N45P45; N90P90.
Фактор С – ширина міжряддя, см: 15; 30; 45; 60.
Під час проведення досліджень керувалися загальновизнаною методикою польових дослідів. Економічну
ефективність вирощування культури визначали за
загальноприйнятою методикою з використанням
зональних виробничих норм виробітку.
Агротехніка вирощування квасолі звичайної була
загальновизнана для умов Півдня України. Після збирання попередника (озима пшениця на зерно) проводили дворазове дискування стерні на глибину 6-8 та
10-12 см. Основний обробіток ґрунту виконували згідно зі схемою досліду. Під основний обробіток вносили
мінеральні добрива згідно зі схемою дослідів. Для

додаткового знищення бур’янів і вирівнювання ґрунту
виконували культивацію на глибину 12-14 см. З
настанням фізичної стиглості ґрунту весною проводили боронування БЗСС-1,0. Передпосівну культивацію
виконували на глибину загортання насіння. Сівба
виконувалася на глибину 5-7 см трактором МТЗ-80 з
сівалкою СЗ-5,4 «Акорд». Насіння за 1-2 години до
сівби обробляли біопрепаратами селекційних високоефективних штамів бульбочкових бактерій. Після
сівби поле прикочували кільчасто-шпорними котками.
Вологість ґрунту підтримували на рівні 75-80% НВ.
Поливи здійснювали дощувальною машиною ДДА-100
МА. Збирання проводили прямим комбайнуванням за
повного дозрівання бобів.
Результати досліджень. Сучасне становище економіки в країні вимагає від товаровиробників перед
прийняттям рішення про вирощування культури
визначитися з витратами, які необхідно понести на її
вирощування, рівнем прогнозованого врожаю та окупності вкладених коштів. Зважаючи на вищевикладене,
планування загальних витрат на вирощування зерна
квасолі звичайної є одним з головних економічних чинників. У наших дослідженнях поставлений на вивчення
глибокий обробіток ґрунту на 28-30 см потребував
витрат на рівні 16720 грн/га, що, порівняно з оранкою
на 20-22 см, вищі на 0,71% (118 грн/га). Це
пояснюється більшими витратами силового агрегата
на супротив ґрунту (табл. 1).
Таблиця 1 – Загальні витрати на вирощування зерна
квасолі звичайної залежно від досліджуваних
факторів, грн/га (середнє за 2014-2016 рр.)
Глибина
оранки, см

20-22

28-30

Фон
живлення

Ширина міжряддя, см
15

30

45

60

без добрив 15028 15161 15479 15251
N45P45
16439 16596 16953 16702
N90P90
17656 17857 18191 17913
без добрив 15131 15308 15595 15361
N45P45
16544 16707 17072 16818
N90P90
17761 17968 18352 18024

Середнє значення

Середнє
значення по
досліду
15230
16672
17904
15319
16785
18026

16427 16600 16940 16678

Найбільш витратним, з економічної точки зору, є
використання мінеральних добрив. Згідно з отриманими нами розрахунками, загальні витрати на варіантах, де добрива не використовували, за оранки на 2022 см складали 15230 грн/га, що більше на 0,78%,
порівняно з обробітком на 28-30 см. Застосування в
технології вирощування мінеральних добрив у дозі
N45P45 обумовило зростання витрат у середньому по
досліду на 1440 грн/га. Різниця між досліджуваними
глибинами обробітку складала 113 грн/га на користь
більш глибокого. За максимальної з досліджуваних
доз добрив витрати на оранку завглибшки 20-22 см
складали 17904 грн/га, що на 122 грн/га менше порівняно з обробітком на глибину 28-30 см.
Формування найбільш доцільної щільності посіву, з
економічної точки зору, обумовлює зменшення витрат
на насіння зі збільшенням валового збору і, відповід-
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но, зменшення витрат на одиницю продукції. У наших
дослідженнях сівба з міжряддям 15 см забезпечила
формування загальних витрат на вирощування зерна
квасолі звичайної, в середньому по досліду, на рівні
16427 грн/га. Збільшення ширини міжряддя сприяло
збільшенню витрат, які додатково формувалися зі
зменшенням норми виробітку та додаткових операцій
по догляду за посівами. Приміром, за вирощування
квасолі з міжряддям 30 см загальні витрати на вирощування склали 16600 грн/га, що перевищило попередній показник на 173 грн/га. Широкорядні посіви з
міжряддям 45 та 60 см вимагали від виробника вкладання у гектар посіву, в середньому по досліду, 16940
та 16678 грн, що порівняно зі звичайним рядковим
посівом більше на 3,2 і 1,6%, відповідно.
Формуючи ціни на кінцевий продукт, сільськогосподарські товаровиробники орієнтуються на ціни на
світовому та вітчизняному ринках та собівартість
вирощеної продукції. Зерно квасолі в цих категоріях
займає нішове значення, тому його ціна залежить, в
основному, від капіталовкладень на вирощування. У
проведених нами дослідженнях, собівартість зерна
квасолі звичайної коливалась від 5385 до 10223 грн/т
(табл. 2).
Таблиця 2 – Собівартість зерна квасолі звичайної
залежно від досліджуваних факторів, грн/т
(середнє за 2014-2016 рр.)
Глибина оранки,
Фон
см
живлення

Ширина міжряддя, см
15

30

45

60

без добрив 10223 8330 6167 7587
20-22

28-30

Середнє
значення
по досліду
8076

N45P45

8744 7247 5486 6654

7032

N90P90

8784 7410 5513 6837

7136

без добрив 10155 8230 6045 7457
N45P45
8662 7140 5385 6519

6926

N90P90
Середнє значення

8706 7304 5446 6751
9212

7971
7051

7610 5673 6967

Вирощування квасолі звичайної за глибини полицевого обробітку 20-22 см забезпечило формування
собівартості зерна на рівні 7415 грн/т. Це перевищувало показники глибокого обробітку на 1,33%.
Значимість доз добрив у системі інтенсивного землеробства показали розрахунки собівартості, які за
внесення N45P45 забезпечили найменший показних за
обох досліджуваних глибин обробітку ґрунту – 7033 та
6927 грн/т. У разі вирощування культури за умов природної родючості, собівартість зерна була найбільша і
складала, в середньому по досліду, за оранки на 20-22
см – 8077 грн/т, а на 28-30 см – 7972, тобто показник
збільшився на 14,9 та 15,1%, відповідно. За найбільшої дози мінеральних добрив собівартість зерна квасолі звичайної займала проміжне місце між іншими
досліджуваними фонами живлення. За цих умов, на
варіантах оранки на глибину 28-30 см показник склав
7052 грн/т, а за обробітку на 20-22 см він зменшився
на 84 грн/т і у підсумку, в середньому по досліду, склав
7136 грн/т.
Найбільш помітна динаміка змін собівартості простежувалася за досліджуваним показником ширини
міжряддя. Згідно з отриманими даними, собівартість
зерна квасолі звичайної зменшувалася від ширини
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міжряддя 15 до 45 і різко зростала за 60 см. В абсолютних цифрах попереднє твердження виглядало так:
за ширини міжряддя 15 см собівартість зерна квасолі
звичайної, в середньому по досліду, склала 9212
грн/т, але зі збільшенням ширини міжряддя удвічі (до
30 см), показник, навпаки, зменшився на 21,1%.
Найменша собівартість зерна була за вирощування
культури з міжряддям 45 см, яка склала за оранки на
20-22 см – 5722 грн/т, а на 28-30 см – 5625, що на 61,7
та 63,1%, відповідно, менше порівняно зі звичайним
рядковим способом. Недоцільність вирощування
зерна квасолі звичайної за ширини міжряддя 60 см
визначається суттєвим подорожчанням продукції до
6968 грн/т, що на 22,8% більше порівняно з попередніми показниками
Валовий прибуток від вирощування поєднує в собі
ефективність запроваджуваних елементів технології
за рівнем урожаю та маркетингової ціни на ринку. За
цих умов валовий прибуток складав від 11432 до
42308 грн/га (табл. 3).
Таблиця 3 – Валовий прибуток від вирощування
зерна квасолі звичайної залежно від досліджуваних
факторів, грн/га (середнє за 2014-2016 рр.)
Глибина
Фон
оранки, см живлення

Ширина міжряддя, см
15

без добрив 11432
20-22

45

60

17599

29701

20929

19915

24624 38667 28478

27292

N45P45

17401

N90P90

18524 25523

без добрив 11689
N45P45
17836

Середнє
значення
по досліду

30

41209

29247

28625

18172

30845

21719

20606

25413

39988 29622

28214

N90P90

18959 26312

42308 30036

29403

Середнє значення

15973 22940

37119

28-30

26671

Глибина обробітку ґрунту несуттєво вплинула на
величину валового прибутку і склала за оранки на 2022 см – 11432-41209 грн/га, а 28-30 см – 11689-42308.
Згідно з отриманими даними, в середньому по досліду, різниця між варіантами досліду склала лише 3,2%
або 797 грн/га, що, на нашу думку, є несуттєвим.
Застосування в інтенсивних технологіях мінеральних добрив обов’язкове, бо забезпечує отримання
максимальної продуктивності від рослини. Проведені
дослідження показали, що на варіантах контролю (без
внесення добрив) вартість продукції складала від
11432 до 29701 грн/га за оранки завглибшки 20-22 см
та 11689-30845 за оранки на 28-30 см. Різниця між різними обробітками ґрунту складала лише 3,5%.
Внесення найменшої з досліджуваних доз мінеральних
добрив обумовило в умовах зрошення різке збільшення продуктивності рослин і, відповідно, валового прибутку. В абсолютних показниках, в середньому по
досліду, воно склало 27754 грн/га, що було на 373,0%
більшим порівняно з попереднім варіантом.
Збільшення вдвічі дози внесених мінеральних добрив
не призвело до аналогічного збільшення величини
валового прибутку і склало, в середньому по досліду,
29015 грн/га, що на 4,6% більше порівняно з попередньою дозою добрив, а з контрольними варіантами – на
43,2%.
Вирощування квасолі звичайної звичайним рядковим способом дозволяє сформувати валовий прибу-
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ток на рівні 11432-18959 грн/га. Розширення міжряддя
до 30 см забезпечило найбільш оптимальні умови для
формування показника, який збільшився проти попереднього, в середньому по досліду, на 43,7%, сягаючи
максимальних значень за ширини міжряддя 45 см. За
цих умов показник складав від 29701 до 42308 грн/га.
Подальше розширення міжряддя призвело до значного зменшення величини валового прибутку, в середньому по досліду, до 26672 грн/га.
Ефективне виробництво неможливе без узагальнення показників витрат та прибутку, який характеризується рівнем рентабельності.
Отримані показники свідчать про ефективне відновлюване товаровиробництво та можливість розширення обсягів виробництва (табл. 4). За вирощування
зерна квасолі звичайної за полицевого обробітку на
глибину 20-22 см показник рентабельності коливався
від 76 до 228%, що порівняно з більш глибоким обробітком був меншим, у середньому по досліду, на 2,4
відсоткових пункти, складаючи в абсолютних величинах – 77-234%. Це свідчить про незначну ефективність
з економічної точки зору використання глибокого
обробітку ґрунту під культуру.
Таблиця 4 – Рівень рентабельності вирощування
зерна квасолі звичайної залежно від досліджуваних
факторів, % (середнє за 2014-2016 рр.)
Глибина оранки, см Фон живлення

20-22

28-30

Ширина міжряддя, см
15

30

45

60

без добрив
N45P45

76

116

192

137

106

148

228

171

N90P90

105

143

227

163

без добрив
N45P45

77

119

198

141

108

152

234

176

N90P90

107

146

231

167

Застосування в технології вирощування мінеральних добрив визначило найкращий варіант, де величина рівня рентабельності була найвищою (192-234%) за
внесення N45P45. Збільшення дози мінеральних добрив
під культуру, навпаки, зменшило величину показника
до 137-171% за оранки на глибину 20-22 см та 141176% – на глибину 28-30 см. У середньому по досліду
величина зниження склала 4%. Найменший рівень
рентабельності вирощування зерна квасолі звичайної
був на варіантах, де мінеральні добрива не вносили,
що склало за умов оранки на глибину 20-22 см – 76137, а на глибину 28-30 см – 77-141%.
Загущення посівів квасолі через збільшення ширини міжряддя з 15 до 60 см обумовило зменшення врожайності культури і, відповідно, рівня рентабельності
вирощування. Вирощування квасолі звичайної з міжряддям 15 см, в середньому по досліду, формувало
показник на рівні 97%. Збільшення відстані між рядками до 30 см збільшило показник, порівняно з попередніми результатами, на 41,3 відсоткових пукти, склавши, в середньому по досліду, 137%. Максимальний
показник рівень рентабельності був за вирощування
культури з міжряддям 45 см, що склало по досліду
192-234%. Подальше розширення міжряддя призвело
до зменшення рівня рентабельності, в середньому по
досліду, до 159%.

Висновки. Згідно з проведеним економічним аналізом наших досліджень з удосконалення технології
вирощування квасолі зернової видно, що максимальні
показники рівня рентабельності (234%) за низької
собівартості зерна (5385 грн/т) формувалися за вирощування культури по оранці на глибину 28-30 см, внесенні добрив у дозі N45P45 та ширини міжряддя 45 см.
Слід зазначити, що проведення полицевого обробітку
на глибину 20-22 см за тих же самих елементів формували менші відповідні показники, (228% та 5486 грн/т),
що є не суттєво.
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Аннотация. Статья содержит данные расчетов
экономической эффективности выращивания зерна
фасоли обыкновенной в зависимости от элементов
технологии (глубина основной обработки почвы, дозы
минеральных удобрений, ширина междурядья).
Установлено, что максимальные показатели уровня
рентабельности (234%), при низкой себестоимости
зерна (5385 грн / т), формировались при выращивании культуры по вспашке на глубину 28-30 см, внесении удобрений в дозе N45P45 и ширине междурядья 45
см. Следует отметить, что проведение обработки
почвы на глубину 20-22 см при тех же самых элементах формировали меньшие соответствующие показатели, (228% и 5486 грн / т), что есть не существенно.
Summary. The article contains data on calculations of
the economic efficiency of cultivating common bean grain
depending on the technology elements (depth of basic
soil cultivation, mineral fertilizer dose, width of row spacing). It was established that the maximum profitability
indicators (234%) at low cost of grain (5385 UAH / t) were
formed for cultivating the culture by plowing to a depth of
28-30 cm, fertilizing in a dose of N45P45 and width of an
interval of 45 cm. It should be noted that the holding
Small-handed indicators (228% and 5486 UAH / t) were
formed on the same elements, but not significantly, on
the same elements.
Стаття надійшла до редакції 2017 р.
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Обґрунтування необхідності аерації водоймищ
У статті наведена інформація про канадські аератори “Koenders”. Їх рекомендує для використання в Україні
Науково-виробниче підприємство «Агроресурси» (м. Суми). Вони призначені для аерації водоймищ з тим, щоб
запобігти замору риби і створити додаткове джерело кисню. Насичення води киснем у ставках та озерах рятує
рибу від задухи взимку, коли водойми вкриті кригою, а влітку - у безвітряну погоду. До того ж, влітку це сприяє
розведенню та розвитку малька і приросту риби. Аератори з однією діафрагмою розраховані на забезпечення
киснем акваторії площею 0,8 га, а з двома діафрагмами – до 1,6 га. Вітрове колесо аератора, встановлене на
вежах заввишки від 3,6 м до 7,3 м, починає працювати за найменшого подиху повітря (2 м/сек), тому аератор
працює практично цілодобово.
Ключові слова: водоймище, ставок, нестача кисню, задуха риби, мальок, личинки риби, замор, аератор
«Koenders», НВП «Агроресурси» (м. Суми).
Вступ. Господарствам, які займаються розведенням і вирощуванням риби в озерах і ставках, доводиться постійно стикатися з проблемами замору риби
через нестачу кисню у воді взимку, коли водойми сковані кригою і влітку у безвітряну погоду. До тогож такі
водойми поступово замулюються, засмічуються, а за
певного підвищення температури вода зеленіє і починає неприємно пахнути. Все це негативно впливає на
здоров’я риби. Вирішенням цих проблем зайнялася
Компанія Koenders Water Solutions Inc., яка є новатором і провідним у світі виробником вітряних систем
аерації для різного роду водойм. Компанія пропонує
фермерам і власникам ставків ефективну систему для
підтримки їхніх водойм у чистому і здоровому вигляді.
Вітряки для аерації Koenders є доступним ефективним альтернативним способом аерації ставка як влітку, так і взимку без використання агресивних хімікатів.
Слід зауважити, що на ефект аерації впливають багато
інших факторів: рельєф дна, глибини, проточність
водоймища, забрудненість води, водна рослинність
тощо.
Придонні дифузори (розпилювачі) насичують глибинні шари води киснем, рятуючи рибу взимку і ранньою весною під шаром криги, а влітку в безвітряну
жарку погоду. Оскільки вітряне колесо починає працювати за швидкості вітру 2 м/сек, то аератор працює
практично цілодобово.
Аерацію водоймищ застосовують для таких потреб:
● як джерело кисню, для рятування водоймища від
задухи, тобто боротьба з замором риби та її личинок;
● інтенсифікація розведення та більшого приросту
риби ( +10% за тих же поточних витрат);
● на рибальських водоймищах для підвищення
активності риби і, відповідно, клювання;
● на декоративних та забруднених водоймах – для
очищення води киснем.
Особливою проблемою рибних господарств
України є задуха риби. Це трапляється в різні пори
року з різних причин. Основні причини:
● влітку – різке падіння вмісту кисню через спеку;
● взимку – за відсутності джерела кисню під кри-

гою, яка перекриває контакт води з повітрям, при
цьому кисень витрачається на дихання іхтіофауни та
хімічні реакції;
● весною, коли активність риби зростає, а крига ще
не зійшла.
Під час цього гине велика кількість риби, а господар водночас втрачає вкладені гроші.
Для боротьби зі згаданими проблемами НВП
«Агроресурси» рекомендує використовувати канадські аератори «Koenders», опис і технічні параметри яких
наводяться нижче.
Основна частина. Наявність кисню є одним із
основних чинників, який регулює життєдіяльність водного середовища. Із падінням концентрації кисню
нижче критичних значень відбувається кисневе голодування і замор риби.
Дифузія кисню у воду на відкритому водному дзеркалі є досить повільним процесом. За стагнації вирівнювання дисбалансу може йти тривалий час (1–2
доби). Водночас, великий вплив на насичення киснем
води відіграють мікроводорості та водяна рослинність
у вегетаційний період. Їхня роль не завжди позитивна.
У сонячні дні завдяки фотосинтезу рослини виробляють багато кисню. Але в темну пору вони, навпаки,
поглинають його. Коли мікроводоростей багато, це
перешкоджає потраплянню світла на глибину, де
фотосинтез рослин припиняється. А вироблений ними
кисень у верхніх шарах у спекотні літні дні погано розчиняється у воді. Зі зростанням температури дифузія
газів у воду зменшується. А коли водорості гинуть,
вони знову поглинають кисень – вже внаслідок розкладання. Такий газ, як сірководень, який утворюється
внаслідок гниття, – отруйний, але легко нейтралізується киснем. Останній значно витрачається на хімічні
реакції. Приміром, окиснення донних відкладень забирає до 30,0% маси розчиненого кисню, розчинені у
воді органічні речовини – до 30,0%, дихання риб – до
30,0% [1, 2].
Розглянемо приклад середньостатистичного водоймища із щільністю заселення риби відповідно до
стандартів.
© Ясенецький В., 2017
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Зазначимо, що вміст розчиненого кисню у воді має
добову динаміку: зниження в ранкові години за рахунок темнового дихання фітомаси вищої водної рослинності, зростання до 12-ї години дня і його зниження у
вечірній час [3].
За умов підвищеної температури навколишнього
середовища, на поверхні водоймища формується шар
теплої води. Висока температура води призводить до
зниження розчинності кисню, незважаючи на високе
продукування його під час фотосинтезу водоростями
[4]. Холодна вода у придонному шарі водоймища
позбавлена контакту з атмосферою, а біохімічні реакції продовжуються – це призводить до витрат кисню та
кисневого голодування іхтіофауни. В умовах низького
рівня кисню з відкладень водойми виходять шкідливі
для риби гази: метан та болотні гази, які затримуються в холодному шарі води.
Під час зниження температури навколишнього
середовища відбувається змішування шарів води.
Поживні речовини і небажані сполуки рівномірно розподіляються всією водоймою.
Крижаний покрив у зимовий період є перешкодою
для газообміну, тобто як переходу кисню з атмосфери
у воду, так і вивільненню вуглекислого газу, сірководню й метану. Вміст останніх звичайно підвищується зі
зниженням концентрації кисню і тому особливо згубний для гідробіонтів. Під час заморів першими гинуть
форми, менш стійкі до дефіциту кисню, а потім і більш
витривалі, аж до найстійкіших, якщо катастрофічне
погіршення умов дихання затягується на довгий строк
[5].

донного клапана, клапана скидання тиску, розпилювача (дифузора).
У конструкції компресора використано колінчастий
вал та герметичні підшипники зі шліфованої та полірованої сталі. Лопатеві сегменти вітрового колеса виготовлені великою площею, що дозволяє вітряку починати працювати на невеликих швидкостях вітру. Площа
діафрагми теж велика, що дозволяє аератору ефективно використати механічну енергію та виробити
максимальний об’єм повітря. Хід поршня 1/2'' розроблений для ефективного виробництва повітря і максимальної служби діафрагми. Велика площа хвоста вітрового колеса дозволяє орієнтувати його за вітром.
Вежа виготовляється заввишки 6 м і 7,5 м.
Аератори “Коендерс” комплектуються компресорами з однією або двома діафрагмами і нагнітають
повітря в один або два придонних дифузора відповідно.
Технологічний процес здійснюється завдяки дії вітрового колеса, яке обертається і приводить в роботу
компресор, який подає повітря по повітропроводах до
донного розпилювача.
Аератор починає працювати за швидкості вітру 2
м/сек. Монтується вітряк біля ставка, максимальна
відстань від нього – 300 м. Вітровий аератор
“Коендерс” може бути укомплектований помпою для
закачування води із водоймища для господарських
потреб:
поливу,
напування
тварин,
тощо.
Дводифузорний аератор одночасно може аерувати
водойму, закачувати воду.
Підвищення вмісту кисню у воді позитивно впливає
на екологію водоймища, уповільнюючи ріст водоростей, цвітіння води та забруднення ставків, зменшуючи кількість шкідливих бактерій та токсичних речовин.
До того ж покращується приріст риби, знижуються
захворювання, пов’язані з нестачею кисню.
Висновок. Для вирішення питання доцільності
використання аераторів «Koenders» на водоймищах
України доцільно провести їх випробування в
УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого.
Список літератури:

Рис. 1 – Аератор «Koenders»

Із підвищенням температури повітря цикл повторюється.
Отже, щоб запобігти зниженню рівня кисню,
необхідна додаткова аерація, яка збагачує воду киснем і призводить до змішування її шарів. Дослідження
показали, що озера або ставки слід насичувати повітрям, тобто аерувати, 24 години на добу весь рік.
Для боротьби з задухою риби НВП «Агроресурси»
рекомендує використовувати канадські аератори
фірми «Koenders», які є визнаним світовим брендом.
На сьогодні вироблено більше 50 000 цих вітряних
аераторів.
Конструкція та призначення аераторів “Koenders”.
Аератор «Koenders» складається з пірамідальної
вежі, вітрового колеса, компресора, повітропроводів,
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Аннотация. В статье приведена информация о
канадских аэраторах "Koenders". Их рекомендует для
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использования в Украине Научно-производственное
предприятие «Агроресурс» (г. Сумы). Они предназначены для аэрации водоемов с тем, чтобы предотвратить замор рыбы и создать дополнительный
источник кислорода. Насыщение воды кислородом в
прудах и озерах спасает рыбу от удушья зимой, когда
водоемы покрыты льдом, а летом в безветренную
погоду. К тому же летом это способствует разведению и развитию малька и приросту рыбы. Аэраторы с
одной диафрагмой рассчитаны на обеспечение кислородом акватории площадью 0,8 га, а с двумя диафрагмами - до 1,6 га. Ветровое колесо аэратора,
установленное на башнях высотой от 3,6 м до 7,3 м,
начинает работать при малейшем дуновении воздуха
(2 м/сек), поэтому аэратор работает практически
круглосуточно.

ate an additional source of oxygen. Saturation of water
with oxygen in ponds and lakes saves fish from suffocation in the winter, when the water is covered with ice, and
in summer in windless weather. In addition, it contributes
to the development of fry and fish growth in summer.
Aerators with one diaphragm are designed to provide oxygen for an area of 0.8 hectares, and with two diaphragms
- up to 1.6 hectares. The aerator's wind wheel, mounted
on towers at a height of 3.6 m to 7.3 m, begins to work at
the slightest breath of air (2 m / s), so the aerator works
almost round the clock.

Стаття надійшла до редакції 4 листопада 2017 р.

Summary. The article provides information on
Canadian aerators Koenders. Theyare recommend for
use in Ukraine by the Scientific-Production Enterprise
"Agroresursy" (Sumy). They are intended for aeration of
reservoirs in order to prevent fish from asphyxia and cre-

Науково-пропагандистські заходи
УДК 631.153.3:005.745

Войтюк Д., член-кореспондент НААН України, професор, Волянський М., доцент (Національний університет біоресурсів і природокористування України)

XVIIІ Міжнародна наукова конференція
«Сучасні проблеми землеробської механіки»
XVIIІ Міжнародна наукова конференція «Сучасні проблеми землеробської механіки», присвячена 117-й річниці з дня народження видатного вченого у галузі землеробської механіки, академіка Петра Мефодійовича
Василенка, відбулася 16-18 жовтня 2017 року у Подільському державному аграрно-технічному університеті за
участю науковців зарубіжних навчальних закладів і України, науково-дослідних та державних установ і розглянула стан і перспективи розвитку сучасної землеробської механіки: механіко-технологічні процеси, робочі органи
та машини для рослинництва і тваринництва, технічний сервіс та надійність машин, автоматизацію тощо.
Відзначено високий рівень її організації, можливість продемонструвати свої досягнення і прагнення інтегруватися у світову агроінженерну науку через розроблення нових конструкцій машин та технологій.
Ключові слова: конференція «Сучасні проблеми землеробської механіки», академік Петро Мефодійович
Василенко, механіко-технологічні процеси, робочі органи, машини для рослинництва і тваринництва.
16-18 жовтня 2017 року у Подільському державному аграрно-технічному університеті відбулася XVIIІ
Міжнародна наукова конференція «Сучасні проблеми
землеробської механіки», присвячена 117-й річниці з
дня народження видатного вченого у галузі землеробської механіки, академіка ВАСГНІЛ, РАСГН, УААН,
члена-кореспондента НАН України, доктора технічних
наук, професора Петра Мефодійовича Василенка
(рис. 1-2).
У щорічному науковому форумі інженерів-механіків
високого рівня взяли участь понад 120 учасників – це

вчені Варшавського університету природничих наук та
аграрного університету в Кракові (Польща),
Крагуєвацького університету (Сербія), Білоруського
державного аграрного технічного університету,
Латвійського сільськогосподарського університету,
Міністерства освіти і науки України, Національної академії аграрних наук України, Національного університету біоресурсів і природокористування України і відокремленого підрозділу НУБіП України «Бережанського
агротехнічного інституту», ННЦ «Інститут механізації і
електрифікації сільського господарства», Вінницького
© Войтюк Д., Волянський Д., 2017
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національного аграрного університету, Сумського
національного
аграрного
університету,
Житомирського національного агроекологічного університету, Львівського національного аграрного університету, Таврійського державного агротехнологічного університету, Тернопільського національного
технічного університету ім. Івана Пулюя і
Тернопільського національного економічного університету, Полтавської державної аграрної академії,
Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету, Інституту біоенергетичних культур і
цукрових буряків НААН України та професорсько-викладацький склад і аспіранти Подільського державного
аграрно-технічного університету.
Відкрив конференцію і звернувся до присутніх зі
вступним словом ректор Подільського державного
аграрно-технічного університету, заслужений працівник сільського господарства України, доктор економічних наук, професор Іванишин Володимир
Васильович.

Рис. 1 – Учасники конференції

На пленарному засіданні з доповіддю «Науковий
скарб академіка П. М. Василенка» виступив членкореспондент НААН України, професор кафедри сільськогосподарських машин та системотехніки ім. академіка П. М. Василенка Національного університету
біоресурсів і природокористування України Войтюк
Дмитро Григорович, який був учнем академіка П. М.
Василенка і працював поруч з ним майже 40 років.
Дмитро Григорович зосередився на неоціненних здобутках великого вченого та маловідомих сторінках
його життя.
Велику зацікавленість викликала доповідь «Основні

напрями наукових досліджень у галузі механізації сільського господарства на сучасному етапі» доктора технічних наук, заступника директора з науково-дослідної
та дослідно-конструкторської роботи Національного
наукового центру «Інститут механізації і електрифікації
сільського господарства» Національної академії
аграрних наук України Братішка В’ячеслава
В’ячеславовича, в якій зазначено стан наукових
досліджень та обґрунтовано їх пріоритетні напрями в
галузі механізації сільського господарства, а саме вдосконалення робочих органів машин, їх адаптація до
конкретних умов роботи, використання альтернативних джерел енергії тощо.
У доповіді «Тягова сила енергозасобів» доктор технічних наук, професор Національного університету
біоресурсів і природокористування України Голуб
Генадій Анатолійович загострив увагу на визначенні
цієї тягової сили енергозасобів.
З доповіддю «Особливості використання відновлювальної енергетики в аграрному виробництві» виступив кандидат технічних наук, доцент Житомирського
національного агроекологічного університету Ярош
Ярослав Дмитрович, який навів аналіз відновлювальних джерел енергії і обґрунтував перспективні напрями їх розвитку.
Зацікавила учасників конференції доповідь
«Обґрунтування структурно-функціональної схеми та
основних параметрів машини для садіння деревних
енергетичних культур» завідувача відділу науково-технічного забезпечення виробництва біоенергетичних
культур та овочів Національного наукового центру
«Інститут механізації і електрифікації сільського господарства» кандидата технічних наук Бориса Андрія
Миколайовича, в якій він проаналізував наявні автомати садіння і зауважив, що найбільшою проблемою під
час їх створення є автоматизація процесу подачі
садивного матеріалу від накопичувального контейнера до місця садіння, тому для живців енергетичних
культур доцільно шукати рішення в безкасетних автоматах.
Доповіддю «Перспективні розробки регульованих
аксіальних роторно-поршневих насосів для LS-гідроприводів самохідних сільськогосподарських машин»
кандидата технічних наук, професора кафедри машин
і обладнання сільськогосподарського виробництва
Вінницького національного аграрного університету
Іванова Миколи Івановича увагу слухачів було звернено на проблеми, які мають місце в аксіальних роторнопоршневих насосах, і на можливі шляхи їх вирішення.
Також на пленарному засіданні виступили представники
інженерно-технічного
факультету
Подільського державного аграрно-технічного університету. Професор кафедри енергетики та електротехнічних систем в АПК, кандидат технічних наук Іван
Гордійчук у доповіді «Дослідження автоматичної
системи керування температурно-вологісними режимами мікроклімату тваринницьких ферм» навів
результати моделювання цієї системи. Старший викладач кафедри ремонту машин та енергообладнання
Володимир Кроль у доповіді «Визначення параметрів
розподілу Вейбулла засобами табличного процесора
LIBREOFFICE CALC» зауважив, що розподіл Вейбулла
широко використовується в теорії надійності для
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опису
складних
технічних
систем з послідовним включенням елементів і їх дублюванням, коли потік відмов змінюється в часі (прогнозування
ремонтних впливів, формування запасів запчастин і обмінних
фондів)
та
запропонував
визначати параметри цього
розподілу засобами табличного процесора LibreOffice CALC,
тоді весь процес обчислень
займає лічені секунди.
У доповідях на засіданнях
секцій конференції порушувалися та активно обговорювалися актуальні питання, які стоять
перед сучасною аграрною наукою: стан і перспективи розвитку сучасної землеробської
механіки, інновації аграрної
науки; механіко-технологічні
процеси, робочі органи та
машини для рослинництва;
робочі органи і машини для тваринництва; технічний
сервіс та надійність машин, автоматизація, ІТ та енергетика в АПК.
У підсумках конференції відзначено високий рівень
її організації, актуальність розглянутих проблем розвитку наукових ідей у галузі землеробської механіки,
де вчені мали можливість продемонструвати свої
досягнення і прагнення інтегруватися у світову агроінженерну науку через розроблення нових конструкцій
машин і технологій.
На заключному пленарному засіданні було оголошено, що XIХ Міжнародна наукова конференція
«Сучасні проблеми землеробської механіки», присвячена 118-й річниці з дня народження академіка
Петра Мефодійовича Василенка, буде проходити у
Національному університеті біоресурсів і природокористування України на кафедрі сільськогосподарських
машин та системотехніки ім. академіка П.М.
Василенка, яка в цей час буде також відзначати своє
120-річчя.
Аннотация. XVIІI Международная научная конференция «Современные проблемы земледельческой
механики», посвященная 117-летию со дня рождения
выдающегося ученого в области земледельческой
механики, академика Петра Мефодиевича Василенко,
состоялась 16-18 октября 2017 года в Подольском
государственном аграрно-техническом университете
при участии ученых зарубежных учебных заведений и
Украины, научно-исследовательских и государственных учреждений и рассмотрела состояние и перспективы развития современной земледельческой механики: механико-технологические процессы, рабочие
органы и машины для растениеводства и животноводства, технический сервис и надежность машин, автоматизацию и т. п. Отмечен высокий уровень ее организации, возможность продемонстрировать свои
достижения и стремление интегрироваться в мировую агроинженерную науку путем разработки новых
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Рис. 2 – Президія конференції

конструкций машин и технологий.
Summary. The XVII International Scientific
Conference "Modern Problems of Agricultural
Mechanics" devoted to the 117th anniversary of the birth
of the outstanding scientist in the field of agricultural
mechanics, academician Petro Vasilyenko, took place on
October 16 18, 2017, at the Podilsky State Agrarian and
Technical University with the participation of scientists
from foreign educational institutions and Ukraine,
research and government agencies and reviewed the
state and prospects for the development of modern agricultural mechanics: mechanical and technological
processes, working bodies and machines for crop growing and livestock, technical service and reliability of
machines, automation and more. The high level of its
organization, the ability to demonstrate its achievements
and the desire to integrate into the world agro-engineering science, by developing new constructions of
machines and technologies, is noted.
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Івану Івановичу РЕВЕНКУ – 80!
Ім’я відомого вченого, педагога, доктора технічних наук, професора
Ревенка
Івана
Івановича
знане і глибоко шановане не лише в науковій спільноті України.
Здатність невтомно
працювати, гострий
розум, наполегливість
та природна інтуїція,
почуття відповідальності, уміння об’єднувати однодумців, сподвижників, друзів, щирість і самовіддача справі всього
життя – ось далеко неповна, разом з тим об’єктивна,
коротка анкета доктора технічних наук, професора,
«Заслуженого працівника НУБіП України», переможця
республіканських конкурсів, нагородженого срібною
медаллю Всесоюзної та диплом Республіканської
ВДНГ та медалями – “В пам’ять 1500-річчя Києва”,
“Ветеран праці”, Почесною грамотою Південного відділення ВАСГНІЛ, володаря відзнак – «За наукові
досягнення», кращий винахідник, кращий лектор та
кращий науковець механіко-технологічного факультету.
Ревенко Іван Іванович народився 9 листопада 1937
року в селі Річки Білопільського району Сумської області. Середню школу закінчив у 1955 році. За місцем
народження працював у колгоспі ім. Мічуріна, потім
навчався у Лисичанському професійному училищі,
набув спеціальність машиніста підземного електровоза і працював на шахті в місті Пролетарськ
Лисичанського району Луганської області.
З 1957 по 1962 рік Іван Іванович навчався на
факультеті механізації сільського господарства
Української сільськогосподарської академії (УСГА), по
закінченні якої за направленням працював у
Ємільчинському райвідділенні “Сільгосптехніка”
Житомирської області завідувачем автобази, старшим
інженером з механізації тваринницьких ферм.
У 1965 р. він вступив до аспірантури на кафедру
механізації виробничих процесів у тваринництві УСГА,
на якій і працює з 1968 р. на посадах асистента, доцента (з 1973 р.), а з 1992 р. - завідувача, професора
кафедри. На той час лабораторна база кафедри мала
найкраще матеріально-технічне оснащення серед
споріднених кафедр країн СНД і була центром підвищення кваліфікації викладачів вузів, керівників та
фахівців
сільськогосподарського
виробництва.
Тривалий час (1983-1992 рр.) був заступником декана
факультету механізації сільського господарства з наукової роботи. З 2006 р. і дотепер Іван Іванович – професор кафедри механізації тваринництва.
Кандидатську дисертацію на тему “Дослідження
впливу основних параметрів молоткової дробарки на
процес подрібнення стеблових кормів” захистив у
1968 р. в УСГА, м. Київ, а докторську “Інтенсифікація

процесу переробки кормів молотковими подрібнювачами” – у 1991 р. в Українському науково-дослідному інституті механізації і електрифікації сільського господарства.
До наукових та виробничих здобутків І. І. Ревенка
можна віднести:
- розвиток теорії подрібнення, розробку кількісного
критерія та класифікації матеріалів за їх здатністю до
подрібнення;
- розробку теоретичних положень та методики розрахунку молоткових подрібнювачів кормів;
- обґрунтування системи принципів ресурсозбереження у кормовиробництві та кормоприготуванні, а
також виробництва продукції тваринництва;
- розробку та впровадження у виробництво нових
технічних рішень машин для тваринництва, зокрема,
для малих ферм, державних стандартів на їх випробування.
Значну увагу він приділяв і приділяє підготовці та
атестації кадрів вищої кваліфікації як науковий керівник, голова та член спеціалізованої вченої ради із захисту докторських дисертацій в НАУ, ВАК України. Багато
разів був головою Державних екзаменаційних комісій
у вузах України, Білорусії, Латвії. Серед його учнів та
послідовників 1 доктор і 8 кандидатів наук, керівники
установ, депутати Верховної Ради України.
Підготовлено й опубліковано біля 500 наукових та
методичних праць, серед яких: 3 монографії, більше
150 патентів та авторських свідоцтв на винаходи i
корисні моделі, 21 підручник та навчальний посібник з
дисциплін циклу механізації тваринництва. До учнів та
послідовників слід віднести, перш за все, докторів
наук, професорів А. І. Фененка, В. І. Кравчука та В. М.
Манька, кандидатів наук, доцентів О. О. Заболотька, В.
С. Хмельовського, В. І. Ребенка, С. Є. Потапову, О. В.
Медведського, О. М. Ачкевич, кандидата історичних
наук Т. О. Лісовенко, а також здобувачів та аспірантів
В. В. Радчука, Р. Г. Василенка, О. В. Іванова, С. М.
Смиковського, В. В. Тимківа, Ю. В.Соколовського, К.
Д. Веселівського.
Ревенко І. І. започаткував нові навчальні дисципліни
„Машини та обладнання для тваринництва”,
„Машиновикористання
у
тваринництві”
та
„Проектування механізованих технологічних ліній тваринницьких підприємств”, очолював авторські колективи для їх програмного і літературного забезпечення.
Результати його досліджень та розробок впроваджені в практику сільськогосподарського виробництва і
навчальний процес.
Тож, вітаючи Івана Івановича зі славним ювілеєм,
бажаємо здійснення всіх задумів і планів та невичерпної творчої енергії, успіхів у всіх починаннях. Нехай
завжди поряд будуть Віра, Надія та Мудрість, любов до
своєї прекрасної родини.
Многії літа та здоров’я Вам, славний ювіляре!
Деканат механіко-технологічного факультету
Кафедра механізації тваринництва
Друзі та послідовники
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Пішов із життя
Артур Сергійович Кушнарьов
П`ятого листопада 2017 р. на 83
році пішов із життя
доктор технічних
наук,
професор,
член-кореспондент
Націона-льної академії аграрних наук
України, заслужений
працівник
народної
освіти
України, почесний
громадянин міста
Мелітополя, член
редакційної колегії
журналу “Техніка і
технології
АПК”
Кушнарьов Артур
Сергійович.
Він народився 2 листопада 1935 р. у м. Якутську. У
1952 р. закінчив Усть-Травневу середню школу і вступив до Московського інституту механізації та електрифікації сільського господарства. У 1957 році закінчив
інститут і був направлений у м. Якутськ інженероммеханіком у трест Меліоводбуд. У 1960 році вступив до
аспірантури Московської с.-г. академії ім. К. А.
Тімірязєва. Одночасно працював у науковій експедиції
ТСХА в Якутії. З 1963 року він почав працювати в
Мелітополі, в МІМСГ (нині ТДАТУ).
Все його життя пов'язане з організацією наукових
досліджень і підготовкою кадрів.
У 1964 р. у Всесоюзному інституті сільськогосподарської заочної освіти Артур Сергійович захистив
кандидатську дисертацію на тему: “Освоєння мілкодолинних луків Якутії”, а в 1982 р. у Челябінському інституті механізації та електрифікації сільського господарства - докторську дисертацію на тему: “Механікотехнологічні основи процесу дії робочих органів грунтообробних машин і знарядь на грунт”.
Основні напрямки наукових робіт Кушнарьова А. С.
– це обробіток грунту, захист грунтів від ерозії, енергозбереження в АПК. Розробки використовувалися
промисловістю у створенні грунтозахисної та грунтообробної техніки, яка працює і сьогодні на всій території колишнього СРСР. За роки своєї діяльності він підготував 31-го кандидата наук і 3-х докторів наук.
Розвиток наукової школи Кушнарьова А. С. призвів до
того, що у 80-і роки Всесоюзні конференції з землеробської механіки перемістилися з Москви у
Мелітополь. Працюючи проректором з наукової роботи (з 1974 по 1985 р.р.), Артур Сергійович організував
підготовку наукових кадрів для інституту в найбільших
наукових центрах СРСР у Москві, Ленінграді, Мінську,
Києві та інших містах. Серія його робіт з ґрунтозахисного землеробства і безпосередня організація впровадження технології грунтозахистного землеробства в
степовій зоні України дозволили забути жителям півдня України найбільшу екологічну катастрофу тих років -
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пилові (або "чорні") бурі. За ці роботи Кушнарьов А. С.
був нагороджений орденом "Знак Пошани". Його розробки багаторазово представлялися на ВДНГ СРСР та
України, відзначені срібними, бронзовими медалями
та дипломами. Кушнарьов А. С. визнаний науковою
громадськістю світу, а наукові досягнення вченого у
сфері охорони грунтів відзначено ювілейною медаллю
Докучаєва В. В., заснованою Академією наук СРСР.
Педагогічна діяльність професора Кушнарьова А. С.
відзначена знаком "Відмінник Вищої школи СРСР".
Більше тридцяти років він керував кафедрою теоретичної механіки і теорії машин і механізмів. Багато
зусиль він доклав до залучення студентів до науководослідної роботи. Його авторитет у сфері наукової
роботи студентів підтверджується тим, що за наявності в СРСР 102 сільськогосподарських вузів, Артур
Сергійович п'ять років очолював Всесоюзний конкурс
на кращу студентську роботу в галузі механізації, електрифікації та автоматизації сільського господарства.
Член-кореспондент НААНУ Кушнарьов А. С. – автор
понад 250 наукових статей, монографій, довідників,
авторських свідоцтв.
З 1993 по 1996 р.р. працював директором Інституту
механізації тваринництва Української Академії аграрних наук (ІМТ УААН, м. Запоріжжя). У ці роки основну
увагу приділяв продовольчому ринку України і місцю
аграрного сектора АПК України у світовій економіці.
Кушнарьов А. С. обирався депутатом Запорізької
обласної ради народних депутатів і висувався кандидатом у депутати Верховної ради України. З вересня
2007 р. по березень 2015 р. Артур Сергійович працював в Українському науково-дослідному інституті прогнозування і випробування техніки і технологій для
сільськогосподарського виробництва ім. Леоніда
Погорілого (УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого), де дуже
активно займався підготовкою наукових кадрів.
Традицією стало проведення інтернет-конференцій,
присвячених ювілейним датам. У 2005 році проведена
ювілейна конференція – “Роль землеробської механіки
в соціальному розвитку суспільства", у 2010 році –
“Хліборобська механіка в ХХІ столітті”. В останні роки
ним велися дослідження з біосферних основ землеробства. Вчений був переконаний, що основою всіх
наукових дисциплін, які забезпечують аграрний сектор, має бути біосферне мислення і забезпечення
причинно-наслідкових зв`язків усіх основних понять і
категорій аграрних наук з поняттями і категоріями біосфери. До останніх днів Артур Сергійович вів активну
наукову та освітню діяльність. Готувалися нові книги та
доповіді, було багато творчих задумів. Його серце
зупинилося на лету, а вітчизняна аграрна наука понесла непоправну втрату.
Колектив УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого, редакційна
рада і колегія журналу «Техніка і технології АПК» глибоко сумують у зв`язку зі смертю Артура Сергійовича
Кушнарьова, висловлюють щире співчуття рідним і
близьким покійного та докладуть всіх зусиль, щоб
справа вченого була продовжена його учнями.

