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У ході триденного візиту очільника Мінагрополітики до
Берліну було досягнуто низку домовленостей за резуль-
татами двосторонніх переговорів з керівництвом аграр-
них міністерств Німеччини, Латвії, Литви, Угорщини, Чехії,
Індії, Аргентини та комісаром ЄС з питань охорони здо-
ров'я та безпеки харчових продуктів.

«Вже у лютому відбудеться візит міністра сільського
господарства Чехії до України, а у квітні буде проведено
Українсько-угорський агрофорум», - повідомив Міністр
Тарас Кутовий у своєму інтерв’ю одному з національних
видань.

Серед інших домовленостей:
- напрацювання та підписання програми двостороннь-

ого співробітництва Україна-Латвія в галузі АПК;
- продовження співробітництва в форматі реалізації

цільових проектів із Німеччиною;
- поглиблення співробітництва з Литовською

Республікою, зокрема в галузі тваринництва;
- візит міністра аграрної політики та продовольства

України до Індії та Аргентини з метою напрацювання кон-
кретних напрямків співробітництва;

- проведення спільних заходів з ЄК щодо боротьби з
АЧС;

- взаємодія з ЄК в питаннях ветеринарії та фітосаніта-
рії;

- продовження роботи щодо адаптації українського

законодавства в рамках проектів Twinning.
Крім того, в інтерв’ю Тарас Кутовий визначив головні

завдання Мінагрополітики у міжнародній діяльності:
популяризація української аграрної продукції у світі, пред-
ставлення України як країни з великим аграрним потен-
ціалом та можливостями, розширення доступу українсь-
кої аграрної продукції на ринок ЄС, залучення інвестицій
до національного АПК.

Відповідаючи на запитання про те, які виклики стоять
перед світовим агропромисловим комплексом в 2017
році і яка роль України в цьому процесі, Міністр окреслив
своє бачення розв’язання проблем світової нестачі про-
довольства.

«За умови відновлення та розвитку зрошувальних
систем Україна матиме можливості для нарощування
виробництва зерна до 100 млн т на рік та для збільшення
продовольства в обсягах, достатніх для 400-500 млн
людей. Тому роль України винятково важлива — забезпе-
чення світової продовольчої безпеки» - наголосив Тарас
Кутовий.

Міністр аграрної політики та продовольства
України Тарас Кутовий розповів про плани розвит-
ку аграрного відомства на три–п’ять років під час
інтерв’ю ІА «Укрінформ».

«У нас є стратегія та ключові пріоритети, які ми озву-
чили. Перший - це питання земельної реформи. Друге –
питання приватизації, і третє питання - держпідтримка»,
- сказав Міністр Кутовий.

Міністр зазначив, що вдалося досягти суттєвого
процесу за третім питанням. Тепер 1% від валового
виробництва сільгосппродукції наступні 5 років буде
спрямовуватися на підтримку сільськогосподарського
виробника.

Тарас Кутовий пояснив, що на цей рік маємо 5,5
млрд грн. За прогнозом на наступний рік, це буде вже

майже на мільярд більше. «Зростає виробництво, збіль-
шується і підтримка. У цьому році порівняно з поперед-
нім ми маємо майже у 20 разів більшу пряму підтримку
сільського господарства», - зазначив очільник відом-
ства.

Відповідаючи на запитання про зміни спецрежиму
оподаткування, Міністр висловив думку, що це знижує
ліквідність галузі, але у рамках тієї допомоги, яку вдало-
ся реалізувати, фактично закрито питання спецрежиму
щодо тваринників, ягідників та садівництва.

«Фактично сплачений ПДВ, за рахунок прямої держ-
підтримки, буде компенсуватися для тих категорій, які
ми хочемо розвивати. Мова йде, в першу чергу, про
тваринництво», - сказав Кутовий.

Також голова Мінагрополітики розповів про програ-
му держпідтримки українського машинобудування, яка
передбачає фінансування у розмірі 10% від загальної
підтримки аграрної галузі (550 млн грн цього року).

«Наступного року це буде 15% і ще за рік - 20%. У нас
є інженерний потенціал, виробничі майданчики. Треба
просто підхопити технології, що існують у світі.
Модернізувати їх, у тому числі з міжнародними вироб-
никами. І робити в Україні. Створювати робочі місця та
платити податки», - додав Міністр.

На думку Кутового, галузь сільгоспмашинобудуван-
ня необхідно підтримувати не через підтримку конкрет-
них машинобудівників, а через створення ліквідності та
можливостей купувати техніку малими та середніми
фермерами.

М і н і с т р  м і н а г р о п ол і т и к и  У к р а ї н и  Т а р а с  Ку т о в и й :
–  П л а н  р о з в и т к у  м і н і с т е р с т в а  н а  п ` я т ь  р о к і в ;
–  П і д с у м к и  в і з и т у  д о  Н і м е ч ч и н и ;

Прес-служба Мінагрополітики України
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Д о с л і д ж е н н я  з а  а к т у а л ь н и м и  п р о б л е м а м и  А П К

Випробування комбайна CSX 7080 фірми NE W
HOLL AND на збиранні  ранніх зернових колосових

к ультур,  сої  та тритікале

УДК 631.354.2:621.7.014

Наведені результати випробувань комбайна CSX-7080 NEW HOLLAND з чотирибарабанною системою обмо-
лоту на збиранні зернових колосових культур, сої та тритікале в умовах північної частини зони Лісостепу України.

Ключові слова: зернозбиральний комбайн, багатобарабанна система обмолоту, молотарка, клавішний
соломотряс, пропускна здатність, якість роботи, продуктивність.

Кравчук В., д-р техн. наук, проф., чл.-кор. НААН України, Занько М., канд. техн. наук, Лисак О., інженер
(УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого)

Суть проблеми у загальному вигляді та її
зв'язок із важливими практичними народногоспо-
дарськими завданнями. У комбайновому парку
України в основному використовуються сучасні ком-
байні ІV покоління провідних компаній світу.
Незважаючи на сучасні тенденції застосування ком-
байнів високого технологічного і функціонального
рівня з роторною [1] та комбінованою молотарками,
традиційно домінують комбайни з барабанною моло-
таркою [2]. За останні десятиліття така молотарка
зазнала революційних змін у своєму конструкційному
розвитку і вони сприяли зростанню продуктивності не
тільки молотарки, але й самого комбайна. Слід відмі-
тити, що молотарка зазнала змін у своєму «серці» –
системі обмолоту. А ці зміни обумовили кардинальні
конструкційні зміни в іншій системі, пов’язаній з нею –
барабанній молотильно-сепарувальній системі (МСС).
Використання в її складі кількох конструкційно різних
барабанів дозволило збільшити пропускну здатність
молотарки з 8 кг/с до 14 кг/с і продуктивність комбай-
на з 14 тонн до 25 тонн за 1 годину основного часу.
При цьому змін зазнали й інші параметри комбайна. Їх
значне різноманіття не дозволяє достовірно ідентифі-
кувати всі моделі за найвизначальнішим показником –
продуктивністю.

Аналіз останніх конструкційно-технологічних
розробок, в яких започатковано розв’язання цієї
проблеми. Аналіз останніх конструкційних розробок
свідчить, що збільшення продуктивності комбайнів
барабанного типу також можливе за рахунок викори-
стання в складі МСС додаткових барабанів тангенці-
ального типу [3]. Вони мають різні конструкції і техно-
логічний принцип роботи та ряд інших значимих особ-
ливостей, які в підсумку збільшують їх функціональну
здатність з обмолоту більшої кількості хлібної маси за
одиницю часу та в підсумку – продуктивність. Але
поряд з цим  збільшується інтенсивність сепарації
вимолоченого зерна, зменшується навантаження на
соломотряс і зменшуються втрати зерна за ним [4].
Такі багатобарабанні МСС застосовуються в комбай-

нах багатьох фірм. Наприклад, комбайни модельного
ряду «LEXION» серії 600 (компанія CLAAS) у складі МСС
молотарки мають трибарабанну систему для обмоло-
ту і основної сепарації зерна. До неї входять барабан-
прискорювач, молотильний барабан та відбійний
бітер. Комбайни серії «W» компанії John Deere у складі
молотарки також мають три барабани, із них – 2 в
складі МСС, а третій розміщено над клавішним соло-
мотрясом тангенціально до напряму руху соломистого
вороху. Багатобарабанні МСС з ротаційним бараба-
ном-соломосепаратором використовуються також у
комбайнах компаній MASSEY FERGUSON, FENDT,
Deutz Fahr. Характерним для багатобарабанних МСС є
збільшення в них інтенсифікації процесу обмолоту в 2-
3 рази. Такі барабани мають сепарувальні деки, які
одночасно з процесом обмолоту також інтенсифікують
процес відокремлення (сепарації) зерна із обмолоче-
ної соломи. 

Достойним представником багатобарабанних ком-
байнів на ринку комбайнів України є компанія New
Holland. Її типовим представником середнього класу в
цьому сегменті є комбайн CSX-7080 New Holland. Він
вже не один рік збирає хліби на ланах України і 
позитивно зарекомендував себе. Природно, постає
питання: які його можливості на збиранні різних техно-
логічних культур?

Мета статті – дослідження технічних і технологіч-
них особливостей будови та експлуатаційних показни-
ків зернозбирального комбайна CSX-7080 на збиранні
різних технологічних культур в умовах північної части-
ни Лісостепової зони України.

Виклад основного матеріалу досліджень.
Комбайн CSX-7080 призначений для збирання зерно-
вих колосових культур (пшениці, ячменю, вівса, жита,
тритікале) як прямим, так і роздільним способом, а з
використанням додаткових пристроїв - збирання
соняшнику, кукурудзи на зерно, зернобобових,
круп’яних культур та насіння рапсу, сої, зернового
сорго, дрібнонасінних культур.

В основі конструкції його молотарки - чотирибара-

© Кравчук В., Занько М., Лисак О. 2016
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банна МСС. Характерною особливістю її конструкції є
тангенціальний молотильний барабан бильного типу
та ротаційний барабан-соломосепаратор (рис. 2).

Молотильний барабан класичного діаметру (607
мм; рис. 3) має великий кут обхвату підбарабанням –
121°. 

Такий молотильний барабан домінує у 80 % парку
барабанних комбайнів [5] і має робочу частоту обер-
тання на рівні 900-950 об/хв. Перший бітер розміще-
ний між барабаном і сепаратором (рис. 2), інший – за
ротаційним барабаном-соломосепаратором. Сам

соломосепаратор розміщено між першим та другим
бітерами. Застосування чотирьох фактично бильних
барабанів у синтезі з молотильно-сепарувальними
деками дозволяє обмолот хлібної маси на помірних
режимах, тобто за порівняно невеликої частоти обер-
тання молотильного та інших, зблокованих з ним в
одній групі, барабанів. Застосування чотирьох бара-
банів, а разом з ними чотирьох дек, обумовило збіль-
шення площі сепарації зерна під барабанами (це так
звана зона основної сепарації зерна) в комбайні CSХ-
7080 до 2,38 кв. м. Порівняно з комбайном Дон-1500Б
це фактично більше в 2 рази. Ротаційний соломосепа-
ратор також має власне підбарабання, яке виконує
тільки функцію сепарування і тим самим збільшує зону
примусової сепарації зерна та забезпечує додаткову
розділювальну дію зерна і соломи. Такі прості технічні і
технологічні рішення в системі МСС спрямовані на
збільшення виділення зерна з грубого вороху комбай-
на вже на цій ділянці молотарки до 20 %. Внаслідок
такої технологічної схеми обмолоту зернове наванта-
ження на соломотряс, який у принципі призначений
для роботи з соломою із малим вмістом зернових
залишків, зменшується. Тому умови його роботи не
тільки спрощуються, але й покращуються. Можна про-
гнозувати, що втрати зерна за ним повинні зменши-
тись до мінімуму. Перед тим як надійти на шестикла-
вішний соломотряс, обмолочена маса потрапляє в
зону дії ще одного бітера. Його головне завдання –
поліпшення умов роботи соломотряса: зміна траєкто-
рії руху маси після МСС та динамічно-примусове пере-
міщення обмолоченої грубої соломистої маси на пер-
ший каскад клавіші соломотряса з тим, щоб цей ворох
пройшов усю довжину робочої поверхні клавіші і це
сприяло б повному виділенню зерна із соломи. На
зменшення втрат зерна за решітним станом також
спрямоване додаткове застосування в комбайні
системи самовирівнювання решіт Smart Sieve, що
важливо для якісного очищення зерна під час роботи
комбайна на схилах.

Інші елементи конструкції молотарки – соломотряс
клавішного типу, решітна система очищення зерна,
бункер для зерна та енергозабезпечення (табл. 1)
лише опосередковано свідчать, що такий комбайн
може забезпечити пропускну здатність на рівні 11 кг/с.

Комфортна, і в той же
час, елегантна кабіна має
цілий ряд переваг (рис. 4-
5), які забезпечують висо-
кий рівень комфорту і без-
пеки оператора. Серед них
– поліпшена оглядовість
завдяки збільшеній площі
вікон, прекрасна звуко- і
віброізоляція, комфортне
місце оператора з можли-
вістю регулювань поло-
ження керма, сидіння і під-
локітників. 

Першочергове оціню-
вання зернозбирального
комбайна проводиться на
збиранні зернових колосових культур, оскільки при
цьому оцінюється якість роботи молотарки на різних

Рис. 1 – Комбайн  CSX-7080 під час прямого комбайнування
озимої пшениці

Рис. 3 – Било молотильного барабана та молотильно-сепару-
вальна дека  (у передній, приймальній частині МСС) 

Рис. 2 – Конструкційно-технологічна схема МСС  комбайна
CSХ-7080 в складі (зліва-направо): молотильний барабан, від-
бійний бітер, ротаційний барабан-соломосепаратор, відбійний

бітер

Рис. 4 – Інформаційна верти-
кальна панель системи управ-

ління в кабіні комбайна
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режимах роботи, визначаються втрати зерна за всіма
системами молотарки, дроблення і засміченість зерна
за різної завантаженості молотарки хлібною масою, а
також визначається головна функціональна характе-
ристика – пропускна здатність і номінальна продуктив-
ність з допустимим рівнем втрат за молотаркою 1,5 %.
З цією метою проведено лабораторно-польові випро-
бування під час прямого комбайнування озимої пше-
ниці (табл. 2). 

Хороша урожайність зерна - 54,9 ц/га і незначна
соломистість – 1:1,1 сприяли необхідному заванта-
женню молотарки в широкому діапазоні подач маси на
обмолот. Низька вологість зерна – 10,8 % та незначна
забур’яненість хлібного масиву – 2,2 % сприяли успіш-
ній оцінці комбайна. Незважаючи на значну кількість
барабанів, задіяних у процесі обмолоту, пошкодження

зерна (дроблення) на подачах від 8,5 до 14, 1 кг/с не
перевищило допустимого і склало всього 2 % 
(табл. 3). 

Це свідчить про те, що встановлений режим обмо-
лоту (частота обертання молотильного барабана,
встановлені зазори між барабанами і деками), незва-
жаючи на збільшення подачі маси в молотарку зі збіль-
шенням продуктивності і робочої швидкості комбайна,
зберігається на встановленому рівні. Основний пози-
тив чотирибарабанної МСС при цьому – здатність
надійно тримати на одному фіксованому рівні і частоту
обертання всіх барабанів і, що важливо, зазори в МСС
(рис.3). Дія чотирьох барабанів значно подрібнює
солому. Це створює проблему для решіт, оскільки для
її відокремлення від зерна потрібен і особливий про-
фесіоналізм комбайнера, і здатність самої системи
забезпечити належне відокремлення дрібної соломи
від зерна в зоні решітного стану. Крім того виникають
особливі вимоги до конструкції вентилятора і режиму
подачі повітря на решітний стан. Попри все це засміче-
ність зерна рослинними рештками та половою стано-
вить усього 0,14-0,37 %. Відповідно до вихідних вимог
засміченість не повинна перевищувати 2 %. Отже
система очищення зерна комбайна зі своїм завданням
справляється успішно. Отримати таке чисте зерно в
комбайні є важливим особливо в сьогоднішніх умовах,

Таблиця 1 – Технічна характеристика комбайна
CSX-7080

Показники призначення Значення показника за
даними випробувань

Ширина захвату жатки, м 7,3
Ширина молотарки, мм 1560

Молотильний барабан Бильний з 10 билами лівого і
правого напрямку рифлів

Частота обертання, об/хв:
- молотильний барабана 
- роторний соломосепаратор

400-1140
400/760

Регулювання зазорів в МСС Електропривод
Режим роботи редуктора бараба-
на, об/хв 240-685

Соломотряс Шестиклавішний, жалюзійний
Довжина клавіш, мм 3450
Система очищення зерна Вітрорешітна, двостанна
Тип решіт Жалюзійні, регульовані
Площа решіт, кв. м 5,21

Вентилятор системи очищення
зерна

Відцентровий шестилопатевий
з регульованою частотою

обертів
Об’єм бункера, м3 9,0
Марка двигуна Iveco Cursor 9

Тип двигуна
Дизельний, з турбонаддувом і

проміжним охолодженням
повітря

Номінальна /експлуатаційна
потужність двигуна (за 2100
об/хв.), к. с.

300/330

Маса комбайна (без жатки,) кг 12340

Таблиця 2 – Умови проведення лабораторно-
польових випробувань під час обмолоту пшениці

Показники Значення показника
Урожайність зерна, ц/га 54,9
Висота рослин, см 83,6
Полеглість, % 10,6
Співвідношення зерна і соломи 1:1,1

Забур`яненість, % 2,2

Маса 1000 зерен, г 41,5
Вологість, %: зерна/соломи 10,8 / 11,3

Рис. 5 – Монітор та панель управління 
(під праву руку оператора)

Показник Значення показника
Культура Озима пшениця
Висота зрізу, см 18,4 17,1 19,8 20,2 20,2 17,8

Ширина захвату жатки, м 6,9 6,8 6,9 6,9 7,0 7,0

Оберти барабана, об/хв. 880
Зазор на вході маси в МСС, мм 14
Зазор на виході маси від моло-
тильного барабана, мм 4

Оберти вентилятора, об/хв 760

Зазори в решетах, мм:
- верхнє/нижнє 16/8

Робоча швидкість руху, км/год 6,0 7,5 6,5 6,3 5,1 4,3
Подача фактична, кг/с 11,4 14,1 12,7 12,2 10,0 8,5
Продуктивність за годину основ-
ного часу, т/га 22,1 26,0 24,8 23,5 19,4 16,4

Втрати зерна за комбайном,
всього, %: 
у тому числі:
- за жаткою
- за молотаркою

0,89
0,15
0,74

4,11
0,26
3,85

3,36
0,24
3,12

3,32
0,36
2,96

1,04
0,35
0,69

0,77
0,21
0,56

Дроблення зерна, % 1,75 1,59 1,88 1,31 2,06 2,21

Засміченість зерна в бункері, % 0,16 0,15 0,18 0,17 0,14 0,37

Пропускна здатність, кг/с 11,3

Таблиця 3 – Якість роботи комбайна CSX-7080
залежно від технологічного завантаження молотарки
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коли спостерігається тенденція продавати зерно без-
посередньо в полі від комбайна у великотоннажний
автомобільний зерновоз, який доставляє зерно на
елеватор.

Отримані дані та їх представлення у табл. 3 значно
розкидані щодо величини і не дають конкретне
уявлення про зміну сумарної втрати зерна за молотар-
кою на збиранні різних культур і на різних рівнях про-
дуктивності (пропускної здатності) а також від яких
чинників вони залежать.

Найпростішою, і водночас об’єктивною, є графічна
залежність втрат за молотаркою (вісь ординат, рис. 6)
від величини подачі хлібної маси на обмолот (вісь абс-
цис, рис. 6). 

Подачу маси для комбайна можна змінювати за
рахунок різних факторів, а в польових умовах за раху-
нок зміни ширини захвату жатки. Основним способом
досягнення бажаної подачі є збільшення або змен-
шення робочої швидкості руху комбайна (за постійної
ширини захвату жатки). Причому, для об’єктивної
оцінки комбайна прийнято робити такі випробування
на основній культурі, для якої призначено зернозби-
ральний комбайн, тобто на  обмолоті зернової культу-
ри, яка є основною в цій зоні зерновиробництва. В
умовах Київської області – це озима пшениця. Вона
має всі необхідні характеристики та відповідні пара-
метри (див. табл. 2), які дозволяють ефективно досяг-
ти параметрів тестування і отримати при цьому режи-
ми роботи та оцінити якість роботи молотарки.

Графічна залежність, побудована за допомогою
комп’ютерної програми (рис. 6), свідчить, що зі збіль-
шенням подачі, яка досягається збільшенням робочої
швидкості комбайна від 4,3 км/год до 7,5 км/год, втра-
ти зерна за молотаркою (в полові за решітним станом
і в соломі за соломотрясом) зростають. І це є зрозумі-
лим, оскільки зі збільшенням подачі хлібної маси в
молотарку кількість зерна і соломи в молотарці збіль-
шується. Їх зв'язок між собою також зростає. Такий
великий і щодалі зрослий потік маси важче обмолоти-
ти, а ще складніше розділити і відокремити зерно. На
певній великій подачі наступає момент, коли втрати
досягають 1,5 %. У нашому випадку – це 11,3 кг/с. Під
час обмолоту, сепарації і очищенні цих 11,3 кг і спо-
стерігаються втрати 1,5 %. Тобто, що подали в моло-
тарку – те вона й переробила. Зі збільшенням подачі
до 14-15 кг/с втрати зерна за молотаркою зростають
до 4-4,5 %. Такий характер втрат під час обмолоту
зернових культур, і озимої пшениці зокрема, є харак-

терним для всіх барабанних комбайнів з клавішним
соломотрясом. У цьому випадку однозначно можна
стверджувати, що прийнятна якість роботи комбайна,
щоб втрати зерна не перевищували 1,5 %, можлива за
подачі 11,3 кг/с. 

В умовах експлуатації, на прямому комбайнуванні
озимої пшениці з урожайністю  зерна 54,8 ц/га отри-
мано продуктивність на рівні 16,49 тонн за 1 годину
основного часу. Комбайн в цих умовах повністю вико-
ристовує конструкційну ширину захвату жатки 7,3
метра. Це дозволило працювати з ефективним заван-
таженням молотарки на оптимальній робочій швидко-
сті 4,3 км/год. Зерновий бункер об’ємом 9 м3 дозво-
ляє знизити затрати часу на виконання додаткових
операцій, тим самим сприяючи підвищенню продук-
тивності роботи комбайна. Вивантажувальний шнек
завдовжки 5,2 м має здатність повертатись на 105° і
виконувати вивантаження зерна з продуктивністю 
72 л/с, чим забезпечується велика продуктивність
вивантаження і зменшення непродуктивних затрат
робочого часу. Ефективність використання робочого
часу зміни достатньо висока: коефіцієнт використання
змінного часу становить 0,69. Затрати праці на зби-
ранні такого урожаю з 1 га площі незначні і становлять
0,5 люд.-год.

Перевірку здатності комбайна працювати в склад-
них умовах проведено на прямому комбайнуванні
сильно полеглого та забур’яненого ячменю (табл. 4). 

Цьому також першочергово сприяє високошвидкіс-
ний режим руху коси в різальному апараті жатки –
1150 цикл/хв. Втрати за жаткою і молотаркою та дроб-
лення і засміченість зерна на прямому комбайнуванні
ячменю утримуються на рівні допустимих значень
(табл. 5), чим забезпечується належна якість роботи
комбайна.

Рис. 6 – Залежність втрат зерна за молотаркою від величини
подачі маси озимої пшениці

Показники Значення показників
Урожайність зерна, ц/га 23,0
Висота рослин, см 56,1
Полеглість, % 24,9
Співвідношення зерна і соломи 1:1,6
Забур`яненість, % 15,9
Вологість, %: зерна/соломи 11,5/ 16,5
Маса 1000 зерен, г 40,23

Рис. 7 – Пряме комбайнування ячменю комбайном CSX-7080

Таблиця 4 – Умови роботи комбайна CSX-7080 на
збиранні ярого ячменю
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Для оцінки функціональної здатності і жатки і ком-
байна проведені також польові випробування на зби-
ранні сої (табл. 6). 

Соя потребує низького зрізання жаткою та обмоло-
ту на щадних режимах, тобто на низькій частоті обер-
тання молотильного барабана. Комбайн CSX-7080
забезпечує це системою автоматичного копіювання
рельєфу поверхні та вбудованим у привод молотиль-
ного барабана понижувальним редуктором. Тому на
збиранні сої з низько розміщеними на стеблі стручка-
ми жатка забезпечила низький зріз і незначні втрати –
всього 0,99 % (табл. 7). 

Незважаючи на багатобарабанність МСС і морфо-
логічні особливості зерна дроблення зерна отримано
на мінімальному рівні.

На обмолоті тритікале (табл. 8-9) висота хлібостою
досягала 1 метра (проти 0,56 м у ячменю). До склад-
них і супутніх для жатки факторів слід також віднести
значну забур’яненість бур’янами –  до 10 %, що в
принципі – багато, і значною полеглістю – до 10,3 %.
Наявний у складі МСС ротаційний барабан забезпечує
успішний обмолот такої маси. Тому, попри не дуже
високу урожайність зерна (37,9 ц/га), робоча швид-
кість була навіть високою – 6,4 км/год. Знову ж таки,
на значній полеглості жатка справляється із своїм
завданням задовільно: втрати за нею становили всьо-
го 0,24 % (проти – не більше 0,5 % за вимогами). А
велика кількість соломистої маси, перероблена в
багатобарабанній системі обмолоту, змогла винести у
втрати за молотаркою тільки 1,5 %, що не перевищує

допустимих 1,5 %.

Нині в Україні існує стійка тенденція залишати соло-
му і полову на полі, подрібнюючи та розсіваючи її спе-
ціальною системою комбайна. Така система є і в ком-
байна CSX-7080 (рис. 8). Роторний подрібнювач і дво-
дисковий розкидач системи подрібнюють і рівномірно
розкидають рослинні рештки по полю по всій ширині
захвату зернової жатки.

Аналізуючи технічний рівень комбайна, можна
стверджувати, що його  потенціал продуктивності
значно більший і може досягати біля 25 тонн за годину

Таблиця 5 – Якість роботи комбайна CSX 7080 на
прямому комбайнуванні ячменю

Таблиця 6 – Умови роботи комбайна CSX-7080 на
збиранні сої

Показники Значення показника
Висота зрізу, см 23,0
Ширина захвату, м 7,0
Робоча швидкість руху, км/год 4,8

Втрати зерна за комбайном, усього, %,
у тому числі за жаткою/молотаркою:

2,45
0,63/0,82

Дроблення зерна, % 1,57

Засміченість бункерного зерна, % 0,18

Показники Значення показників 
Врожайність зерна, ц/га 14,8
Висота рослин, см 69,3
Полеглість рослин, % 3,8
Співвідношення зерна і соломи 1 : 2,3
Забур`яненість, % 4,0
Вологість, %: зерна/соломи 14,6/ 21,1
Маса 1000 зерен, г 133,13

Таблиця 7 – Режими та якість роботи комбайна
CSX-7080 на обмолоті сої

Показники Значення показників 

Висота зрізу, см 15,6
Ширина захвату, м 7,0
Швидкість руху, км/год 6,8
Втрати зерна за комбайном, усього, %,
у тому числі за жаткою/молотаркою

1,39
0,99/0,40

Дроблення зерна, % 2,56
Засміченість зерна, % 1,67

Показники Значення показників 
Спосіб збирання Пряме комбайнування

Врожайність зерна, ц/га 37,9
Висота рослин, см 90

Полеглість, % 10,3
Співвідношення зерна та соломи 1:1,5

Маса 1000 зерен, г 39,5
Вологість, %: зерна / соломи 13,1 / 18,0

Висота зрізу, см 22,7
Забур'яненість, % 10,4

Ширина захвату, м 6,8

Таблиця 8– Умови роботи комбайна CSX 7080 на
збиранні тритікале

Таблиця 9 – Якість роботи комбайна на збиранні
тритікале

Показники Значення показників 

Спосіб збирання Пряме комбайнування

Ширина захвату, м 6,8

Робоча швидкість руху, км/год 6,4

Подача проектна, кг/с 10,0

Подача фактична, кг/с 10,8

Втрати зерна за комбайном, всього, %

в тому числі за жаткою/молотаркою: 1,74

0,24/1,50

Аналіз зерна із бункера:

- дроблене зерно, % 1,2

- засміченість зерна, % 2,9

Рис. 8 – Комбайн CSX-7080 подрібнює та розсіває солому і
полову по полю
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основного часу на полях з урожайністю навіть до 
70 ц/га. Ці функціональні можливості підтверджує про-
гресивна конструкційно-технологічна схема, технічний
рівень та параметри комбайна і його функціональна
здатність забезпечувати високу ефективність викори-
стання робочого часу. Цьому сприяє високий рівень
технічної надійності, ергономічності, охорони та без-
пеки праці, коли функції комбайнера щодня зводяться
тільки до найпростіших і найкороткочасніших затрат
на щоденне технічне обслуговування. Це попереджає
втрату продуктивного часу комбайнера протягом часу
зміни. 

За нинішньої економічної ситуації в Україні ціна ком-
байна CSX-7080, як і інших аналогічних комбайнів
інших фірм, значна. Звичайно, це обумовлює збіль-
шення експлуатаційних затрат на збирання врожаю.
Однак, проведені економічні розрахунки свідчать, що
їх реально можна зменшити в 2-3 рази за рахунок
збільшення річного завантаження, наприклад: від 180
годин нормативних до 360 і більше годин в умовах екс-
плуатації. Фактично – це отримання дво- трилітнього
наробітку. І як свідчить досвід, використання комбайна
CSX-7080. Для цього в його технічному арсеналі є
достатній реальний потенціал.

Висновок. Комбайн CSX-7080 New Holland на зби-
ранні озимої пшениці за продуктивністю (16,49 тонн за
1 годину основного часу) відноситься до комбайнів
середнього класу. Він має прогресивне технологічне
компонування і сучасний технічний рівень, які ефек-
тивно реалізуються комбайном на збиранні широкої
гами технологічних культур. Завдяки цим особливо-
стям, комбайн CSX-7080 New Holland знаходить ефек-
тивне використання у зерновиробництві України.
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Аннотация. Приведены результаты испытаний
комбайна CSX-7080 NEW HOLLAND с чотирёхбарабан-
ной системой обмолота при уборке зерновых колосо-
вых культур, сои и тритикале в условиях северной
части Лесостепи Украины.

Summary. The results of the CSX-7080 NEW HOL-
LAND harvester tests with 4-drum threshing system when
harvesting cereal crops, soybean and triticale in the con-
ditions of northern forest-steppe of Ukraine are cited.
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машин на основі  нових європейських норм 
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У статті наведені результати дослідження, розроблення і впровадження нормативного забезпечення техніч-
них регламентів щодо тракторів, причепів та причіпних машин.
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Вступ. З метою підвищення безпечності та ефек-
тивності використання технічних засобів для агропро-
мислового комплексу в Україні запроваджуються нові
підходи щодо введення таких засобів в обіг та екс-
плуатацію. Так, з 1 січня 2016 року в Україні до обов’яз-
кового застосування було введено два Технічних рег-
ламенти в галузі сільськогосподарської техніки, роз-
роблені УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого і Мінагрополітики
та затверджені постановами Кабінету Міністрів
України від 28.12.2011 № 1367 та № 1368.

Нові підходи передбачають застосування європей-
ських процедур оцінки та підтвердження їх відповідно-
сті вимогам Технічних регламентів, розроблених  та
впроваджених на основі відповідних законодавчих
актів Європейського Союзу:

– Технічний регламент затвердження типу сіль-
ськогосподарських та лісогосподарських тракторів, їх
причепів і змінних причіпних машин, систем, складо-
вих частин та окремих технічних вузлів (далі –
Технічний регламент затвердження типу), який уста-
новлює процедури затвердження типу, правила вве-
дення зазначеної продукції в обіг, положення щодо
встановлення вимог;

– Технічний регламент щодо складових частин і
характеристик колісних сільськогосподарських та
лісогосподарських тракторів, який запроваджує вимо-
ги до певних конкретних складових і характеристик
(маси, номерного знаку, паливних баків, шуму тощо). 

Основна частина. Для забезпечення практичного
застосування Технічного регламенту затвердження
типу УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого, як консультаційно-
методичний центр (далі – КМЦ), займався розроблен-
ням необхідної для цього нормативно-методичної і
нормативно-правової бази, здійснював заходи з під-
готовки виробників та інших суб’єктів господарюван-
ня, задіяних у процесі затвердження типу, до упровад-
ження Технічних регламентів і їх популяризації (рис 1).

Одним із важливих питань застосування Технічного
регламенту затвердження типу було встановлення
системи обов’язкових вимог до тракторів, причепів,
причіпних машин, які відповідають європейським та
міжнародним нормам. 

Для 6-ти із 43-х складових частин і характеристик
зазначених технічних засобів вимоги встановлюються
Технічним регламентом щодо складових частин і
характеристик колісних сільськогосподарських та
лісогосподарських тракторів. Для установлення вимог
до інших частин і характеристик було розроблено,
опрацьовано з Мінагрополітики та затверджено в
Мінекономрозвитку України (наказ від 05.02.2016 р. №
188) «Перелік національних стандартів, застосування

яких має сприйматись як доказ відповідності тракто-
рів, причепів, причіпних машин, їх компонентів вимо-
гам Технічного регламенту затвердження типу сіль-
ськогосподарських та лісогосподарських тракторів, їх
причепів і змінних причіпних машин, систем, складо-
вих частин та окремих технічних вузлів технічних вуз-
лів» (далі – Перелік НД). 

Для розроблення Переліку НД було відібрано та
проаналізовано більше ніж 250 стандартів, при цьому
аналізувались і ураховувались вимоги відповідних 26-
ти Директив Європейського Союзу. Основними крите-
ріями під час вибору стандартів для включення їх у
Перелік НД, була ідентичність регламентованих ними
вимог вимогам відповідних європейських Директив, їх
спрямованість на підвищення конкурентоспроможно-
сті і ефективності використання сільськогосподарсь-
кої техніки. 

Кількість та відсоткове співвідношення включених в
Перелік НД 52-х стандартів за їх видами наведено на
рисунку 2, переважну більшість з яких (82 %) скла-
дають стандарти, гармонізовані з міжнародними та
європейськими нормами.

Перелік НД розміщено на сайті ДП «УкрНДНЦ» з
можливим доступом до включених в нього стандартів.

Для установлення вимог до окремих частин і харак-
теристик, зокрема пристроїв освітлення, світлової та
звукової сигналізації, дзеркал, скла кабіни тощо було
підібрано відповідні Правила ЕЄК ООН. 

Настанови щодо використання вимог наведені в
Методичних рекомендаціях із застосування Технічного
регламенту затвердження типу, які розроблено на
допомогу всім зацікавлленим сторонам та пояснюють
і з‘ясовують найважливіші питання щодо застосування
зазначеного Технічного регламенту. Рекомендації
містять деталізований опис дій виробників та їх упов-
новажених представників для затвердження типу і вве-
дення в обіг сільськогосподарської техніки, а також
опис варіантів процедур затвердження типу. Наразі
Методичні рекомендації знаходяться на затвердженні
в Мінагрополітики України.

Також проведено роботи щодо створення законо-
давчих і нормативно-правових передумов для прак-
тичного застосування Технічного регламенту затверд-
ження типу.

Підготовлено пропозиції з розроблення норматив-
© Цема Т., Афанасьєва С., Лисак Л. 2017

Рис. 1 – Нормативно-методична, нормативно-правова та орга-
нізаційна основа впровадження Технічного регламенту

затвердження типу

1 – ДСТУ; 2 – ДСТУ, розроблені на основі Директив ЄС; 3 –
ДСТУ ISO; 4 - ДСТУ EN, 

5 – ДСТУUN/ECE R; 6 – ДСТУ ГОСТ; 7 – ГОСТ
Рис. 2 – Розподіл нормативних документів, включених в Перелік

НД, за їх видами
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но-правових актів, які урегульовують питання практич-
ного застосування вимог Технічного регламенту
затвердження типу, а саме під час реалізації (торгівлі)
тракторів, причепів, причіпних машин та їх реєстрації
відповідно до чинного законодавства України із забез-
печенням відповідності вимогам Технічного регламен-
ту затвердження типу.

Розроблено проекти постанов Кабінету Міністрів
України про внесення змін у три постанови КМУ, а
саме: від 11 листопада 2009 р. № 1200 «Про затверд-
ження Порядку здійснення оптової та роздрібної тор-
гівлі транспортними засобами та їх складовими части-
нами, що мають ідентифікаційні номери»; від 8 липня
2009 р. № 694 «Про затвердження Порядку відомчої
реєстрації та зняття з обліку тракторів, самохідних
шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-
будівельних і меліоративних машин, сільськогоспо-
дарської техніки, інших механізмів».

Для проведення діяльності із затвердження типу
тракторів, причепів, причіпних машин і їх компонентів у
процесі виконання роботи розроблено необхідний
пакет форм документів, які використовуються для
оцінки та підтвердження відповідності, зокрема:

– інформаційних документів (технічних описів); 
– технічних описів (додатків) до сертифікатів відпо-

відності затвердженому типу. 
Форми інформаційних документів наведено в

Методичних рекомендаціях із застосування Технічного
регламенту затвердження типу. Стосовно технічних
описів (додатків) до сертифікатів відповідності
затвердженому типу виробникам або імпортерам слід
звертатися до КМЦ або ДП «УкрЦВТ».

КМЦ проводить роботи з роз’яснення та популяри-
зації положень Технічних регламентів, підготовки
виробників до запровадження установлених
Технічними регламентами вимог під час виготовлення
тракторів, причепів, причіпних машин та їх компонен-
тів. Також надає практичну допомогу вітчизняним
виробникам та імпортерам сільськогосподарських
тракторів в оформленні комплектів документів для
затвердження типу, зокрема інформаційних докумен-
тів (технічних описів) та інших необхідних документів.

Виробники та імпортери за всіма питаннями із
застосування Технічного регламенту затвердження
типу та оформлення інформаційних документів можуть
звертатись до КМЦ (УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого).

УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого продовжує роботи з
моніторингу європейського технічного законодавства
щодо введення в обіг тракторів, причепів, причіпних
машин та їх компонентів. У 2016 році були проведені
подальші дослідження в цьому напрямку.

Основною метою законодавства Європейського
Союзу щодо порядку введення в обіг сільськогоспо-
дарських та лісогосподарських транспортних засобів
та їх складових частини є забезпечення їх достатнього
рівня безпеки та захисту навколишнього середовища. 

З 01.01.2016 року в Європейському Союзі запро-
ваджено Регламент ЄС № 167/2013 щодо затверд-
ження типу та нагляду за ринком сільськогосподарсь-
ких та лісогосподарських транспортних засобів (далі –
Регламент № 167/2013) [1] та п’ять делегованих
Регламентів Комісії ЄС, якими замінено Директиву
2003/37/ЄС і 23 окремі Директиви ЄС. 

Одночасно в Україні з 1 січня 2016 року до обов’яз-
кового застосування запроваджено Технічний регла-
мент затвердження типу [2], який розроблено на осно-
ві європейської Директиви 2003/37/ЄС та Перелік НД. 

Регламент ЄС № 167/2013 є основним, процедур-
ним документом щодо введення в обіг сільськогоспо-
дарських та лісогосподарських транспортних засобів у
країнах ЄС. У ньому чітко розмежовано сферу дії
Директиви 2006/42/ЄС [3] і Регламенту ЄС №
167/2013. Він вносить зміну до Директиви 2006/42/ЄС
щодо обмеження сфери дії - «не поширюється на сіль-
ськогосподарські та лісогосподарські транспортні
засоби, за винятком машин установлених (змонтова-
них) на таких транспортних засобах». 

Вимоги Регламенту ЄС № 167/2013 поширюються
на нові сільськогосподарські і лісогосподарські транс-
портні засоби, спроектовані і виготовлені в один або
декілька етапів, системи, складові частини, окремі
технічні вузли, а також запасні частини і додаткове
устатковання, спроектовані і виготовлені для таких
транспортних засобів, зокрема для тракторів (катего-
рії T і C), причепів (категорії R); змінних причіпних
машин (категорії S).

Вимоги Регламенту ЄС № 167/2013 не поширю-
ються на змінні навісні (змонтовані) машини.

Процедура затвердження типу, описана у
Регламенті ЄС № 167/2013, представлена на рис. 3.
Вона принципово не відрізняється від процедури
затвердження типу, яка описана в Технічному регла-
менті затвердження типу, але на цей час у повній мірі
не запроваджена в Україні, зокрема і стосовно інститу-
ційних органів (органу затвердження типу) та докумен-
тів, які  подаються на реєстрацію транспортного засо-
бу і засвідчують його безпечність. У  Регламенті ЄС №
167/2013 розширено перелік видів затвердження
типу, зокрема розглядається також змішане затверд-
ження типу.

Регламент № 167/2013 викладає тільки фундамен-
тальні положення про загальні вимоги і вимоги до кон-
струкції, функційну безпеку, охорону праці та охорону
довкілля, а конкретні технічні вимоги  викладено в 4-х
делегованих акта, які є невід’ємною його частиною.
(Регламенти Комісії ЄС № 1322/2014 [4], № 2015/208
[5], № 2015/96 [6], № 2015/504 [7], № 2015/68 [8]),

Рис. 3 – Процедура затвердження типу за Регламентом ЄС №
167/2013
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Адміністративні вимоги (форми інформаційних
документів та сертифікатів, перелік складових частин,
які можуть значно впливати на безпеку, форми прото-
колів тощо) наводяться в Регламенті Комісії ЄС №
2015/504 щодо адміністративних вимог для затверд-
ження типу та нагляду за ринком сільськогосподарсь-
ких та лісогосподарських  транспортних засобів. 

Регламент 167/2013 має свої особливості і відмін-
ності порівняно з Директивою 2003/37 і чинним
Технічним регламентом затвердження типу.

Зокрема, в Регламенті № 167/2013 викладено фун-
даментальні положення щодо вимог, які  розділено на
адміністративні та технічні вимоги: 

Технічні вимоги до об’єктів регулювання (складо-
вих частин та характеристик), показники яких потре-
бують підтвердження відповідності, систематизовані
за 4-ма основними групами і наведені в окремих
Регламентах:

– загальні вимоги та вимоги до конструкції
(Регламенти Комісії ЄС № 1322/2014 );  

– вимоги функційної безпеки (Регламенти Комісії
ЄС № 2015/208);

– вимоги до гальмівних систем (Регламенти
Комісії ЄС № 2015/68); 

– вимоги до охорони навколишнього середови-
ща та експлуатаційних характеристик двигунів
(Регламенти Комісії ЄС № 2015/96). 

За результатами порівняння вимог Регламенту №
167/2013 та чинного в Україні Технічного регламенту
затвердження типу встановлено, що всі вимоги, вста-
новлені Технічним регламентом продовжують бути
чинними (з деякими окремими уточнювальними зміна-
ми). Але при цьому в Регламенті № 167/2013 додатко-
во встановлено ще 21 вимогу, пов’язану з: 

– цілістю структури транспортного засобу;
– рульовим керуванням швидкісних тракторів;
– системами інформування водія;
– джерелами світла пристроїв освітлення і світлової

сигналізації;
– захистом водія та пасажирів транспортного засо-

бу, включаючи внутрішнє спорядження, підголівник,
ремені безпеки, двері транспортного засобу;

– зовнішнім виглядом і аксесуарами транспортного
засобу;

– системами опалення;
– пристроями для запобігання несанкціонованого

використання;
– електробезпекою, в тому числі статичною елек-

трикою;
– гусеницями трактора;
– ROPS гусеничного трактора, конструкціями захи-

сту на випадок перекидання;
– конструкціями захисту водія тракторів від об'єк-

тів, які падають (FOPS);
– конструкціями захисту водія тракторів від проник-

нення об'єктів (OPS);
– витяжною системою для захисту водія від небез-

печних речовин;
– настановами щодо експлуатування;
– захистом від інших механічних небезпек, вклю-

чаючи захист від шорстких поверхонь, гострих країв та
кутів, від пошкодження (розриву) гідропроводів під
тиском, некерованого руху транспортного засобу; 

– інформацією, попередженням та маркуванням,
пов’язаним з захистом водія від небезпечних речовин;
експлуатуванням та технічним обслуговуванням, в
тому числі безпечним очищенням транспортного
засобу; 

– матеріалами та виробами;
– акумуляторами;
– вентиляцією кабіни і системами фільтрації повіт-

ря для захисту водія від небезпечних речовин; 
– швидкістю горіння матеріалу кабіни.
Запровадження Регламенту № 167/2013 приведе

до більш повної гармонізації з міжнародними стандар-
тами і правилами, а саме:

– розширено застосування Правил ЄЕК ООН, при-
єднання до яких визначено законом України; 

– розширено кількість застосовних кодів ОЕСР,
визнання протоколів випробувань за кодами ОЕСР;

– розширено застосування міжнародних стандар-
тів.

Також розширено перелік і конкретизовано поло-
ження щодо обов’язків суб’єктів господарювання,
задіяних у затвердженні типу та введенні в обіг, у тому
числі центральних органів виконавчої влади, органів
затвердження типу, виробників, імпортерів,
дистриб’юторів, органів з нагляду за ринком (рис. 4).

У найближчі три-чотири роки планується розроби-

Рис. 4 – Суб’єкти господарювання, які задіяні в процедурі
затвердження типу та введення в обіг

Рис. 5 – Структура оновленої нормативно-правової бази щодо
затвердження типу і введення в обіг сільськогосподарських і

лісогосподарських транспортних засобів
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ти та запровадити в Україні Технічний регламент
затвердження типу та нагляду за ринком сільськогос-
подарських та лісогосподарських транспортних засо-
бів (на основі Регламенту № 167/2013) та п’яти
Технічних регламентів стосовно технічних та адміні-
стративних вимог для затвердження типу сільськогос-
подарських та лісогосподарських транспортних засо-
бів (на основі відповідних Регламентів Комісії ЄС).
Структура оновленої нормативно-правової бази пред-
ставлена на рисунку 5. Зазначений Технічний регла-
мент буде введено в дію на заміну наразі діючого
Технічного регламенту затвердження типу.

Висновок. Робота в цьому напрямку має практич-
ну значимість і спрямована на приведення норматив-
но-правової бази щодо введення в обіг сільськогоспо-
дарських та лісогосподарських тракторів, причепів,
причіпних машин та їх компонентів у повну відповід-
ність до європейського технічного законодавства у
зазначеній сфері, що дозволить підвищити безпеч-
ність і конкурентоспроможність вітчизняної сільсько-
господарської і лісогосподарської техніки, забезпечи-
ти допуск на ринок безпечної продукції та створити
передумови для приєднання України до Угоди АСАА
щодо сільськогосподарських та лісогосподарських
транспортних засобів.
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засобів).

7 Commission Implementing Regulation (EU)
2015/504 of 11 March 2015 implementing Regulation
(EU) No 167/2013 of the European Parliament and of the
Council with regard to the administrative requirements for
the approval and market surveillance of agricultural and
forestry vehicles (щодо адміністративних вимог для
затвердження та нагляду за ринком сільськогоспо-
дарських та лісогосподарських  транспортних засобів)

8 Commission Delegated Regulation (EU) 2015/68 of
15 October 2014 supplementing Regulation (EU) No
167/2013 of the European Parliament and of the Council
with regard to vehicle braking requirements for the
approval of agricultural and forestry vehicles (щодо
вимог до гальмівних систем сільськогосподарських та
лісогосподарських  транспортних засобів).

Аннотация. В статье приведены результаты
исследования, разработки и внедрения нормативного
обеспечения технических регламентов по тракторам,
прицепам и прицепным машинам.

Summary. The results of research, development and
implementation of regulatory support technical regula-
tions concerning tractors, trailers and towed vehicles.

Стаття надійшла до редакції 23 січня 2017 р.

Результати випробувань сільськогосподарської
техніки в 2016 р.  

(Харківська філія УкрНДІПВТ ім.  Л.  Погорілого)

УДК 631.3:005.642.6

У статі наведена інформація про сільськогосподарську техніку, випробування якої провела у 2016 році
Харківська філія УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого.

Ключові слова: Харківська філія УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого, сільськогосподарська техніка, випробування, огляд.

Лебедєв С., канд. техн. наук, Лебедєва І., ст. науковий співробітник, Тетівник Г., науковий співробітник,
Твердохліб С. науковий співробітник, Козлов Ю., інженер 1 категорії (Харківська філія УкрНДІПВТ ім. Л.
Погорілого).
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Вступ. Завданням статті є ознайомлення з мате-
ріалами випробувань сільськогосподарської техніки
Харківським філіалом УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого у
2016 році. Стаття містить коротку інформацію про
види випробувань, виробників, види машин та облад-
нання, результати деяких випробувань кожного виду.

Основна частина. Види випробувань. Державні
приймальні випробування нових зразків технічних
засобів для АПК для внесення до Державного реєстру;
згідно з договорами з виробниками та постачальника-
ми, в т.ч.:

– нових та модернізованих (приймальні, типові);
– машин, які випускаються серійно (контрольні та

періодичні);
– для достовірного висвітлення с.-г. техніки (визна-

чальні, фокус-тести, тест-драйви);
– для оцінки відповідності в законодавчо-регуль-

ованій сфері (згідно з рішенням Органу сертифікації,
згідно з рішенням відділу реєстрації, для декларування
відповідності Технічним регламентам безпеки машин).

Підприємства-виробники. Техніка, надана на
випробування. 

ТОВ «Лозівський ковальсько-механічний завод»
(ТОВ «ЛКМЗ»): коток прикочувальний типу КП, при-
ставка прямої сівби ППС, агрегати-зчіпки причіпні гід-
рофіковані боронувальні сімейства ЗПГ, системний
носій сімейства СП, глибокорозпушувач HDP-4
«Гульден-4», глибокорозпушувач сімейства ГРУ.

ТОВ «ЗЕО «СОКОЛ»: зерносушарки шахтні типу
ЗШ, конвеєри (норії) різних типів, зерноочисні ком-
плекси ЗАВ, силоси (зерносховища) зернові різних
типів.

ПАТ «Хорольський механічний завод»: машини
насіннєрушні НРХ, установка мінікомбікормова МКУ,
дробарки молоткові ДМП та ДМБ, циклон марки
ББЦп-550, лінія приготування комбікормів ЛПК, зер-
новий сепаратор попереднього очищення СПО-125.

ТОВ «ВаріантАгро Буд»: конвеєри (норії) різних
типів, комплекти обладнань для утримання ВРХ і сви-
ней.

ФОП Андреєв А.О., ТОВ»Завод агропромислових
технологій»: установка зерносушарна СЗМ-10, конве-
єри (норії) типу НЗ.

ТОВ «Завод Кобзаренка»: причепи тракторні зсувні
типу ТЗП, причепи тракторні самоскидні типу ТСП, та
іншу техніку.

ТОВ «Слобожанська промислова компанія»: трак-
тор ХТА-200 (визначення гальмівних властивостей).

Огляд представлених моделей машин.

© Лебедєв С., Лебедєва І., Тетівник Г., Твердохліб С., Козлов Ю. 2017

Показник Одиниця
виміру

Норма

ППС-3,6 ППС-5,4

Продуктивність за годину
основного часу га/год. 1,92 – 4,32 2,88 – 6,48

Гребенистість поверхні оброб-
леної смуги ґрунту см 3, не більше

Якість кришення обробленої
смуги ґрунту. Грудки фракції
до 25 мм

% 85, не менше

Щільність обробленого шару
ґрунту г/см3 0,6 – 1,1

Знищення бур’янів в обробле-
ній смузі ґрунту % 95, не менше

Глибина обробітку см 3 – 8

Середньоквадратичне відхи-
лення глибини обробітку см ± 2

Робоча швидкість км/год. 6 – 12

Рис. 1– Загальний вигляд приставки прямої сівби типу ППС

Технічні показники приставки прямої сівби 
типу ППС

Технічні показники агрегатів-зчіпок причіпних гід-
рофікованих боронувальних серії ЗПГ

Показник
Значення показ-
ника за даними

випробувань

Найменування виробу
Агрегат-зчіпка 

причіпна 
гідрофікована
боронувальна 

Модель ЗПГ-15 «ЛІРА-15»
Тип машини напівпричіпна
Агрегатування МТЗ-80

Продуктивність за годину основного часу, га/год. 16

Продуктивність за годину змінного часу, га/год. 12

Глибина обробітку з кутом нахилу зубів, см:
– кут 15о 1,0
– кут 30о 2,5
– кут 45о 3,5
– кут 60о 5,0
– кут 75о 7,0
– кут 90о 8,5
Середньоквадратичне відхилення глибини обро-
бітку, см ± 1

Робоча швидкість, км/год. 11,4
Транспортна швидкість, км/год. 32
Робоча ширина захвату, м 15

Габаритні розміри, мм: у робочому положенні 
(у транспортному положенні)
довжина
ширина
висота

6150 (10600)
15200 (3600)
880 (2490)

Маса конструктивна, кг 2050
Дорожній просвіт у транспортному положенні,
мм 300

Рис. 2 – Загальний вигляд  агрегату-зчіпки причіпної гідрофіко-
ваної боронувальної серії ЗПГ
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Зерносушарки шахтного типу

Технічні показники глибокорозпушувача HDP-4
«Гульден-4»

Показник Значення 
показника 

Найменування виробу Глибокорозри
-хлювач

Модель HDP-4
«Гульден-4»

Тип машини навісний

Агрегатування Case IH
Magnum 315

Продуктивність за годину основного часу, га/год. 3,8
Продуктивність за годину змінного часу, га/год. 3,1
Глибина обробітку, см: 45
Середньоквадратичне відхилення глибини 
обробітку, см ±3

Робоча швидкість, км/год. 11,5
Транспортна швидкість, км/год. 20
Робоча ширина захоплення, м 3,95

Габаритні розміри, мм: 

у робочому положенні 
довжина 
ширина
висота

4320
4000
1700

у транспортному положенні 
довжина 4320
ширина 4000
висота 2050
Маса конструктивна, кг 2680
Дорожній просвіт у транспортному положенні, мм 360

Технічні показники зерносушарок двопаливних
типу ЗШ.ГР

Рис. 3 – Загальний вигляд глибокорозпушувача  HDP-4
«Гульден-4»

Модель сушарки
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0
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ЗШ
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0
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0
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ЗШ
-6

0
0

0
.Г

Р

Макси-
мальна
витрата
палива

газ природ-
ний, м3/год. 40 75 110 145 180 350 520 690

пропан-
бутан,
кг/год.

35 60 90 120 150 295 440 585

солома,
кг/год. 100 200 300 400 500 1000 1500 2000

лузга соняш-
ника, кг/год. 80 160 240 320 400 800 1200 1600

тирса,
кг/год. 160 300 440 580 720 1440 2160 2880

Вологість палива, %, не
більше 20

Максимальний розмір
частинок палива, мм 8

Рис. 4 – Загальний вигляд
зерносушарки ЗШ

Рис. 5 – Загальний вигляд
машини насіннєрушної НРХ

Модель сушарки
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Продуктивність на пше-
ниці зі зниженням

вологості на 5 %, т/год.
5 10 15 20 25 50 75 100

Кількість
поясів

Зона сушки/
охолодження 3 4 5 7 9 9х2 9х3 9х4

Надсушарний
бункер 2 2 2 2 2 2х2 2х3 2х4

Кількість модулів 1 1 1 1 1 2 3 4

Габарит
ні розмі-

ри, м

висота
ширина
довжина

8
2,85

13

9,1
2,85

13

10,3
2,85

13

12,6
2,85

15

14,9
2,85

15

15,2
5,7
17

15,2
8,55

17

15,2
11,4
17

Вид палива рослинні відходи

Максим
альна

витрата
палива,
кг/год.

солома 100 200 300 400 500 1000 1500 2000

лузга 
соняшника 80 160 240 320 400 800 1200 1600

тирса 160 300 440 580 720 1440 2160 2880

Вологість палива, %, не
більше 20

Максимальний розмір
частинок палива, мм 8

Показник Значення показників за 
даними випробувань

Продуктивність зі зниженням
вологості на 6 %, т/год. 25,1

Кількість поясів зон нагріву 14

Кількість поясів зон охолод-
ження 6

Час сушіння, год. 1,25

Час охолодження, год. 0,3

Потужність теплогенератора,
кВт 1500

Модель теплогенератора ТГА-1500

Максимальна витрата палива,
м3/год. 143,7

Встановлена потужність, кВт 31

Витрата агента сушіння, м3/год. 78700

Бункер для засипання, т 47

Висота сушарки, м 14

Довжина сушарки, м 5

Ширина сушарки, м 3,6

Технічні показники зерносушарок на рослинних
відходах типу ЗШ.Р

Технічні показники зерносушарки ЗШ
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Показник Значення
Марка машини НРХ-4-01
Діаметр ротора, мм 800
Ширина ротора, мм 1270
Частота обертів ротора, с-1 100,3
Номінальна встановлена потужність
електродвигуна, кВт 11,0

Габаритні розміри, мм: довжина/шири-
на/висота 1720/1510/1710

Маса, кг 1995

Показник Значення показників за
даними випробувань

Продуктивність технічна, т/год. 0,98

Місткість змішувача, м3 0,4

Ступінь однорідності змішування, % 95

Встановлена потужність, кВт 15,1

Споживана потужність, кВт 12,1

Технічні показники машини насіннєрушної НРХ

Технічні показники мінікомбікормової установки
МКУ-0.7

Рис. 6 – Загальний вигляд мінікомбікормової установки 
МКУ-0.7

Технічні показники лінії приготування комбікормів
ЛПК

Показник Значення показників за
даними випробувань

Найменування виробу Лінія для виготовлення
комбікормів (ЛПК)

Виробник ПАО «ХМЗ», Україна

Продуктивність, т/год 3,0

Ступінь однорідності перемішування
комбікорму, % 95

Встановлена  потужність, кВт (сумарна) 170

Рис. 7 – Загальний вигляд лінії приготування комбікормів ЛПК

Показник Значення показників за даними
випробувань

Найменування Сепаратор попереднього очи-
щення зерна СПО-125

Виробник ПАО «ХМЗ», Україна
Продуктивність, т/год. (при
очищенні пшениці об'ємної маси
0,67т/м3 з вмістом домішок до
10% за вологості 20%)

до 125

Ефективність очищення  від
сміттєвих домішок (легких,
крупних), % (під час очищення
пшениці об'ємної маси 0,67т/м3
зі вмістом домішок до 10% за
вологості 20%))

60

Встановлена потужність, кВт 11,75

Зерновий сепаратор попереднього очищення
СПО-125

Рис. 8 – Загальний вигляд зернового сепаратора  попередньо-
го очищення СПО-125

Показник Значення
показника

Стійло з розділювачами 1РСД «Бугель «Стандарт»
Розміри, мм:

Однорядне
– довжина
– ширина
– висота передньої стінки годівниці

1800
1200
260

Дворядне
– довжина
– ширина
– висота передньої стінки годівниці

3600
1200
260

Огородження кормового столу – діагональна
решітка РК-7-290-950
– кількість кормомісць, од. 7
– ширина кормомісця, мм 290
– відстань між осями стійок, мм 3250
Хвіртки

Хвіртка телескопічна посилена одинарна «1200»,
розміри, які перекриваються, мм:
– мінімальний
– максимальний

1850
1850

Хвіртка телескопічна посилена двійна «2 х 1200»
розміри, які перекриваються, мм:
– мінімальний
– максимальний

3490
5170

Напувалка гуртова 2000 х 750 Ц,
розміри, мм:
– довжина
– висота від підлоги

2000
750

Розміщення клапана центральне

Технічні параметри обладнання комплекту облад-
нання для утримання великої рогатої худоби
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Рис. 9 – Обладнання для утримання великої рогатої худоби

Рис. 10 – Обладнання для утримання тварин

Показник Значення показника за
даними випробувань

Вимоги стійкості до зовнішніх впливів.
Обладнання повинно витримувати впли-
ви транспортування без порушень зов-
нішнього виду та механічних пошкод-
жень.

в умовах по групі С

При впливі кліматичних факторів облад-
нання повинно відповідати вимогам дій-
сних технічних умов при температурі
навколишнього повітря від мінус 40 оС до
плюс 40 оС та відносній вологості 75 %
при температурі 15 оС (середньорічний
показник), згідно з ГОСТ 15150

виконання У2

Вимоги до технологічності.
Пристосованість елементів обладнання,
виготовлення, монтажу, експлуатації,
ремонту.

за ГОСТ 24444
Відповідає

Монтаж обладнання на місці експлуатації
проводиться вручну. Маса складальних
елементів, яка припадає на одного робіт-
ника під час складання вручну, не повин-
на перевищувати, кг.

до 16 кг

Трудомісткість монтажу, людино-годин від 1 до 1,5
Трудомісткість технічного обслуговуван-
ня в день, людино-годин від 0,2 до 0,5

Комплект для утримання тварин
Експлуатаційно-технологічні показники

Показник Значення показника 

Продуктивність зерносушарки під час
сушіння пшениці з об’ємною масою
750 кг/м3 з 20 % до 14 % в нормаль-
них умовах (температура навко-
лишнього повітря +20о С, відносна
вологість атмосферного повітря 60 %,
атмосферний тиск 99,1 кПа), пл.т/год.

пшениця
від 16 до 18
кукурудза

від 12 до 14

Ємність, м3 18
Встановлена електрична потужність
(без теплогенератора), кВт 69,45

Питома витрата палива під час сушін-
ня продовольчого зерна:
– рідке паливо (піролізне), кг/пл.т
– дрова, кг/пл.т
– природній газ, м3/пл.т

пшениця
від 5,4 до

6,0
від 20,0 до

29,7

кукурудза
від 6,0 до

7,8

Температура зерна в сушильній камері
під час обробки матеріалу, оС:
– продовольчого призначення

від 45 до
60

від 50 до
55

Температура сушильного агента на
вході в сушильну камеру, оС

від 95 до
120

від 90 до
120

Діапазон регулювання швидкості
скребкового ланцюга конвеєра, м/с від 0,043 до 0,173

Кількість камер охолодження, од. 1
Кількість камер сушіння, од. 3
Маса зерносушарки, кг 8500

Габаритні розміри (без теплогенерато-
ра), мм:
– довжина
– ширина
– висота

9100
3200
6500

Технічна характеристика
установки зерносушильної СЗМ-16

Рис. 11 – Загальний вигляд зерносушарки СЗМ-16

Показник Значення показника 

Тип машини напівпричіп

Тяговий клас трактора Трактор New Holland
T8.390

Корисне навантаження, кг 20000

Площа кузова, м2 14,2

Об'єм кузова, м3 30,0

Вивантаження платформи назад

Час підіймання навантаженого кузова, с 85

Габаритні розміри в робочому поло-
женні, мм:
довжина/ширина/висота 9070/2990/4500

Ширина коридора, який займає поїзд у
складі причепа і трактора під час пово-
роту трактора зовнішнім габаритним
радіусом, м

10,5

Висота завантаження, мм:
– до верхньої крайки бортів
– до рівня днища платформи 

3600
1650

Ширина колії, мм 2280

База, мм 1810

Маса спорядженого причепа, кг 8200

Повна маса причепа, кг 28200

Габаритні розміри в транспортному
положенні, мм:
довжина/ширина/висота 9070/2990/3600

Транспортна швидкість, км/год. 25

Дорожній просвіт, мм 550

Технічна характеристика установки 
зерносушильної СЗМ-16
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Аннотация. В статье приведена информация об
испытаниях, проведенных Харьковским филиалом
УкрНДИПВТ им. Л. Погорелого. 

Summary. This article provides information about the
tests conducted by the  L. Pogorilyy UkrNDIPVT Kharkiv
branch.

Рис. 12 – Загальний вигляд причепа тракторного зсувного ТЗП-
27 «Атлант» Рис. 13 – Загальний вигляд тракторного поїзда

Показник Середнє
значення

Средньоквадратичне
відхилення

Коефіцієнт
варіації, %

Темп наростання
уповільнення м/с3 2,3 0,45 19,6

Кут відхилення
поздовжньої осі 1,1 0,17 15,5

Усталене уповіль-
нення 4,8 0,20 4,1

Стаття надійшла до редакції 11 січня 2016 р.

Фокус-тест тракторного поїзда в складі
трактора Challenger МТ685D + бункер-накопичува-

ча перевантажувального ПБН-30 з метою визначення
гальмівних властивостей

Результати вимірювання параметрів ефективності
гальмування

Коефіцієнт тертя гранульованих відходів 

сокового виробництва

УДК 632.981.2:635.13

Викладені результати експериментальних досліджень з визначення коефіцієнта тертя спокою і руху зразків
гранульованих відходів виробництва соку моркви.

Ключові слова: відходи сокового виробництва, гранулювання відходів, коефіцієнт тертя гранул.

Ялпачик В., д-р техн. наук, проф., Буденко С., канд. техн. наук, доцент, Червоткіна О., асистент (ТДАГУ)

Постановка проблеми. Використання вторинних
сировинних ресурсів сокового виробництва, наприк-
лад, вичавків, пюре-відходів, які не втратили своєї хар-
чової цінності, є, безумовно, актуальним і перспектив-
ним напрямком у розвитку переробної та харчової
промисловості.

Як відомо, останнім часом для реалізації вказаної
проблеми широко застосовують процес гранулюван-
ня, який складається з ряду послідовних етапів: стис-
нення, витримки під тиском, зняття тиску, релаксації
напружень, витримки без тиску, випресовування і
пружного розширення гранули після її вивільнення з
камери. Ефективність процесу залежить від ступеня
досконалості виконання кожного з названих етапів,
однак основне значення має перший етап – операція
стиснення порції сировини до потрібної щільності.
Таким чином, вивчення чинників, які впливають на хід
операції, складає завдання наведених досліджень.

Аналіз останніх досліджень. На процес стиснен-
ня суттєво впливають пружні, в’язкі і фрикційні власти-
вості матеріалу, який піддається гранулюванню. Таким
чином, ефективність процесу гранулювання переваж-
но залежить від фізико-механічних властивостей
матеріалу, який пресується. Це, насамперед, модуль
Юнга, коефіцієнт Пуассона, коефіцієнти в’язкості і
тертя. Багато дослідників відмічають такі властивості
як порозність, співвідношення компонентів у суміші
(тверда речовина, рідина і газова фаза), точка адсорб-
ції води на поверхні часток, критична щільність та ін. 
[1, 2].

Серед названих фізико-механічних властивостей
особливе місце займає коефіцієнт тертя, від значення
якого залежать не тільки умови і зусилля пресування, а
також і спроможність готового гранульованого про-
дукту взаємодіяти з елементами технологічного
обладнання, зокрема транспортувальних та фасуваль-
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них машин і механізмів.
Метою представлених результатів досліджень є

експериментальне та аналітичне визначення коефіці-
єнта тертя спокою та тертя руху гранул з відходів
(жому), одержаного в результаті виготовлення морк-
вяного соку.

Обладнання та методика проведення експери-
менту. Для дослідження коефіцієнтів тертя спокою на
кафедрі «Обладнання переробних і харчових вироб-
ництв» Таврійського державного агротехнологічного
університету (ТДАТУ) був розроблений і виготовлений
трибометр (рисунок 1) з електричною сигналізацією
початку зсуву дослідного зразка, а для досліджень
коефіцієнта руху модернізовано відому конструкцію
приладу І.В. Крагельського [3] (рисунок 2).

На лабораторній установці (рисунок 1) можна

визначати коефіцієнт тертя спокою як цілих пло-
дів, так і зразків (фрагментів). Для кріплення зразків 12
крихких матеріалів та матеріалів з підвищеною пла-
стичністю передбачалися спеціальні оправки 11.

Для імітування різних матеріалів поверхонь тертя
трибометр комплектували знімними пластинами 13 з
металу, дерева, гуми.

Об’єкт досліджень навантажували потрібним нор-

мальним зусиллям важками (гирями) 10. 

Потім об’єкт зсувався силою , яка утворювалась
гирями 2 і масою піску, який плавно висипався із совка
4 у короб 3.

Гирі з коробом встановлювали на підвіску 1, яка
була з’єднана ниткою 8, перекинутою через блоки 9, з

оправкою 11. Як тільки зусилля перевищувало мак-
симальне значення сили тертя, починався рух оправки
або досліджуваного плоду.

При цьому закріплений на нитці рухомий контакт
14, опускаючись, торкався контакту 15, встановленого
на повзуні 6. Електричний ланцюг з лампою 16 і бата-
реєю 17 замикався.

Положення повзуна з контактом 15 на напрямній 5
фіксувалося силами тертя, яка утворювалася діями
сил пружності пластинчастої пружини. Перед почат-
ком досліду зазор між контактами становив 2...3 мм. 

Зусилля визначалося як сума сил ваги гир, під-
віски і короба з піском. Зважування здійснювали вага-
ми ВЕЛ-200. 

Коефіцієнт тертя визначали із залежності:

. (1)
Плавне збільшення зусилля на дослідний зразок

завдяки повільному поданню піску до короба і точному
визначенню початку руху об’єкта за допомогою світ-
лового сигналу забезпечили високу точність визна-

чення зусилля , про що говорить незначне розсію-
вання значень результатів повторюваних дослідів.

Для підвищення стабільності показань і спрощення
керування приладом І.В. Крагельського, на якому про-
водили визначення коефіцієнта тертя руху, клинопасо-
вий варіатор приладу був замінений відповідною кли-
нопасовою передачею з постійним передатним чис-
лом. 

Плавне ж регулювання частоти обертання диска
здійснюється за рахунок застосування електродвигу-
на постійного струму, під’єднаного за реостатною схе-
мою через випрямляч до звичайної однофазної елек-
тричної мережі. Регулювання частоти обертання диска
у широких межах (від 200 до 1800 об/хв.) досягається
шляхом змінення напруги в обмотці якоря двигуна. 

Схема приладу показана на рисунку 2.

Об’єкт випробування (гранула, закріплена в спеці-
альній оправці) 1 укладається на поверхню диска 2,
який обертається навколо вертикальної площини
через клинопасову передачу 3 від електродвигуна
постійного струму 4. Об’єкт за допомогою нитки 5
з’єднаний з пером самописця 6, яке переміщається по
стрічці 7 на відстань, обумовлену деформацією таро-
ваної вимірювальної пружини 8. Як і у попередній серії
дослідів, навантаження зразка проводили за допомо-
гою гир, які встановлювали на зразок, закріплений в
оправці.

Диск приладу має пристрої для швидкої заміни і
кріплення його покриття, що імітує різні види повер-
хонь тертя, зокрема дерево, метал (сталь) і гума. 

Запис зусилля тертя проводиться на стрічку з мілі-
метрового паперу завширшки 50 мм. Привод само-

Рис. 1 – Схема дослідного трибометра
1 - підвіска; 2 - гирі; 3 - короб; 4 - совок; 5 - напрямна;  

6 - повзун; 7 - рама; 8 - нитка; 9 - блок; 10 - важки; 11 - оправка;
12 - зразок; 13 - пластина; 14, 15 - контакти; 

16 - лампа; 17 - батарея.

Рис. 2 – Прилад для дослідження коефіцієнта тертя руху
1 - об’єкт випробувань; 2 - диск; 3 - клинопасова  передача; 

4 - електродвигун  постійного струму; 5 - нитка; 6 - перо само-
писця; 7 - вимірювальна пружина; 

8 - стрічка самописця; 9 - привод самописця
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писця теж має безступінчасте регулювання перемі-
щення стрічки. Це дає можливість узгодження швид-
костей диска і паперу, а також одержання достовірної
інформації про динаміку змінення зусилля тертя. 

Досліди з визначення коефіцієнта тертя проводили
з п’ятикратною повторністю, розсіювання результатів
складало не більш 4...8%. 

Результати досліджень. На рисунку 3 наведені
графіки, побудовані за результатами визначення кое-
фіцієнта тертя спокою.

Змінення коефіцієнтів тертя спокою, зумовлені
характером проведення дослідів, можна пояснити
впливом різної шорсткості поверхонь пластин трибо-
метра та податливістю поверхні контакту, зміненнями
адгезійних сил – сил молекулярного зчеплення. Вплив
останніх визначається залежністю коефіцієнта тертя

спокою від величини нормального тиску.
Збільшення нормальної сили тиску супроводжується
тенденцією зниження коефіцієнту тертя (рисунок 3),
що можна пояснити аналізом двочленного закону
тертя Кулона [4].

, (2)

де - сумарна сила молекулярного зчеплення;

- коефіцієнт тертя за законом Кулона;

- коефіцієнт тертя за законом Амонтона.
Таким чином збільшення нормальної сили приво-

дить до зниження питомого зусилля .

Коефіцієнт тертя руху визначали за формулою
Амонтона за тих же значень нормальної сили, що й для
визначення коефіцієнту тертя спокою. Досліди прово-
дились для широкого діапазону колових швидкостей
руху дослідної гранули жому моркви від 2,5 м/с до 
22,5 м/с. Результати дослідів показані на діаграмах
рисунку 4.

Як видно з графіків, мінімальні значення коефіцієн-
та, одержані під час тертя по сталі, максимальні – по
дереву. Як і значення коефіцієнта тертя спокою, зі
збільшенням нормального зусилля тиску коефіцієнт
тертя руху зменшується. З аналізу графіка б) видно,
що зі збільшенням швидкості руху коефіцієнт тертя
також дещо зменшується. Це явище можна пояснити
зниженням питомого зусилля та деяким змінен-
ням характеру поверхонь контакту гранули і поверхні
руху під час підвищення швидкості. Змінення коефіці-

єнта тертя руху від змінень нормального тиску
та швидкості ковзання не набули стабільного характе-
ру.

Для аналітичного визначення коефіцієнта тертя
руху застосували емпіричну залежність коефіцієнта
тертя від швидкості відносно руху поверхонь, що
труться [5]:

,      (3)

де - коефіцієнт тертя за ; - експери-
ментальні коефіцієнти, які можуть бути як позитивни-
ми, так і від’ємними.

Склавши  для  даних  трьох  швидкостей
систему з трьох рівнянь (3) і, розв’язавши їх, знайде-
мо що:

(4)

(5)

(6)

Числові значення , обчислені за залежно-
стями (4), (5), (6) і експериментальними значеннями

на швидкостях , наведені у таблиці 1.

Тут же наведені значення на швидкостях і ,
обчислених за залежністю (3), а також знайдені експе-
риментальним шляхом. Розрахункові значення задо-
вільно збігаються з експериментальними.

Зазначені вище змінення коефіцієнтів тертя руху
можна пояснити сукупним впливом вказаних раніше
факторів (шорсткість поверхонь, піддатливість зразка,
його деформація, сили молекулярного зчеплення,
тощо), також додаткових факторів, як-то вплив про-
дуктів зносу, вологості та ін.

Висновок. Наведені вище результати досліджень
коефіцієнтів тертя дослідної гранули з жому моркви
можна використовувати для розрахунку і проектуван-
ня прес-грануляторів, транспортувальних машин та
іншого технологічного обладнання.
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Рис. 3 – Залежність коефіцієнта тертя спокою дослідної гранули
жому моркви від нормального зусилля

Рис. 4 – Залежності коефіцієнта тертя руху дослідної гранули
жому моркви від: а) швидкості руху і б) нормального зусилля

навантаження
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Аннотация. Изложены
результаты экспериментальных
исследований по определению
коэффициента трения покоя и
движения образцов гранулиро-
ванных отходов производства
сока моркови.

Summary. The results of experimental studies to
determine the static and the motion friction coefficient of
carrot juice production granular waste samples are cited.
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СОРГО – біоенергетична к ультура 

УДК 633.174

У статті наведена інформація про сорти сорго, які виробляє ТОВ «НВТ «Укрсорго».

Ключові слова: Сорго, НВТ «Укрсорго», виробництво.

Бардін Я., генеральний директор, кандидат біологічних наук (ТОВ «Науково-виробниче товариство УКРСОРГО»)

Вступ. Сорго – одна із найбільш продуктивних біо-
енергетичних культур серед зернових. Воно може
ефективно використовуватися для виробництва біога-
зу, біоетанолу, цукрового сиропу, електроенергії,
паливних гранул та органічних добрив.

Основна частина. В умовах вичерпання викопних
енергоносіїв надзвичайно актуальним є пошук альтер-
нативних постійно поновлюваних джерел енергії, У
зв’язку з цим надзвичайно перспективним є викори-
стання сорго (рис. 1).

«Науково-виробниче товариство «Укрсорго» про-
понує такі послуги з виробництва і переробки різних
гібридів сорго:

- техніко-економічне обґрунтування виробництва
зернового, цукрового та силосного сорго;

- постачання насіння гібридів сорго;
- науково-виробничий супровід вирощування

сорго, переробка та реалізація відповідних продуктів;
- розробка ТЕО виробництва цукрового сиропу,

біоетанолу, біогазу, електроенергії, паливних гранул
та органічних добрив.

Основним девізом роботи ТОВ НВТ «Укрсорго» є
таке: 

«Природа створювала вугілля, нафту і газ мільйони
років, а людський розум - сорго, яке дає енергію за 4
місяці". 

Протягом останнього часу ТОВ «Науково-виробни-
че товариство «Укрсорго» пропонує аграріям такі гіб-
риди сорго:

СУ – гібрид, цукровий. Період вегетації – 90 діб.
Урожайність зеленої маси 73 т/га. Вміст цукру в сокові
до 18,3 %.

МОХАВК – гібрид, цукровий.  Період вегетації – 100
діб. Урожайність зеленої маси 85,3 т/га. Вміст цукру в

© Бардін Я., 2016

Таблиця 1 - Результати досліджень
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сокові до 18,5%.
КЕЙТО – гібрид силосно-зерновий. Період вегета-

ції – 120 діб. Урожайність зеленої маси 50 т/га, в т. ч.
зерна -14 т/га.

ЮТАМІ – гібрид фуражний. Період вегетації – 125
діб. Урожайність зерна - 9,52 т/га.

ЗУНІ – гібрид фуражний. Період вегетації – 110 діб.
Урожайність зерна за - 9,14т/га.

ЮКІ – гібрид фуражний. Період вегетації – 115 діб.
Урожайність зерна - 9,66 т/га.

ПОНКІ – гібрид харчовий. Період вегетації – 125
діб. Урожайність зерна - 10,94 т/га.

МАЙЛО – гібрид харчовий. Період вегетації – 135
діб. Урожайність зерна - 11,20 т/га.

Найбільш ефективним напрямком застосування
сорго є використання всього біологічного врожаю
культури для виробництва біогазу.

Прикладом ефективного використання сорго для
виробництва біогазу є будівництво біогазового ком-
плексу в ТОВ «Сільгосппродукт», яке розташоване в
Рокитнянському районі Київської області. Названий
біогазовий комплекс функціонує на базі обладнання
фірми «ZORG» (Німеччина) (рис. 2).

За даними досліджень ТОВ НВТ «Укрсорго» цукро-
ве сорго не поступається кукурудзі у виробництві ета-
нолу.

ТОВ НАВ «Сорго» розробило виробничий проект
комплексу з виробництва біоетанолу і планує його
реалізувати в найближчій перспективі, пропонує висо-
коврожайні сорти сорго та технології виробництва

Висновки. Сорго є одним з альтернативних дже-
рел поновлювальної енергії. Його використання є еко-
логічно вигідним і перспективним.

Аннотация. В статье приведена информация о
сортах сорго, которые производит ООО «НВТ
«Укрсорго».

Summary. This article provides information about the
varieties of sorghum, which "HBT "Ukrsorgo" produces.

Рис. 1 – сорти сорго, які виробляє ТОВ «Укрсорго»

Рис. 2 – Біогазовий комплекс 
ТОВ «Сільгосп-продукт»
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Водно-фізичні  властивості  ґрунту на посівах
к ук урудзи цукрової залежно від глибини його

основного обробітк у
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Викладено результати досліджень зміни водно-фізичних властивостей темно-каштанового солонцюватого
ґрунту на посівах кукурудзи цукрової під впливом основного обробітку на різну глибину в умовах краплинного
зрошення в зоні Сухого Степу України.

Ключові слова: кукурудза цукрова, краплинне зрошення, водно-фізичні властивості грунту, глибина основ-
ного обробітку грунту

Лиховид П., аспірант, Херсонський державний аграрний університет

Постановка проблеми. Інтенсифікація сільсько-
господарського виробництва, розширене викори-
стання важких машинно-тракторних агрегатів, перехід
на мінімальні та нульові технології обробітку зрошення

водою низької якості тощо поступово призводять до
деградації водно-фізичних властивостей та погіршен-
ня структурного стану грунтів. Зважаючи на те, що для
оптимального росту і розвитку сільськогосподарські

© Лиховид П. 2016
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культури вимагають достатньої забезпеченості не
тільки елементами живлення і водою, але і киснем,
простором для нормального поширення кореневої
системи, то проблема переущільнення ґрунту і нега-
тивних змін його агрофізичних властивостей, які виті-
кають звідси,  є актуальним питанням аграрної науки
сьогодення. Дослідження впливу основного обробітку
ґрунту на різну глибину на його водно-фізичні власти-
вості є однією з важливих проблем, яким варто приді-
ляти увагу для вирішення питання збереження родю-
чості та структурного стану земельних угідь України [1,
2, 3, 4].

Аналіз останніх досліджень. У вітчизняній фахо-
вій літературі питання впливу глибини основного
обробітку на водно-фізичні властивості ґрунту на посі-
вах кукурудзи цукрової висвітлені обмежено. Наявні
матеріали, в основному, стосуються незрошуваних
умов, або умов зрошення застарілими та малоефек-
тивними способами: по борознах, дощуванням тощо.
Враховуючи те, що в останні роки овочеву кукурудзу
вирощують переважно в умовах краплинного зрошен-
ня, актуальність вищезазначених досліджень для агро-
виробників знижується. Отже, було вирішено за
доцільне дослідити зміни агрофізичного стану ґрунту
на посівах кукурудзи цукрової в умовах  краплинного
зрошення, оскільки це питання є недостатньо вивче-
ним і потребує подальшої наукової розробки [5, 6, 7].

Умови і методика досліджень. Польові досліди
проводили протягом 2014-2016 рр. на базі СК
«Радянська земля» Білозерського району Херсонської
області відповідно до стандартів і вимог дослідної
справи в агрономії [8, 9, 10]. Схемою досліду було
передбачено вивчення основного полицевого обро-
бітку ґрунту на глибину 20-22 і 28-30 см; фонів жив-
лення (без добрив, N60P60, N120P120); густоти рослин

(35, 50, 65, 80 тис/га). Агротехніка вирощування куку-
рудзи цукрової була загальновизнана для зрошуваних
умов Сухого Степу України. Після збирання поперед-
ника (пшениця озима на зерно) виконували лущення
стерні на глибину 10-12 см. Під основний обробіток
ґрунту (полицеву оранку) сівалкою СЗ-3,6 було внесе-
но мінеральні добрива згідно зі схемою досліду. У
ранньовесняний період проводили боронування. До
сівби було виконано дві культивації на глибину 8-10 та
5-6 см.  Під передпосівну культивацію вносили гербі-
цид Харнес нормою 2,0 л/га. Сівбу кукурудзи цукрової
сівалкою УПС-8 проводили з міжряддям 70 см на гли-
бину 5-6 см, норма висіву — відповідно до схеми
досліду. Догляд за посівами полягав у проведенні
хімічного захисту від шкідників і контролі  бур’янистої
рослинності. Проводили обприскування посівів інсек-
тицидом Карате Зеон нормою 0,2 л/га у фазу 3-5
листків культури, гербіцидом Майстер Пауер у фазу 7-
8 листків нормою 1,25 л/га, інсектицидом Кораген
нормою 0,1 л/га на початку викидання волоті.
Передполивну вологість в активному шарі ґрунту  підт-
римували на рівні 80 % НВ поливом через систему
краплинного зрошення. 

Щільність складення ґрунту встановлювали за
методикою М. А. Качинського. Розрахунок показника
здійснювали за формулою:

, (1)

де: d
c — щільність складення ґрунту, г/см3; m —

маса абсолютно сухого ґрунту, г; V — об’єм ґрунту,
см3. 

Сумарну шпаруватість ґрунту розраховували за
формулою:

, (2)

де: - сумарна шпаруватість ґрунту, %;  dc —

щільність складення ґрунту, г/см3; dт.ф. - щільність

твердої фази ґрунту, г/см3. 
Водопроникність ґрунту визначали методом

Долгова, і розраховували за формулою:

, (3)

де: А — водопроникність ґрунту, мм/хв; О — об’єм
води, що просочилась за період часу, мл; 10 — коефі-
цієнт перерахунку мл в мм; П — площа облікового май-
данчика, см2; Ч — тривалість періоду, хв. 

Визначення водно-фізичних параметрів ґрунту
виконували у п’ятикратній повторності [8, 9, 10, 11]. 

Метою досліджень було вивчення закономірно-
стей зміни водно-фізичних властивостей темно-каш-
танового солонцюватого ґрунту на посівах кукурудзи
цукрової за різної глибини його основного обробітку в
умовах краплинного зрошення зони Сухого Степу
України.

Результати досліджень. Результати вивчення
щільності складення орного шару грунту показали, що
полицева оранка на 28-30 см забезпечує краще його
розпушування та попереджає швидке ущільнення.
Варто зазначити, що обробіток ґрунту як на 20-22, так
і на 28-30 см, забезпечує щільність складення в межах,
оптимальних для розвитку кореневої системи кукуруд-
зи цукрової (1,2-1,3 г/см3). Незначне перевищення
зазначеного показника, яке складає 0,01 г/см3, на
період збирання врожаю культури за оранки на 
20-22 см не можна вважати критичним для продуктив-
ності рослин (табл. 1). 

Глибина основного
полицевого обробітку
ґрунту, см (фактор А)

Шар ґрунту,
см (фактор В)

Строк визначення 
(фактор С)

20-22

0-10
сходи 

культури
збирання
врожаю

10-20 1,16 1,25

20-30 1,23 1,31

0-30
1,29 1,38

1,23 1,31

28-30

0-10 1,13 1,23

10-20 1,19 1,28
20-30 1,25 1,35

0-30 1,19 1,28

НІР05 : для факторів А, С — 0,011 г/см3; фактора В — 0,014; ком-
плексної дії факторів АВС — 0,027 г/см3. 

Таблиця 1 – Щільність складення ґрунту на посівах
кукурудзи цукрової залежно від глибини його основ-

ного обробітку, г/см3
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Подібні закономірності простежуються у показнику
шпаруватості ґрунту, яка визначається сумарним
об’ємом усіх пор, зайнятих водою та повітрям. За
полицевої оранки на 28-30 см вищезазначений показ-
ник є достовірно кращим, ніж за обробітку на 20-22 см.
Проведення основного обробітку ґрунту на 28-30 см
забезпечує його шпаруватість в межах 51-55 % протя-
гом періоду вегетації культури, що на 1-2 % вище, ніж
за оранки на 20-22 см, і ближче до значень оптимуму,
який складає 55-65 % (табл. 2). 

Водопроникність відносять до головних водних
властивостей ґрунтів. Водопроникність – це здатність
ґрунту пропускати воду із верхніх горизонтів у нижні за
одиницю часу. Значною мірою вона залежить від гра-
нулометричного складу та ступеня окультуреності
ґрунту. Негативні наслідки у вирощуванні сільськогос-
подарських культур мають як низька, так і надмірно
висока водопроникність [2]. 

У результаті проведених досліджень було встанов-
лено суттєвий вплив глибини основного обробітку
ґрунту на його водні властивості (табл. 3).

Аналіз дослідних даних показав, що за полицевого
обробітку темно-каштановий ґрунт характеризується
достатньо високою водопроникністю. Достовірно
кращі водні властивості ґрунт на посівах кукурудзи
цукрової має за основного обробітку ґрунту на глиби-
ну 28-30 см. Це виражається у вищій на 0,25-0,41

мм/хв водопроникності та у більшій на 148-182 м3/га
кількості поглинутої за першу годину визначення води. 

Висновки: 
1. Проведення основного полицевого обробітку на

різну глибину для вирощування кукурудзи цукрової в
умовах краплинного зрошення в зоні Сухого Степу
України суттєво впливає на водно-фізичні властивості
темно-каштанового солонцюватого ґрунту.

2. Достовірно меншу щільність (1,19-1,28 г/см3) і
вищу шпаруватість (51,06-54,72 %) орного шару ґрунт
на посівах кукурудзи цукрової має за полицевої оранки
на 28-30 см. Основний обробіток ґрунту на меншу гли-
бину приводить до зростання ущільненості ґрунту.

3. Кращі водні властивості темно-каштанового
солонцюватого ґрунту на посівах кукурудзи цукрової
формуються за обробітку на глибину 28-30 см.

Перспективи подальших досліджень. Розробка
питання впливу обробітку на водно-фізичні властиво-
сті ґрунту на посівах кукурудзи цукрової не обмежу-
ється дослідженням різної глибини його проведення. У
подальшому планується вивчення різних способів
основного обробітку під кукурудзу цукрову, та їх впли-
ву на ґрунт і культуру. 
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Глибина основного
полицевого обробітку
ґрунту, см (фактор А)

Шар ґрунту,
см (фактор В)

Строк визначення 
(фактор С)

20-22

0-10
сходи 

культури
збирання
врожаю

10-20 55,67 52,15
20-30 53,33 50,26

0-30
51,26 47,65

56,79 50,02

28-30

0-10 56,79 53,34

10-20 54,70 51,23
20-30 52,68 48,61
0-30 54,72 51,06

НІР05 : для факторів А, С — 0,40 %; фактора В — 0,48; комплексної
дії факторів АВС — 0,97 %. 

Таблиця 2 – Шпаруватість ґрунту на посівах куку-
рудзи цукрової залежно від глибини основного обро-

бітку ґрунту, % (середнє за 2014-2016 рр.)

Глибина полицевої оранки, см

Строк визначення 
(фактор С)

Період схо-
дів культури

Період зби-
рання врожаю

Водопроникність у першу годину визначення, мм/хв

20-22 3,46 2,38

28-30 3,71 2,69

Кількість поглинутої ґрунтом води, м3/га

20-22 2078 1430

28-30 2226 1612

НІР05 : на період сходів культури 0,09 мм/хв; 53 м3/га;
на період збирання врожаю 0,12 мм/хв; 75 м3/га.  

Таблиця 3 – Водопроникність і кількість поглинутої
води ґрунтом на посівах кукурудзи цукрової за різної

глибини його основного обробітку
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Харків: Основа, 2001.-366 с. 
11. Мойсейченко В.Ф. Основи наукових досліджень

в агрономії.– К., 1994.– 334 с.   

Аннотация. Изложены результаты исследования
изменения водно-физических свойств темно-кашта-
новой солонцеватой почвы на посевах кукурузы
сахарной под влиянием основной обработки на раз-
ную глубину в условиях капельного орошения в зоне
Сухой Степи Украины. 

Summary. The results of the study of water-physical
properties changes of the dark-chestnut alkaline soil in
the sweet corn crops under the impact of primary tillage
on different depth under the drip irrigation conditions in
the Dry Steppe Zone of Ukraine are presented. 

Стаття надійшла до редакції 29 грудня 2016 р.

Редуктори і  коробки передач від фірми 
«Бондіолі  і  Павезі» 

УДК 62-585.9

У статті наведена інформація про редуктори і коробки передач виробництва фірми «Бондіолі і Павезі»
(Італія).

Ключові слова: редуктори, коробки передач, фірма «Бондіолі і Павезі», Італія.

Ясенецький В., канд. техн. наук (УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого)

Т е х н і к а  і  о б л а д н а н н я  д л я  А П К :  д о с л і д ж е н н я ,  
е к с п е р т и з а ,  п р о г н о з  р о з в и т к у

Вступ. Фірма «Бондіолі і Павезі» (Італія) виробляє
широку гаму редукторів і коробок передач.

Основна частина.
Для виробництва коса-
рок і жниварок фірма
пропонує моноблочні
чавунні редуктори моде-
лі 3000, потужністю до
140 кВт за 540 об/хв
(рис. 1).

Для комплектації
фрез для міжрядного
обробітку грунту фірма
пропонує моноблочні
чавунні редуктори
потужністю до 49 кВт за
540 об/хв (рис. 2).

Для виготовлення
ротаційних борін фірма
виробляє моноблочні
чавунні редуктори
потужністю до 
184 кВт (рис. 3).

Для спеціально-
го застосування
фірма пропонує
редуктори та інтег-
ровані системи
передачі потужно-
сті.

Фірма ВІМА, яка
входить у структуру
Бондіолі і Павезі,
виробляє коробки

передач з паралельними валами, які використовують-
ся для виготовлення вентиляторів для розпилювачів,
електромашинних генераторів, зрошувального облад-
нання, фермерських комбайнів і мультиплікаторів для
гідравлічних насосів (рис. 4).

Коробка передач є ключовим елементом кінема-
тичних систем сільськогосподарських машин, транс-
портних засобів і промислового обладнання.

Фірма «Бондіолі і Павезі» виготовляє якісні редук-
тори і коробки передач, які користуються попитом
серед машинобудівників України.

Рис. 2 – Коробка
передач серії 4000

Рис. 1 – Коробка передач серії
3000

Рис. 3 – Коробка передач серії 5000

Рис. 4 – Коробка передач серії 8000

© Ясенецький В. 2016
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Аннотация. В статье приведена информация о
редукторах и коробках передач производства фирмы
«Бондиоли и Павези» (Италия).

Summary. This article provides information on
"Bondioli and Pavesi" (Italy) manufactured gears and gear
boxes.

Передатне
число

Потужність,
кВт

Крутний
момент на

вході, кВт за
540 об/хв

Передатне
число

Потужність,
кВт

Крутний
момент на

вході, кВт за
540 об/хв

Передатне
число

Потужність,
кВт

Крутний
момент на

вході, кВт за
540 об/хв

CV KW N-m CV KW N-m CV KW N-m

MSA CMV M60

1:5.2 22 16 290 1:1 100 74 1326 1:4.5 61 44.8 809

1:4.6 19 13.9 252 1.5:1 100 74 1326 1:4 60 44 795

1:4 17 12.5 225 1.9:1 100 74 1326 1:3.5 59 43.4 782

1:3.6 15 11 199 CRD 1:3.3 57 41.9 756

MGA-A 1:1 80 58.8 1061 MSC

1:4.5 30 22 397 1.94:1 80 58.8 1061 1:7.4 70 51.5 911

1:3.5 30 22 397 IMR4 1:7 70 51.5 911

МЗО 1:1 80 58.8 1061 1:6.2 70 51.5 911

1:5 30 22 397 1.94:1 80 58.8 1061 1:5 70 51.5 911

1:4.5 30 22 397 2.3:1 80 58.8 1061 1:4.5 75 55 976

1:4 30 22 397 MSB 1:4 75 55 976

1:3.6 28 20.6 371 1:5 45 33 585 1:3.5 75 55 976

1:3 28 20.6 371 1:4.5 45 33 585 1:3 75 55 976

M47 1:4 45 33 585 CMS

1:5 48 35.3 636 1:3.5 45 33 585 1:1 125 92 1658

1:4.6 46 33.8 610 1:3 30 22 390 1.5:1 125 92 1658

1:4.5 46 33.8 610 M60 1.84:1 125 92 1658

1:4 45 33 597 1:7.5 45 33 597 CVP

1:3.6 44 32.3 583 1:7.4 40 29.5 530 1:1 80 59 1061

1:3.3 42 30.9 557 1:7 40 29.5 530 1.5:1 80 59 1061

1:3 40 29.4 530 1:5 62 45.6 822 1.94:1 80 59 1061

Коротка технічна характеристика коробок передач з паралельними валами

Стаття надійшла до редакції 13 січня 2016 р.

Рубач коридорів роторний РКР-1,5М від 
ПАТ «Спецлісмаш»

УДК 630*31

У статті наведена інформація про рубача коридорів роторного РКР-1М, який застосовується для освітлення
рядкових посадок різних порід дерев.

Ключові слова: ліс, рядкові посадки, дуб, хвойні дерева, горіх, освітлення, рубач коридорів.

Назаренко В., директор (ПАТ «Спецлісмаш»)

© Назаренко В. 2016

Вступ. Нині в Україні в широких масштабах йде
законна і незаконна вирубка лісів. Для поновлювання
лісів проводиться робота з посадки різних порід лісо-
вих культур. Щоб забезпечити умови для швидкого
росту дерев проводиться освітлення міжрядь спеці-
альними рубачами коридорів (рис.1). Такі агрегати
виробляє ПАТ «Спецлісмаш».

Основна частина. Для освітлення міжрядь рядо-
вих посадок дерев ПАТ «Спецлісмаш» виготовляє
роторний рубач коридорів РКР-1,5М, призначений для
освітлення рядових культур дуба, хвойних та інших
порід з міжряддям не менше трьох метрів, зрізуючи
біля рядів культур порослі листяних порід коридорами
завширшки 1,5 метра, подрібнюючи зрізаний матеріа-
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лу на тріски та залишаючи його на поверхні грунту.

Рубач застосовується в рядкових культурах дуба,
хвойних та інших порід, створених на вирубках після
суцільного або полосового розкорчовування або без
розкорчовування, але з пониженням пеньків у смузі
завширшки 5 метрів і більше, в якій розміщується
рядок дубів або інших порід дерев.

Десятирічний досвід відтворення насіннєвих дуб-
няків на нерозкорчованих зрубах з пониженими пень-
ками промисловим способом у дібровах південного
лісостепу та степу за допомогою РКР-1,5М показав
високу як лісівничу, так і економічну ефективність.

Наприклад, у ДП «Вовчанське лісове господарство»
вирубування дерев на суцільних рубках проводиться з
одночасним пониженням пеньків. Після механізованої
підготовки машиною РН-60 проводиться посадка лісо-
вих культур агрегатом СЛН-1 сіянцями з відкритою та
закритою (в контейнерах) кореневою системою та
посівом жолудя. У перший рік у кінці вегетаційного
періоду з обох боків рядка проводиться догляд руба-
чем коридорів в агрегаті з трактором МТЗ-82 (рис. 2).

Машиною РКР-1,5М над поверхнею ґрунту вирубаєть-
ся трав’яний покрив, у результаті чого здійснюється
природне поновлення чагарників та підгінних порід
(рис. 3). У шестиметрових міжряддях утворюється
коридор завширшки 4 метри. Після проходження 
РКР-1,5М біологічна маса, отримана перебиванням
трав'яної та деревної рослинності, прикриває грунт від
висихання, утворюючи своєрідну мульчу. У шестимет-
рових міжряддях залишаються куліси завширшки орі-
єнтовно 1,5-2 м, в яких формується склад другоряд-

них, підгінних та чагарникових порід.
Досвід показав, що щорічний одноразовий прохід з

обох боків агрегатом РКР-1,5М у кінці травня на почат-
ку червня збільшує приріст лісових культур дуба
майже вдвічі.

Середній
приріст за 10
років складає
близько 0,6
м.

Т а к и м
чином, кла-
сично повіль-
норослий дуб
до 10 років
з а в д я к и
застосуван-
ню РКР-1,5М
п е р е т в о -
рюється в
швидкорослу
породу.

В а р т і с т ь
одноразово-
го догляду за
л і с о в и м и
к у л ь т у р а м и
рубачем РКР-
1,5М складає
близько 250
грн. за 
1 га, що набагато дешевше, ніж проведення освітлень.

Рубка освітлення до 10-річного віку проводиться
один раз і лише на третині всієї площі (в кулісах шири-
ною 1,5-2 м) для формування складу насадження.

Рис. 1 – Роторний рубач коридорів РКР-1,5М

Тип Навісний

Агрегатується з тракторами класу тяги, т.с. 1.4

Продуктивність за зміну, км: 
І передача
ІІ передача

15
25,56

Продуктивність заднім ходом, км 31.6

Ширина захвату, м 1.5

Висота пеньків не повинна бути більше, см 15

Середня висота порослі не більше,м 4.0

Середня густота порослі не більше, шт./м2 45…50

Зрізання максимального діаметра одиночних
дерев, см до 6.0

Висота зрізання порослі регулюється, см від 1.0 до 20

Персонал 1 тракторист

Габаритні розміри, мм: довжина х ширина х
висота 1750 х 1900 х 1200

Маса, кг 455

Технічна характеристика

Рис. 2 – Роторний рубач коридорів РКР-1,5М у роботі
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Вибирана маса зрубуваного хмизу зменшується втри- чі, отже і затрати зменшуються.
Енергія росту дуба дає можливість з незначними

витратами вирощувати його в «шубі з відкритою голо-
вою».

Висновок. Використання рубача коридорів 
РКР-1.5М для освітлення рядкових посадок різних
порід дерев дозволяє різко підвищити ефективність
росту рядкових посадок дуба та інших лісових порід.

Аннотация. В статье приведена информация о
рубщике коридоров роторном РКР-1.5М, который
применяется для осветления рядковых посадок раз-
ных пород деревьев.

Summary. Information on woodcutting machine РКР-
1.5М for making corridors on rows of various species of
trees is presented.

Стаття надійшла до редакції 11 січня 2017 р.
Рис. 3– Вигляд поля після проходу рубача коридорів РКР-1,5М

Обладнання для переробки олійного насіння
фірми «Farmet»

УДК 636.085/.087:602

У статті наведена інформація про конструкцію та параметри обладнання для екструзії кормів виробництва
фірми «Farmet» (Чехія).

Ключові слова: обладнання, екструзія, технологічне обладнання, фірма «Farmet», Чехія.

Пономаренко О., провідний інженер. Ясенецький В., канд. техн. наук (УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого)

Вступ. Сьогодні Україна в основному експортує
насіння соняшнику та інших олійних культур зарубіж.
Це вкрай економічно невигідно для України. Доцільно
переробляти олійні культури на Україні, а зарубіж екс-
портувати продукти переробки. У зв’язку з цим заслу-
говує на увагу обладнання фірми «Farmet» (Чехія), яка
є одним із найкращих виробників такого обладнання у
світі.

Основна частина. Екструзія – це найпоширеніший
метод баротермічної обробки кормів і є одним із най-
прогресивніших методів отримання високоякісного
корму.

Екструзія – процес, який включає перемішування,
нагрівання і продавлювання корму через вузький отвір
для механічної і термічної обробки. Екструзію ще нази-
вають методом «HTST» (High Temperature Short Time)
через те, що мова йде про короткочасну дію на корм
високої температури (більше 1000 С) і тиску.

Існує два типи екструзії: суха і мокра.
Суха екструзія. У процесі сухої екструзії корм под-

рібнюється, нагрівається і стискається. Під впливом
тиску і температури корм, багатий на білок і клітковину
повільно пластифікується і гомогенізується.  У ході
процесу проходить денатурація білкових фракцій.
Після проходження через вивідне сопло корм значно
розширяється і при цьому випаровується значна кіль-
кість води. Цей процес підходить для кормів, які утри-
мують більше ніж 15 % масла. 

Мокра екструзія. Це процес, у якому корм, зволо-
жений водою, або насиченим паром, нагрівається і

стискається. Впливом тиску і температури корм, бага-
тий на крохмаль, білок і клітковину, поступово пласти-
фікується і гомогенізується. Під час процесу компо-
ненти крохмалю перетворюються в желатин, тобто
крохмаль розпадається на простіші засвоювані саха-
рози. Після проходження через відповідне сопло корм
значно розширюється і при цьому випаровується
значна кількість водяної пари.

Мокра екструзія використовується у переробці
зернових, бобових і кормових сумішей, які утримують
невеликий процент вологи і жиру.

Для реалізації процесу екструзії фірма «Farmet»
виробляє великий типорозмірний ряд екструдерів
моделі FE продуктивністю від 80 до 5000 кг сировини
за годину.

Екструдер – це пристрій, обладнаний шнеком, який
проходить через закриту камеру, яка звужується і
переходить у кінцеву форсунку. Корм, який надходить
в екструдер, стискається шнеком та інтенсивно пере-
мішується і розминається. У результаті тертя виді-
ляється тепло, тому корм нагрівається. Ущільнений
високим тиском корм у малому об’ємі камери одно-
часно нагрівається до необхідної температури. Усі
необхідні процеси перетворення білків і пригнічення
антипоживних речовин протікають завдяки тиску і тем-
пературі дуже швидко (упродовж кількох секунд).

До екструдерів фірма «Farmet» пропонує такі опції:
- механізми для формування води і добавки масла

в екструдери;
- обігрівальний кондиціонер;
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- різальна головка;
- охолодження і сушіння макухи.
Управління роботою екструдера може здійснюва-

тись трьома варіантами:
- Classic – ручне управління;
- Clever – інтелектуальне управління з допомогою

автомата PLC з налаштуванням режимів роботи через
сенсорний екран;

- Clever Max – інтелектуальне управління з допомо-
гою автомата PLC, налаштування режимів роботи
через сенсорний екран, у тому числі з частотним пере-
творювачем на центральному приводі екструдера і з
оптимізацією процесу екструзії.

Екструдери можна компонувати в екструзійні лінії,
загальна продуктивність яких визначається кількістю і
типом використовуваних одиниць.

Коротка технічна характеристика екструдерів
моделі FE фірми «Farmet» (Чехія)

Екструзія корму забезпечує:
- руйнування структури (денатурація) білків –

короткочасне нагрівання від 84 % до 128 % від дії висо-
кого тиску в екструдері дуже ефективно міняється
структура білків (проходить їх денатурація), завдяки
чому підвищується енергетична цінність корму;

- радикальне зниження вмісту антипоживних речо-
вин і натуральних токсинів. Наприклад, у сої після екс-
трузії значно понижується активність уреази. У кормах
для моно-гастричних тварин понижується вміст інгібі-
тора трипсину;

- стерилізацію корму – температура і тиск в екстру-
зері надійно знищують усі бактерії, цвіль, небажані мік-
роорганізми і шкідників. Ріст цвілі і виділення мікроток-
синів припиняється, що дозволяє продовжити строк
зберігання;

- желатинування крохмалю. У процесі екструзії
складні крохмалисті вуглеводи і цукри перетворю-
ються в прості, що спрощує засвоюваність корму;

- механічне подрібнення – розширення корму на
виході з екструдера приводить до внутрішнього руйну-
вання структури матеріалу, чим полегшується його
переварювання, і до збільшення поверхні, що сприяє
прискоренню засвоєння поживних речовин  у травно-
му апараті;

- гомогенізація кормової суміші – в екструдері всі
компоненти кормової суміші перемішуються. З допо-
могою формувальної матриці гранулам корму можна
придавати різну форму, що часто використовується у
виробництві кормів для собак та інших домашніх тва-
рин. Умовою отримання і збереження бажаної форми
гранул є правильний склад екструдату з достатнім вмі-
стом речовин, які в’яжуть (частіше всього – крохмалю).

Висновки. Екструзія – один із найефективніших
методів підготовки фуражного зерна до згодовування.
Для реалізації екструзійного обробітку фуражного
зерна може бути ефективно використано обладнання
фірми «Farmet».

Аннотация. В статье приведена информация о
конструкции и параметрах оборудования для экстру-
зии кормов производства фирмы «Farmet» (Чехия).

Summary. The article includes information about the
«Farmet» manufactured (Czech Republic) feed extrusion
equipment structure and parameters. 

Рис. 1 – Екструдер FE 500 фірми «Farmet» (Чехія)

Рис. 2 – Екструзійна лінія фірми «Farmet» (Чехія)

№
п/п

Параметри 

Марки екструдерів

FE 100 FE 250 FE 500 FE 1000 FE 4000

1. Продуктивність 80-
140

200-
300

400-
700

800-
1400

3000-
5600

2. Привод 
(без опцій), кВт 15 22 55 110 370

3.
Габаритні розміри, мм

- довжина
- ширина
- висота

1935
1015
1765

2300
1290
1765

2270
1390
1362

2300
1815
1400

3600
2500
2300

4. Маса, кг 435 770 1360 1500 3000

Стаття надійшла до редакції 10 січня 2017 р.
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М е т о д и д о с л і д ж е н ь і в и м і р ю в а л ь н і п р и л а д и

Постановка проблеми та аналіз літературних
джерел.

Усвідомлення дедалі зрослої екологічної загрози
внаслідок інтенсивного ведення землеробства стиму-
лювало розробку альтернативних моделей землероб-
ства, які краще відповідали б життєвим інтересам сус-
пільства. 

До альтернативних методів ведення сільського гос-
подарства можна віднести біоінтенсивне міні-земле-
робство, біодинамічне землеробство, ЕМ-технології,
маловитратне стале землеробство  та інші. Ці моделі
ґрунтуються на глибокому розумінні процесів, які від-
буваються в природі, і спрямовані на поліпшення
структури ґрунтів, відтворення їх природної родючості
та сприяють утворенню екологічно стійких агроланд-
шафтів [1]. 

Саме до таких систем агровиробництва належить
концепція  біологізації землеробства для виробництва
екологічно чистої продукції

Суть концепції біологізації землеробства для
виробництва екологічно чистої продукції полягає в
тому, що якщо на одну тонну органічних добрив вно-
ситься більше 15 кг діючої речовини мінеральних доб-
рив, то починається або посилюється дегуміфікація
ґрунтів і їх агрофізична деградація [1]. Всі мінеральні
добрива, які використовуються в Україні, є солями
одновалентних катіонів.

Запобігти деградаційній дії на ґрунт одновалентних
катіонів можна тільки нейтралізацією їх органічними
колоїдами, які утворюються в ґрунті під час внесення
органічних добрив у такому співвідношенні, за якого б
нейтралізувалися всі внесені з мінеральними добри-
вами одновалентні катіони. Це співвідношення між
органічними і мінеральними добривами виведене
емпірично на підставі системних спостережень у
багатьох стаціонарних дослідах. Воно рівне 15 кг дію-
чої речовини  мінеральних добрив на 1 тонну гною. Це
співвідношення називається «коефіцієнт  біологізації
землеробства - �» [1].

Між коефіцієнтами біологізації землеробства і гумі-
фікації органічних добрив існує безпосередній зв’язок:
чим більший коефіцієнт біологізації, тим вищий коефі-
цієнт гуміфікації органічних добрив, а значить швидше
досягається розширене відтворення гумусу і потенцій-
ної ґрунтової родючості. І навпаки, чим нижчий коефі-

цієнт біологізації землеробства, тим менше гумусу
утворюється в ґрунті, зникає можливість виходу на
його розширене відтворення [1].

У таблиці 1 наведені градації коефіцієнта біологіза-
ції землеробства. 

У роботі [2,3] автором було запропоновано
визначати необхідну дозу органічних добрив для
забезпечення основних положень біологізації земле-
робства за формулою (1), після чого визначати норми
внесення мінеральних добрив NPK у діючій речовині за
формулою (2), причому, за основу взято методику
визначення норми внесення мінеральних добрив за
бальною оцінкою землі за величиною програмованої
урожайності [4] та «Концепцію біологізації землероб-
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Обґрунтування методики визначення норми 
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Співвідношен-
ня органічних і

мінеральних
добрив, 
т/кг д. р.

Коефіцієнти
біологізації
землероб-

ства
�

Характер
дії на 

земле-
робство

Вплив на 
властивості ґрунтів

1:0-1:5 1-0,2
Біологічне
землероб-

ство

Оптимальна для рос-
лин щільність складу

ґрунту; оптимальні зна-
чення грунтових режи-
мів; інтенсивне наро-
стання вмісту гумусу

1:5-1:8 0,2-0,125
Інтенсивна
біологіза-

ція

Оптимальна щільність
складу; близьке до

оптимальних значень
грунтових режимів,

менш інтенсивне наро-
стання вмісту гумусу

1:8—1:15 0,125-0,067 Біологі-
зація

Близьке до оптималь-
них значення щільності

складу; у значеннях
грунтових режимів

можливі мінімуми; спо-
вільнене наростання
вмісту гумусу в ґрунті

1:15-1:30 0,067-0,030 Хімізація

Неоптимальне значен-
ня щільності складу,
утворюються брили;

спостерігаються мініму-
ми у значенні ґрунто-

вих режимів; ідуть
процеси дегуміфікації і

декальцинування

1:30 0,030 Інтенсивна
хімізація

Високі значення щіль-
ності складу, дегуміфі-
кації, декальцинуван-
ня; несприятливе (до

великих мінімумів)
значення грунтових

режимів

Таблиця 1 – Значення коефіцієнта біологізації землеробства за
різного співвідношення органічних і мінеральних добрив і їхній

вплив на властивість ґрунту [1]
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ства для виробництва екологічно чистої продукції»
(табл. 1.).

. (1)

. (2)

- норма збалансованого NPK для одержан-

ня програмного врожаю, кг/га; У - програмна врожай-
ність,  ц/га; Б - бал бонітету ґрунту; ЦБ - урожайна ціна

бала ґрунту; До - доза органічних добрив, т/га; 

Оо - окупність 1 т органічних добрив приростом уро-

жаю; Ом - окупність 1 ц діючої речовини мінеральних

добрив  приростом урожаю; А - поправковий коефіці-
єнт на групу ґрунту, � - коефіцієнти біологізації земле-
робства (табл. 1).

Широко розповсюдженим є балансовий метод
визначення норми внесення мінеральних добрив.
Тому розробка  методики визначення норми внесення
мінеральних та органічних добрив з використанням
балансового методу та концепції  біологізації земле-
робства для виробництва екологічно чистої продукції є
актуальним завданням.

Мета досліджень. Розроблення методики визна-
чення норми внесення мінеральних та органічних доб-
рив для біологізації землеробства з використанням
балансового методу. 

Результати досліджень. Для розроблення мето-
дики розрахунку за основу взято формулу визначення
норми внесення мінеральних добрив за балансовим
методом, який ґрунтується на встановленні виносу
елементів живлення із запланованим урожаєм
і використанні їх з урахуванням коефіцієнтів
ґрунту і добрив. 

(3)

де Ді – норма внесення і-того (і – N, P, K)

добрива у діючій речовині, кг/га; У – плановий
урожай, ц/га; 

Bi – винесення елементів живлення (N, P,

K) в розрахунку на 1 ц основної з урахуванням
побічної продукції, кг/ц (табл. 2); Пгі – вміст у

ґрунті рухомих форм поживного і елемента,
кг/га (табл. 3); Кгі – коефіцієнт використання і

поживного елемента з ґрунту, відносних оди-

ниць або (табл. 4); До – доза органічних

добрив, т/га; – вміст поживного і елемен-

та в органічному  добриві, кг/т (табл. 5); –
коефіцієнт використання і поживної речовини
із органічного добрива, відносних одиниць

або (табл. 6); – коефіцієнт викори-
стання поживної і речовини із мінерального

добрива, відносних одиниць або (табл. 6);

– коригувальні коефіцієнти для рекомен-

дованих  норм мінеральних добрив на ґрунтах з різним
ступенем забезпеченості рослин елементами живлен-
ня, відносних одиниць (табл. 7).

Тоді загальну норму внесення NPK визначають за
формулою:

(4)

Використовуючи дані таблиці 1, дозу органічних
добрив у розрахунку на 1 га визначатють за формулою
(т/га):

(5)
де � – коефіцієнти біологізації землеробства (табл. 1).

Замість у рівняння (2) підставимо і

визначимо : 

(6)

Таблиця 2 – Винос поживних речовин з урожаєм (з урахуванням нетоварної
для сільськогосподарських культур) [5]

Культура
Основн
а про-
дукція

З урахуванням нетоварної
для сільськогосподарських

культур
З урожаєм

Витрати, кг/ц Витрати, кг/ц Відноше
ння

нетовар-
ної про-
дукції до
товарної

N P2O5 K2O N P2O5 K2O

Жито
озиме Зерно 2,5-3,0 1,2-1,3 2,5-3,0 1,74 0,75 0,54 1,9

Пшениця –//– 2,5-3,5 1,0-1,2 2,0-3,0 2,07 0,74 0,49 1,6

Ячмінь –//– 2,5-3,0 1,0-1,2 2,0-2,5 1,84 0,76 0,53 1,2

Овес –//– 2,5-3,3 1,2-1,5 2,8-3,5 1,89 0,83 0,51 1,6

Кукурудза –//– 1,5-3,0 0,6-1,2 2,0-3,0 1,53 0,59 0,42 1,3

Просо –//– 3,0-3,5 1,0-1,2 3,5-4,5 1,94 0,49 0,41 1,6

Гречка –//– 3,5-4,5 1,2-1,7 3,5-5,0 1,77 0,59 0,71 1,9

Рис –//– 1,5-2,5 0,8-1,2 2,0-3,0 1,05 0,64 0,46 1,1

Горох –//– 4,5-6,5 1,5-2,0 2,0-3,0 3,34 0,84 1,30 1,1

Льон –//– 5,5-6,5 1,8-2,3 6,0-6,5 0,54 0,21 1,01 0,6

Буряк 
цукровий

Корене -
плоди

0,4-
0,5 0,15-0,2 0,5-0,9 0,207 0,076 0,222 0,6

Соняшник Насіння 4,0-5,5 1,5-2,5 10,0-15,0 2,37 1,04 0,84 2,2

Картопля Бульби 0,5-0,6 0,15-0,2 0,7-0,9 0,37 0,11 0,55 0,5

Капуста Головки 0,25-
0,38 0,1-0,15 0,3-0,45 0,2 0,06 0,19 0,5

Огірок Плоди 0,3-0,4 0,1-0,2 0,4-0,5 0,16 0,07 0,21 0,5

Помідор –//– 0,25-0,4 0,07-0,15 0,3-0,6 0,15 0,05 0,25 0,2
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Після визначення необхідної дози органічних доб-
рив для забезпечення основних положень біологізації
землеробства за формулою (6) визначають норми
внесення N, P, K у діючій речовині за формулою (3), де

використовують визначене значення .
Винесення елементів живлення (N, P, K) кг в розра-

хунку на 1 ц основної з урахуванням побічної продукції
Bi береться з таблиці 2. Коли нетоварну частину вро-

жаю залишають на полі у вигляді органічних добрив
для проведення балансових розрахунків використо-
вують показник витрат елементів живлення на одини-
цю товарної продукції .

Вміст у ґрунті рухомих форм поживного і елемента

наведено в таблиці 3.
Агрохімічні показники картограм вмісту в ґрунті

рухомих сполук азоту, фосфору і калію (мг/кг ґрунту)
переводять у кілограм на 1 га, перемножуючи на кое-
фіцієнт, який відповідає різновиду ґрунту і глибині роз-
рахункового шару. Так, якщо для розрахунку беруть 
0-30 см, де розміщена основна кількість коренів, його
маса на 1 га становить 3000т, то застосовують коефі-
цієнт 3 [5]. Цей коефіцієнт може змінюватися залежно
від фактичної густини ґрунту.

Значення коефіцієнта використання і поживного

елемента з ґрунту наведено в таблиці 4.
Вміст поживного і елемента в органічному добриві

подано в таблиці 5.
Вміст поживних елементів в органічному добриві

подають у % на абсолютно суху речовину – . У
формулах (3 – 6) цей показник має розмірність кг/т,

оскільки доза органічних добрив – т/га. За даними

табл. 5 визначаємо за формулою:

,

звідси: 
, (7)

де – вологість органічних добрив, %; 1000 – кіль-

кість кг в одній т, кг/т; – вміст поживного еле-
мента в абсолютно сухій речовині.

Значення коефіцієнта використання і поживної

речовини із органічного добрива наведено в таб-

лиці 6.

Для уточнення рекомендованих норм добрив вико-
ристовують коригувальний коефіцієнт А (табл. 7).

Для прикладу визначимо потребу в добривах у роз-
рахунку на 1 га для вирощування картоплі під плановий
урожай 200 ц/га. Вихідні дані для проведення розра-
хунку подано в таблиці 8

Таблиця 3  –Середній вміст рухомих сполук елементів
живлення в ґрунті (Дмитренко П.О., Носко Б.С.) [5]

Елемент 
живлення

Метод 
визначення

Для зерно-
вих і кормо-
вих культур,

мг/кг

Для технічних
і овочевих 

культур,
мг/кг

N
Тюріна-Кононової 45 70

Корнфільда 175 200

Р2О5

Кірсанова 75 100
Чирикова 75 100
Мачигіна 23 30

К2О

Кірсанова 100 120
Чирикова 100 120

Мачигіна 100 200

Маслової 125 200

Таблиця 4 – Коефіцієнт використання сільськогосподарськими
культурами елементів живлення з ґрунту за різного вмісту їхніх

рухомих сполук, % [5]

Культури

Вміст елементів живлення, мг/кг ґрунту
Nлегкогідр. P2O5 K2O

до 
50

50-
100

100-
150

до 
50

50-
100

100-
150

до 
50

50-
100

100-
150

Чорноземи і сірі опідзолені ґрунти

Пшениця
озима 34 25 23 11 9 5 17 13 12

Жито озиме 20 16 13 7 6 5 11 10 10

Ярі зернові та
кукурудза на

силос
25 19 17 10 9 7 20 16 14

Гречка 16 12 11 7 6 5 19 16 14

Кукурудза на
зерно 35 26 24 12 9 8 31 23 19

Цукровий
буряк 33 30 27 10 9 8 33 30 30

Картопля 21 21 20 9 9 9 33 30 30
Соняшник 38 32 25 23 16 12 75 65 50

Горох 39 39 35 9 9 8 15 12 10
Багаторічні

трави 19 12 12 8 5 5 17 11 10

Капуста 40 35 28 18 14 11 44 38 22
Помідор 34 25 19 6 5 4 38 34 27
Огірок 18 17 15 10 9 8 27 21 17

Дерново-підзолисті ґрунти
Пшениця

озима 32 24 23 10 8 8 14 12 11

Ярі зернові та
кукурудза на

силос
23 18 16 9 6 5 17 14 12

Гречка 10 8 8 6 6 5 10 10 10

Кукурудза на
зерно 32 25 23 11 8 8 22 21 20

Картопля 29 23 23 12 10 10 37 37 37
Горох 38 33 27 9 7 6 10 10 8

Люпин зерно 25 24 21 9 5 5 12 11 8

зелена маса 50 34 30 9 6 5 20 20 17

Льон (насін-
ня) 16 8 7 6 5 5 5 5 5

Багаторічні
трави 9 9 8 5 5 5 8 8 7

Чорноземи південні та каштанові  ґрунти

Пшениця
озима 32 25 22 11 9 9 16 12 11

яра 23 21 20 6 6 5 10 8 7
Ярі зернові та
кукурудза на

силос
25 20 18 10 8 7 20 17 15

Гречка 14 12 10 7 6 5 20 15 13
Кукурудза на

зерно 34 25 21 12 9 7 33 23 19

Буряк 31 28 27 10 8 9 33 30 30
Соняшник 33 30 29 19 16 15 76 61 58

Рис 24 22 18 5 5 5 17 17 17
Горох 39 35 28 10 9 8 13 11 9

Багаторічні
трави 20 16 15 8 6 6 17 15 13
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Підставимо у формули (6 і 3) значення показників з
таблиці 8 і отримаємо:

=16,5 т/га,

=126,4 кг/га,

= 34,2 кг/га,

=84,8 кг/га.

Результати розрахунків записуємо в таблицю 9. За
результатами розрахунків побудовано графік залеж-
ності норми внесення добрив від коефіцієнта біологі-
зації ( рис. 1).

Висновок. За результатами досліджень розробле-
но методику розрахунку оптимальної норми внесення
органічних і мінеральних добрив для впровадження

Таблиця 5 – Середній вміст елементів живлення в органічних
добривах [6]

Органічне
добриво

Вологість,
%

Густина,
т/м3

Вміст у % на абсолютно суху
речовину 

N P2O5 K2O

Гній ВРХ 85-97 1,0-1,1 1,9-4,3 0,6-2,8 1,3-5,2
Гній свиней 86-98 1,0-1,1 2,6-6,5 1,4-3,7 1,4-5,4

Послід 70-85 1,07 3,6-8,0 3,0-6,7 1,3-4,0
Осад стічної

води 82-92 - 1,6-4,0 0,6-5,2 0,3-0,6

Осад 
зброджений 83-92 - 3,0-4,0 2,4-4,8 0,81

Торф 
верховий 55-70 0,2-0,6 0,5-2,0 0,03-0,3 0,01-0,1

Торф 
перехідний 55-65 0,2-0,4 1,4-2,5 0,02-0,4 0,05-0,2

Торф 
низинний 55-65 0,2-0,5 1,6-4,0 0,1-0,4 0,02-0,3

Солома 16-24 0,04-0,06 0,5-0,8 0,1-0,2 0,9-1,6
Тирса 25 - 0,20 0,30 0,74

Кора дерева 60 - 0,2-0,3 0,06-0,1 0,07-0,1

Тверді 
побутові
відходи

40-60 0,3-0,6 0,6-1,1 0,5-0,6 0,6-0,8

Лігнин 60-70 - 0,15 0,02 0,02

Таблиця 6 – Коефіцієнт використання сільськогосподарськими
культурами елементів живлення з гною і мінеральних добрив, %

[5]

Добрива Рік вико-
ристання Культури N P2O5 K2O

Органічні
(гній, компости)

Перший
Зернові 20-30 25-35 50-60

Просапні,
овочеві

30-40 35-45 60-70

Другий Усі культури 12-15 15 25

Мінеральні
Перший

Зернові 40-60 18-20 40-60

Просапні 50-65 18-22 40-55

овочеві 50-70 20-25 60-70

Другий Усі культури 10 15 10

Таблиця 7 – Коригувальні коефіцієнти для рекомендованих
норм мінеральних добрив на ґрунтах з різним ступенем

забезпеченості рослин елементами живлення [5]

Ступінь забезпе-
чення рослин

Зернові
культури

Зернобобові
і багаторічні

трави

Просапні
культури

Овочеві
культури

Для азотних добрив

Дуже низький 1,3-1,5 0,6 1,3-1,5 1,3
Низький 1,2 0,5 1,2 1,1
Середній 1,0 0,4 1,0 1,0

Підвищений 0,7 0,2 0,7 0,9
Високий 0,5 - 0,5 0,8

Дуже високий - - - -
Для фосфорних добрив

Дуже низький 1,3-1,5 1,3-1,5 1,3-1,5 1,3-1,5

Низький 1,0 1,0 1,3 1,3
Середній 1,0 0,7-0,9 1,0 1,2

Підвищений 0,7 0,5-0,6 0,5-0,7 1,0
Високий 0,6 - 0,6 0,6-0,8

Дуже високий - - - 0,6
Для калійних добрив

Дуже низький 1,3-1,5 1,3-1,5 1,3-1,5 1,3-1,5
Низький 1,1 1,3 1,3 1,2
Середній 0,9 1,0 0,8 1,0

Підвищений 0,5-0,6 0,7-0,8 0,6-0,7 0,9-1,0
Високий 0,5 0,5-0,6 0,6 0,6-0,8

Дуже високий - - - 0,4-0,6

Таблиця 8 – Дані для визначення потреби в добривах у
розрахунку на 1 га для вирощування картоплі

Показник Позначення Розмірність

Значення 
показника

N P2O5 K2O

Плановий урожай, ц/га У ц/га 200

Коефіцієнти біологізації
землеробства

Відносних
одиниць

0,03, 0,067,
0,125, 0,2, 1,0

Винесення елементів
живлення (N, P, K) в

розрахунку на 1 ц
основної з урахуванням

побічної продукції
(табл.2 )

кг/ц 0,6 0,2 0,9

Вміст у ґрунті рухомих
форм поживного і еле-

мента (табл.3 х3)
кг/га 135 225 300

Коефіцієнт використан-
ня і поживного елемен-

та з ґрунту (табл. 4)
Відносних
одиниць 0,21 0,09 0,30

Вміст поживного еле-
мента на абсолютно

суху речовину органіч-
ного добрива (гній ВРХ
вологістю 85%, табл. 5)

% 3 1,5 2,5

Вміст поживного і еле-
мента в органічному

добриві, кг/т
кг/т 4,5 2,25 3,75

Коефіцієнт використан-
ня і поживної речовини
із органічного добрива

(табл. 6)

Відносних
одиниць 0,3 0,35 0,6

Коефіцієнт використан-
ня поживної і речовини
із мінерального добри-

ва (табл. 6)

Відносних
одиниць 0,55 0,2 0,5

Коригувальний коефі-
цієнт для

ступеня забезпеченості
рослин елементами

живлення – середній
(табл. 7)

Відносних
одиниць 1 1 0,8
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біологізації землеробства. Встановлено, що впровад-

ження біологізації землеробства можливе в господарст-
вах. Це підтверджується наведеним прикладом.
Встановлено, що для отримання урожаю картоплі 200
ц/га з оптимальним значенням = 0,2 (рис.1) необхідно
внести в ґрунт 27,4 т/га органічних добрив та мінераль-
них добрив NPK – 121,51 кг діючої речовини на гектар. 
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the introduction of biologization of
agriculture.

Рис. 1 – Графік залежності норми внесення добрив від
коефіцієнта біологізації

Таблиця 9 – Результати розрахунків

Показник Позначення Розмірність

Значення 
показника

N P2O5 K2O

Для =0,03

Норма внесення і-того (і – N, P, K) добрива у діючій
речовині з урахуванням коригувального коефіцієнта кг/га 143,4 61,3 109,76

Сумарна норма внесення NPK кг/га 314,46

Доза органічних добрив, т/га т/га 9,5

Фактичний коефіцієнт біологізації землеробства Відносних
одиниць 0,03

Для =0,067

Норма внесення і-того (і – N, P, K) добрива у діючій
речовині з урахуванням коригувального коефіцієнта кг/га 126,4 34,2 84,8

Сумарна норма внесення NPK кг/га 245,4

Доза органічних добрив, т/га т/га 16,4

Фактичний коефіцієнт біологізації землеробства Відносних
одиниць 0,067

Для =0,125

Норма внесення і-того (і – N, P, K) добрива у діючій
речовині з урахуванням коригувального коефіцієнта кг/га 111 9,25 62,4

Сумарна норма внесення NPK кг/га 182,65

Доза органічних добрив, т/га т/га 22,7

Фактичний коефіцієнт біологізації землеробства Відносних
одиниць 0,1243

Для =0,2

Норма внесення і-того (і – N, P, K) добрива у діючій
речовині з урахуванням коригувального коефіцієнта кг/га 99,5 -23,75 45,76

Сумарна норма внесення NPK кг/га 121,51

Доза органічних добрив, т/га т/га 27,3

Фактичний коефіцієнт біологізації землеробства Відносних
одиниць 0,2

Для =0,2

Норма внесення і-того (і – N, P, K) добрива у діючій
речовині з урахуванням коригувального коефіцієнта кг/га 75,3 -47,75 8,96

Сумарна норма внесення NPK кг/га 36,5

Доза органічних добрив, т/га т/га 37,2

Фактичний коефіцієнт біологізації землеробства Відносних
одиниць 0,98

Стаття надійшла до редакції 
12 січня 2017 р.
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Н а у к о в о - п р о п а г а н д и с т с ь к і  з а х о д и

Вступ. 18-11 листопада 2016 р. в Києві у виставко-
вому центрі «Київекспоплаза» відбулася 11-а міжна-
родна виставка сільськогосподарської техніки та
обладнання, на якій відповідно до міжнародної практи-
ки відібрали кращі іноваційні розробки, 4 з яких від-
значили золотими медалями, 6 – срібними і 4 – спеці-
альними призами.

Основна частина. Золотими медалями вистав-
ки відмітили самохідний обприскувач Раnteга фірми
«Амаzоnе» (Німеччина), зернозбиральний комбайн
«Маssey Ferguson» T7 (AGCO), трактор Оptum CVX
компанії «Сase». (США), самохідний обприскувач
Apache AS1220 фірми «Apache» (Україна).

Самохідний обприскувач Раnteга фірми «Амаzоnе»
(Німеччина) (рис. 1) – це машина, в якій об'єднані най-
сучасніші технології і системи менеджменту. А саме,
оснащення для швидкісного внесення засобів захисту
рослин Speed Spraying зі швидкістю до 20км/год і
транспортною швидкістю до 50км/год. Компанія
«Амаzоnе» пропонує гідравлічне регулювання кліренсу
до 1,7 м і за рахунок тандемного шасі забезпечується
спокійне горизонтальне положення штанг від коливань
у горизонтальній і вертикальній площинах.
Регулювання ширини колії від 1,8 до 2,5 м виконується
автоматично. Мінімальний радіус розвороту - всього
4,5м, усі колеса керовані. За довжини 8,4м, висоти
3,8м та ширини 2,55 м з основним баком об'ємом
4500 л і штангою завширшки до 40 м обприскувач
Раnteга 4502-Н забезпечує продуктивність до 45
га/год з витратою палива до 0,6 л /га.

Зернозбиральний комбайн Маssey Ferguson T7
(AGCO) (рис. 2) з системою подавання та обмолочу-
вання Natural Flow™ є унікальним завдяки поперечно
розміщеному ротору. Маса, яка надходить до обмо-
лочування, не ущільнюється та не змінює напрямку
руху під час переміщення від похилої камери до рото-
ра. Таким чином матеріал подається безпосередньо
від жатки до ротора з мінімальними пошкодженнями
та витратами потужності, що, у свою чергу, сприяє
меншій витраті палива. Після подавання маси до рото-
ра зерно обмолочується та сепарується через підба-
рабання з кутом обхвату 360°, підвищуючи продуктив-
ність та зменшуючи пошкодження зерна і витрату
палива. Поперечний ротор діаметром 762 мм має
шість рядів хромованих бичів заввишки 18 мм та під-
барабання, обладнане 17-ма поперечними планками,
що разом забезпечують м'яке обмолочення за меншої
витрати потужності. Додатковими унікальними особ-
ливостями комбайна Маssey Ferguson T7 є наявність
одного із найбільших у своєму класі зернових бункерів
об'ємом 13,743 л МF Т7 та неймовірно висока швид-
кість вивантаження.

Трактор Оptum CVX фірми «Case IH» (рис. 3) має в
стандартній комплектації 4-швидкісний ВВП
(540/540Е/1000/1000Е) з електроприводом переми-
кання передач (рис. 3). Він менш схильний до зносу та
пошкоджень. Після вимикання ВВП його гальма
спрацьовують автоматично. Вручну ВВП зупиняється
перемикачем або запрограмованою функцією в

© Муха В., Ясенецький В. 2016

Призери міжнародної виставки 
«ІНТЕРАГРО-2016»

УДК 631.3:061

У статті наведена інформація про новинки сільськогосподарської техніки, які стали призерами виставки
«ІнтерАгро-2016».

Ключові слова: Міжнародна виставка ІнтерАгро-2016, Київ, призери виставки.

Рис.2 – Зернозбиральний комбайн T7 фірми 
«Маssey Ferguson» (США)

Ясенецький В., канд. техн. наук, Муха В., інженер (УкрНДІПВТ ім Л. Погорілого)

Рис. 1 – Самохідний обприскувач Раnteга фірми «Амаzоnе»
(Німеччина)
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системі НМСII.
Гальмо ВВП – стрічкове, яке задіюється на фрик-

ційному покритті накладки, розташованої на корпусі
муфти механізму відбору потужності. Трактор OPTUM
з’явився у світі у 2015 році, в Україну завезений у 2016
році (рис. 3).

Самохідний обприскувач Apache AS1220 фірми
«Apache» (рис. 4) обладнаний інноваційною системою
Raven Hawkeye Nozzle control system, яка використо-
вує довжину імпульсу керування модуляцією на кожно-
му розпилювачі. При цьому відображається стан кож-
ного розпилювача на моніторі в кабіні.

Інновація системи полягає в можливості 100% чіт-
кого контролю роботи кожного розпилювача. Це
забезпечує: 1) постійну підтримку встановленої норми
виливу в межах швидкості від 0 до 30 км/год без зміни
розпилювачів; 2) стабільність заданої норми на гектар
на кожному квадратному метрі поля незалежно від
рельєфу поля та від особливостей руху обприскувача
(навіть під час обприскування по колу); 3) однаковий
розмір краплі робочої рідини, а також контроль мінімі-
зації перекрить вже оброблених ділянок з точністю до
1 розпилювача (пофорсуночне вмикання /вимикання)
(рис. 4).

Срібними медалями нагородили коток Тандем
Конорол фірми «Pottinger» (Німеччина); обертовий
плуг Ювель 8М фірми «Lemken» (Німеччина); зерно-
збиральний комбайн Tucano 580 фірми «Class»

(Німеччина); трактор T7 Heavy Duty компанії 
«New Holland» (Бельгія); важку дискову борону
Кронос-6 компанії «Велес-Агро» (Україна) та обприс-
кувач Horsch Leeb PT 330 фірми «Horsch» (Німеччина).

Обприскувач Leeb PT 330 фірми «Horsch»
(Німеччина) (рис. 5) з інноваційними системами авто-
матичного контролю штанги BoomControl та лазерно-
го сканування поверхні поля BoomSight. Система
BoomControl для контролю положення штанги викори-
стовує дані 2-х або 4-х ультразвукових датчиків, ска-
нуючих відстань до 1м безпосередньо перед штангою
і подає відповідний сигнал комп’ютеру. Система
BoomSight розширює можливості BoomControl. За
допомогою лазера повністю сканується ділянка поля
по всій ширині захвату штанги. У результаті штанга
активно адаптує свою поведінку відповідно до зміни
характеру місцевості. Лазерний сканер, розташова-
ний на даху кабіни обприскувача, сканує ділянку поля в
радіусі 20 м та кутом зору більше 180о. На основі даних
сканера комп’ютер формує електронну карту поля, яка
повністю відображає рельєф місцевості. Залежно від
цього система вибирає модель поведінки штанги від-
повідно до типу рельєфу поля. Як наслідок, Leeb PT
330 може якісно обприскувати з відстанню від штанги
до цільової поверхні менше 50 см та швидкістю до 30
км/г, що значно підвищує ефективність та продуктив-
ність польового обприскувача. 

Leeb РТ 330 з гідравлічним приводом і системою
незалежних пневматичних амортизаторів, дякуючи
високому кліренсу, забезпечує своєчасний і надійний
захист таких високостеблових культур, як наприклад,
кукурудза та соняшник. Ширина колії обприскувача 3
м придає машині з робочим баком обсягом 5000 л та
штангою завширшки 36 м додаткову стабільність.
Внаслідок використання повністю автоматичної систе-
ми керування штангою ВoomControl Leeb РТ 330 спро-
можний вести високоточне обприскування з відстан-
ню від штанги до вершків рослин менше ніж 50 см зі
швидкістю до 30 км/год.

Коток Tandem Conoroll фірми «Pottinger Landtechnik
GmbH» (рис. 6) призначений для комплектації корот-
кобазової дискової борони Террадиск чи культиватора
Сінкро. Проблематика: лущення стерні та передпосів-
ний обробіток вимагають різної роботи від котків. Для
лущення стерні потрібно здійснювати значний тиск

Рис. 3 – Трактор Оptum CVX фірми «Case IH» (США)

Рис. 4 – Самохідний обприскувач APACHE AS1220 фірми
«APACHE»

Рис. 5 – Обприскувач Leeb PT 330 фірми «Horsch» (Німеччина)
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для контакту падалиці з ґрунтом та фон з посмуговим
ущільненням для затримки вологи. Передпосівний
обробіток має забезпечувати хороше подрібнення
груди та рівний передпосівний фон. Для якісного вико-
нання обох операцій доводиться мати два комплекти
котків, наприклад, важкий ущільнювальний та подвій-
ний трубчастий.

Фірма «Pottinger» пропонує налаштовувати Tandem
Conoroll за кутом атаки. Таким чином можна перене-
сти всю вагу машини лише на передній коток, що
забезпечить великий тиск та посмугове ущільнення.
Або ж коток може бути зафіксований в горизонтально-
му положенні, що гарантує належне розпушування
груди та рівний фон поля після обробітку. Конструкція
котка показана на (рис. 6).

Навісний обертовий плуг Ювель 8М фірми
«Lемкеn» (Німеччина) (рис. 7) доповнює асортимент
навісних обертових плугів. Плуг у виконанні 8М має
гідравлічний пристрій обертання з механічним регу-
люванням кута нахилу. Регулювання кута нахилу в
моделі Ювель 8М виконується просто і окремо для
кожної сторони за допомогою ковпачкової гайки та
упору. У базовій комплектації Ювель 8М оснащений
інноваційними корпусами DuгаМахх, які виготовлені зі
зносостійкої інструментальної сталі без свердління та
штампування і задають новий рівень у термінах вико-
ристання: на 150% довше у порівняно з традиційними
корпусами плугів.

Налаштування передплужників відбувається без
використання інструментів. Плуги оснащаються уні-
версальними опорно-транспортними колесами з гід-

равлічною амортизацією. Регулювання ширини захва-
ту відбувається ступінчасто. Кількість корпусів – від 3
до 7. Для агрегатування потрібні трактори середнього
класу потужності з двигунами до 315 к.с.

Комбайн зернозбиральний гібридного компону-
вання Tucano 580 фірми «Class» (Німеччина) (рис. 8)
вирізняється тим, що в систему очистки внесено ряд
нових конструкційних рішень, а саме: оптимізовано
форму жалюзі решіт нижнього решітного стану, що
дозволяє зерну значно легше проходити через нижні
решета; змінено кінематику підвісу нижнього решітно-
го стану, що характеризується меншою амплітудою
коливань по висоті та значно меншою ймовірністю
дотичних ударів зерна об жалюзі; збільшено діаметр
зернового шнека та посилено його привод для забез-
печення вищої пропускної здатності. Таке виконання
дозволяє досягти значно вищої пропускної здатності,
зменшити кількість зерна у воросі, який іде на домо-
лот, отримати значно чистіше зерно в бункері, працю-
вати на значно менших зазорах між жалюзі та зробити
систему очищення менш чутливою до налаштувань. Як
результат, зернозбиральний комбайн спроможний
досягти вищого, щонайменше на 15%, рівня продук-
тивності.

Новий трактор Т7 Нeavy Duty компанії «New
Holland» (рис. 9) має двигун NEF 6,7 л з технологією
ЕСОВluе™ Нl-eSCR, яка забезпечує норми рівня шкід-
ливості вихлопних газів згідно з Тіег4В та виробляєть-
ся компанією FPT Lnbustrial (дочірня компанія СNH) і
має номінальну потужність 300 к.с, яка може бути
збільшена до 409 к.с. під час роботи з ВВП, викори-
стовуючи гідравлічну систему трактора, чи на транс-
портних роботах, завдяки системі управління потужні-
стю двигуна ЕРМ. Нові трактори Т7 НEAVY DUTY
обладнані технологією ІSOBUS III, яка дозволяє агре-
гату контролювати робочу швидкість трактора в авто-
матичному режимі, щоб досягти максимальної про-
дуктивності разом з підвіскою переднього мосту
Теrraglide™, АВS та трансмісією АutoСоnnand. Кабіна
Ноrizon™ знижує шумність, яка є найнижчою в такому
класі. 

Кабіна Horizon™ вирізняється високою шумоізоля-
цією – до 69 Дб(A), що зменшує втомлюваність опера-
тора, збульшуючи цим продуктивність роботи.
Трактор здобув нагороду «Трактор року 2016» в кате-

Рис. 6 – Коток Tandem Conoroll фірми «Pottinger» (Німеччина)

Рис. 7 – Обертовий плуг Ювель 8М фірми «Lемкеn» (Німеччина)

Рис. 8 – Зернозбиральний комбайн «Tucano» фірми «Class»
(Німмечина)
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горії L (рис. 9).

Спеціальними призами нагороджені Кронос-6 ТОВ
«Велес Агро», самохідний обприскувач Guardian
SP.275F компанії «New Holland» і трактор Magnum
Rowtrac фірми «Case IH». 

Компактна дискова борона Кронос-6 виробництва
ТОВ «Велес Агро» (рис. 10) – це єдина с.-г. машина
вітчизняного виробництва, яка була відмічена нагоро-
дою на виставці «ІнтерАгро». Борона призначена для
поверхневого обробітку стерні з інтенсивним розпу-
шуванням, кришенням та перемішуванням грунту з
одночасним підрізанням рослинних решток, створен-
ням оптимальних умов для розвитку ґрунтової біоти.

Компактна дискова борона «Кронос-6» має широ-
кий спектр застосування: обробіток стерні, середній
глибинний обробіток грунту, передпосівна підготовка,
а також обробіток багаторічних трав і цілини.
Інтегроване шасі забезпечує високу маневреність
«Кронос-6» і дозволяє здійснювати інтенсивний обро-
біток грунту за один прохід.

Особливості конструкції:
- дискові робочі органи змонтовані попарно на

одній пружній стійці, яка через гумові амортизатори
кріпиться до рами. Це забезпечує нелінійні низькоча-
стотні коливання дискових робочих органів у верти-
кальній площині з амплітудою до 1 см і високочастотні
коливання у горизонтальній площині з амплітудою 2-3
мм. Означені просторові коливання дозволяють про-
водити висоякісний обробіток грунту на встановлену
глибину з незначними енергетичними затратами;

- диски встановлено на відстані 220 мм у два ряди,
чим забезпечується обробіток грунту одним диском
завширшки 110 мм. Це дозволяє гарантувати 100%
підрізання та формування рівного дна обробітку навіть
за складних умов використання (довідково: схожі за
призначенням відомі дискатори мають відповідно 250
мм та 125 мм) ;

- агрегат комплектується оригінальним вітчизня-
ним гумоклиновим котком закритого типу, який забез-
печує якісне поверхневе та підповерхневе ущільнення
обробленого шару грунту, що сприяє швидкому про-
ростанню насіння бур'янів i падалиці. Додатково коток
довантажує дискові робочі органи та забезпечує якіс-
не та чітке утримання встановленої глибини обробітку.

В агрегаті реалізовані нові технічні рішення, які
захищені патентами України: заявки а 2016 09792, а
2016 09788, u 2016 09790.

Сівалка Tempo V фірми «Vaderstad» (Швеція)
(рис. 11) дуже універсальна, використовуючи її  можна
легко змінювати кількість висівних секцій та ширину
міжрядь та здійснювати висів кількох різних культур.
Так, використовуючи лише одну Tempo V аграрії
можуть розпочати весняну посівну з висіву цукрового
буряку 12-ма рядками завширшки 50 см, потім зміни-
ти кількість рядків на 8 та провести сівбу кукурудзи з
шириною міжряддя 75 см і, знову переобладнавши  на
12-ти рядну сівалку, провести сівбу ріпаку з меншою
шириною міжряддя.

Кожна висівна секція сівалки приводиться в дію
власним електричним мотором, який взаємопов’яза-
ний зі швидкістю сівалки, котра визначається радара-
ми. Усі секції мають однакову швидкість висіву насін-
ня, але є можливість індивідуально з кабіни трактора
вимикати кожен мотор по черзі з правого або лівого
боку. Ця функція є доцільною на полях з неправильною
конфігурацією і на обсівах з метою економії посівного
матеріалу та уникнення загущення посівів.

Самохідний обприскувач Guardian SP.275F від ком-
панії «New Holland» (Бельгія) (рис. 12) має фронтальне
розміщення штанги з робочою шириною 30,5 або 36 м,
автоматичним вмиканням/вимиканням секцій, підтри-
манням заданої висоти над перешкодою та з одним з
найбільших кліренсів у галузі – 183 см. У той самий час
найнижча висота штанги сягає 50 см над поверхнею
грунту. Ці особливості дозволяють оператору постійно
бачити всю штангу, що знижує втомлюваність.
Guardian SP.275F обладнано двигуном Сummins Tier З
потужністю 275 к.с. Трансмісія Тоrg,- Тгас® з приво-

Рис. 9 – Трактор T7 Heavy Duty компанії «New Holland»

Рис. 10 – Дискова борона Кронос виробництва
ТОВ «Велес Агро» (Одеса)

Рис. 11 – Сівалка Tempo V фірми «Vaderstad»
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дом на 4 колеса, незалежною амортизацією з ходом
до 51 см та автоматичним вирівнюванням кожної стій-
ки дозволяє збільшити та підтримувати продуктив-
ність на рівні 100 га/год.

Компанія Саsе ІН запропонувала на ринку перший у
світі трактор з інтегрованим заднім гусеничним шасі
«Маgnum Rowtrac»(рис. 13). Цей трактор використо-
вує досвід і технології тракторів Quadtrac, зберігши
стандартний вигляд Саsе ІН: чотири опорні точки на
землі, підвісний передній міст та задній гусеничний
рушій з активним приводом для меншого пошкоджен-
ня ґрунту. Це означає, що привод не від’єднується під
час маневрування, а блокування диференціала можна
задіяти в будь-який момент, коли потрібне додаткове
зчеплення.

Ефект від застосування: менше пробуксовування,
більше тягове зусилля, доступ до поля у вологіших
умовах (рис. 13).

На згадку про виставку сфотографувалися пред-
ставники фірм, техніка яких отримала нагороди 
(рис. 14). 

Висновок. Сільськогосподарська техніка, наго-
роджена на виставці “ІнтерАгро 2016” золотими і сріб-

ними медалями та спеціальними призами, заслуговує
на увагу аграріїв України.

Аннотация. В статье приведена информация о
новинках сельскохозяйственной техники, которые
стали призерами выставки “ИнтерАгро-2016”

Summary. The article the information about innova-
tion of agriculture machinery which won the prizes of
“InterAgro-2016”
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Рис. 12 – Самохідний обприскувач Guardian SP.275F фірми

«New Holland»

Рис. 13 – Трактор Маgnum Rowtrac фірми «Саsе ІН» (США)

Рис. 14 – Призери “Інтер Агро 2016”
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Вступ. Національний університет біоресурсів і при-
родокористування України є одним із провідних закла-
дів освіти, науки і культури в нашій країні. 

Ефективно функціонує в межах НУБіП України
механіко-технологічний факультет, деканом якого
сьогодні є кандидат технічних наук, професор
Михайлович Я. (рис. ).

Основна частина.
Необхідно глибоко усві-
домлювати, що не лише
за умов нинішньої еконо-
мічної і фінансової кризи,
а й за стабільного еконо-
мічного стану країни роль
інженерної освіти і інже-
нерного мислення є
визначальною для покра-
щення ситуації в її еконо-
міці

Cучасному сільсько-
господарському вироб-
ництву потрібен інженер,
який володіє теоретични-
ми знаннями, професій-
ними вміннями і навичка-
ми, ІТ-технологіями,
готовий до діяльності в

умовах конкуренції, здатний до самонавчання і само-
вдосконалення. 

Інженерна освіта не може вважатися повною, якщо
вона не спирається на глибокі фундаментальні знання,
проведення наукових досліджень, практичну підготов-
ку. Поєднання цих трьох складових є головним векто-
ром руху у підготовці інженерів на механіко-техноло-
гічному факультеті Національного університету біоре-
сурсів і природокористування 

За свої 86 років факультет підготував понад 20
тисяч висококваліфікованих інженерів-механіків для
сільськогосподарського виробництва. Серед них
видатні організатори виробництва, Герої
Соціалістичної праці Михайло Величко та Леонід
Палажченко, Герой України Анатолій Пачевський, дер-
жавні діячі, серед яких – 16 депутатів парламенту різ-
них скликань, екс-голова Верховної Ради України
Олександр Мороз, екс-віце-Прем’єр-міністр України
Леонід Козаченко, екс-міністр освіти і науки України –
нинішній ректор НУБіП України Станіслав Ніколаєнко.
Сьогодні на факультеті за двома спеціальностями –
«Агроінженерія» та «Транспортні технології (автомо-

більний транспорт)» за денною та заочною формами
навчання навчаються близько 1500 студентів. 

Враховуючи багатоукладність форм власності сіль-
ськогосподарського виробництва та інтенсивність
розвитку ринку праці в Україні, на факультеті ведеться
підготовка магістрів за дослідницьким та виробничим
спрямуваннями. 

У навчальному закладі особливу увагу приділяють
практичній підготовці майбутніх інженерів-механіків,
наближенню процесу навчання до виконання виробни-
чих функцій безпосередньо в реальних умовах госпо-
дарювання. Велику роль у цьому відіграє створена на
факультеті рада роботодавців. До неї входять керівни-
ки і менеджери вищої ланки відомих вітчизняних та
зарубіжних компаній, концернів та холдингів, які
залучені до підготовки та реалізації навчальних про-
грам. 

Для підвищення рівня фахової підготовки щорічно
більше сотні студентів факультету мають можливість
навчатись та проходити практичну підготовку у зару-
біжних вишах, підприємствах, фірмах і компаніях, які є
стратегічними партнерами нашого університету –
Університеті штату Айова (США), Варшавському,
Віденському та Празькому університетах природничих
наук, Токійському аграрному університеті,
Університеті Вагенінгем (Нідерланди), Університеті
прикладних наук Вайєштефан (Німеччина).

Крім фахової підготовки, на факультеті приділяють
велику увагу виховній роботі, студенти беруть участь в
аматорських творчих колективах під керівництвом
висококваліфікованих фахівців.

Дбає університет і про розвиток фізичної культури i
спорту як серед студентів,так i викладачів.

Окрім цього чималу увагу в навчальному закладі
приділяють військово-патріотичному вихованню моло-
ді. Багато випускників факультету нині захищають
Україну в зоні АТО. 

Висновок. Механіко-технологічний факультет
НУБіП України здійснює високоякісну підготовку інже-
нерів-механіків.

Аннотация.В статье приведена информация о
Национальном университете биоресурсов и природо-
пользования Украины и его механико-технологиче-
ском факультете.

Summary. This article provides information about the
National Agriculture University of Ukraine and its
Mechanical Engineering Department.

Механіко-технологічний фак ультет 
НУБІП України – к узня інженерів-аграріїв

У статті наведена інформація про Національний університет біоресурсів і природокористування України та
його механіко-технологічний факультет.

Ключові слова: НУБіП України, механіко-технологічний факультет.

Михайлович Я., канд. техн. наук, професор (НУБіП України)

Рис. – Декан 
механіко-технологічного

факультету НУБіП України,
професор Михайлович Я.
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