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– Е к с п е р т Ж а н - Ж а к Е р в е п і д т р и м у є р е ф о р м и Ку т о в о г о ;

Міністр аграрної політики та продовольства
України Тарас Кутовий озвучив результати діяльності своєї команди за рік під час звіту Уряду на
засіданні економічного комітету Верховної Ради.
Серед головних досягнень та пріоритетних завдань
– питання держпідтримки, розширення ринків
збуту, проведення земельної реформи та приватизація держпідприємств.
«Бюджетна підтримка зросла у 15 разів - на цей рік є
5,45 млрд грн. 1% від виробництва сільгосппродукції
буде спрямовано на підтримку аграріїв. До того ж, ця
програма закріплена на 5 років. Також важливо, що
компенсацію за придбання сільгосптехніки українського виробництва збільшено до 20% від її вартості», - повідомив Тарас Кутовий.
Також Міністр зазначив, що за рік Україна суттєво
наростила зовнішньоторговельний обіг продукції АПК.
Товарообіг склав 19,6 млрд дол. США (або 26,1% всього зовнішньоторговельного обігу України).
«Позитивне сальдо - 11,3 млрд дол. США. 66 млн.

тонн вироблено зернових у цьому році. Капітальні інвестиції за цей рік склали рекордну кількість у 61 млрд грн.
Тому, абсолютно очевидно, що сьогодні аграрна галузь
є рушійною силою для всієї економіки України», - прокоментував Міністр агрополітики.
Тарас Кутовий подякував Верховній Раді України за
ратифікацію кредиту від Європейського інвестиційного
банку. На сьогоднішній день йде напрацювання розподілу кредиту через українські банки, за яким аграрії зможуть отримати 400 млн євро за суттєво зниженою кредитною ставкою фінансування.
Серед вагомих досягнень Міністр відзначив і процеси, які стосуються земельної реформи.
«Запрацювали нові електронні сервіси в земельних
відносинах. Впроваджено нову антикорупційну практику екстериторіального погодження проектів землеустрою. Такі нововведення дуже сильно скорочують усі
маневри, пов’язані з будь-якими корупційними зловживаннями», - підкреслив Кутовий.
Окрім того, Міністр подякував Уряду за виділені
кошти на впровадження нового рибоохоронного патруля. Так, новий патруль на сучасній техніці працює вже в
6-ти областях. Протягом 2017-го року планується
запуск рибного патруля в усіх областях України.
«Вперше за 19 років Україна отримала прибуток від
діяльності океанічного флоту. До державного бюджету
було сплачено 515 тис. доларів США. І я думаю, що це
гарний показник», - зауважив Міністр Кутовий.
Також у своєму виступі Міністр повідомив, що за рік
роботи Мінагрополітики подало 12 законопроектів у
Верховну Раду. З них: 1 прийнято, 6 ухвалено комітетами на розгляд народними депутатами, 5 знаходяться на
опрацюванні. Кабінетом Міністрів України було схвалено 58 постанов.

Академік аграрних наук України та
Франції, радник з
питань сільського
господарства ЖанЖак Ерве підтримує
реформи
Міністра аграрної
політики та продовольства України Тараса Кутового та переконаний, що вони принесуть дієві результати.
«Перші стратегічні кроки завжди робити дуже
складно. Потрібно визначитися у базових речах. Але
Тарас Кутовий здійснив ці кроки у виробленні стратегії, де мирно співіснують усі виробники – великі,
середні й малі. Ще мало часу пройшло, але задум –
правильний», - відмітив Жан-Жак Ерве в інтерв'ю
одному з видань.
За словами академіка, одна з найскладніших
реформ у будь-якій країні – земельна. Але саме вона

дуже важлива для подальшого економічного розвитку.
Показником якісного запровадження вільного обігу
земель сільськогосподарського призначення стане
збільшення кількості малих та середніх виробників.
«Правильним рішенням буде відкривати ринок
землі поступово. Не треба із цим поспішати, доки економічна ситуація не стабілізується. Щоб побачити
ефект від земельної реформи, потрібно щонайменше
5-7 років», - зауважив Жан-Жак Ерве.
Як відмітив Жан-Жак Ерве, іноземні інвестори підтримують європрагнення України. У цьому контексті
важливо, що Україна сьогодні робить ставку на органічну продукцію, адже у Європі розуміють її цінність.
«Правильно, що зараз розпочався рух у бік посилення законодавства з виробництва органічних продуктів та зближення європейських та українських стандартів органічної якості. З одного боку, це посилить
шанси виробників у Європі, а з іншого – розширить
географію цієї української продукції у світі», - додав
Жан-Жак Ерве.
www.minagro.gov.ua
Прес-служба Мінагрополітики України
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Техніка і обладнання для АПК: дослідження,
експертиза, прогноз розвитку
УДК 631.3:303.444

Кравчук В., д-р техн. наук, проф., чл.-кор. НААН України, Павлишин М., д-р техн. наук, проф., Гусар В., канд. техн.
наук (УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого)

Статистичний прогноз технічного
забезпечення АПК України
Наведено характеристику сучасного стану технічного забезпечення агропромислового комплексу України
сільськогосподарською технікою, окреслено основні тенденції розвитку машин, визначено тенденції зміни технічного рівня вітчизняної техніки протягом 2001…2016 рр. та представлено прогнозні статистичні моделі зміни
кількості машин на період до 2021 року, які можуть слугувати основою в процесі формування окремих напрямків державної політики та практичної реалізації ефективних управлінських рішень у галузі техніко-технологічного переоснащення АПК України з метою прискорення його інноваційного розвитку
Ключові слова: технічне забезпечення АПК, сільськогосподарська техніка, випробування, технічний рівень,
прогнозування, машинно-тракторний парк.
Стан проблеми. Сільськогосподарське виробництво України потребує радикального поліпшення
техніко-технологічного забезпечення. Стан технічного
забезпечення не відповідає сучасним потребам агропромислового комплексу України. Технічне переоснащення має забезпечити ключову роль у системному
виконанні основних технологічних етапів виробництва
сільськогосподарської продукції з дотриманням якості, економічності та екологічності процесів [1].
Дослідження і випробування сільськогосподарської
техніки, експертиза агротехнологій, оптимізація
систем технологічних операцій і комплексів машин для
їх реалізації в різних ґрунтово-кліматичних та господарсько-економічних умовах України, прогнозно-аналітичні дослідження світових тенденцій розвитку техніки і технологій сільськогосподарського виробництва,
які виконує УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого, є актуальними прикладними завданнями [2, 3].
Як відомо, технічний рівень сільськогосподарських
машин є комплексною інтегральною характеристикою, яка дозволяє прогнозувати розвиток техніки. В
ринкових умовах господарювання технічний рівень
нерозривно пов'язаний з конкурентоспроможністю
машин, яка визначається продуктивністю, якістю виконання технологічного процесу, питомою енергоємністю та надійністю. Зі свого боку, надійність обумовлює
ряд показників технологічного процесу, зокрема, продуктивність, експлуатаційні витрати та собівартість
продукції. Якщо раніше низька надійність машин компенсувалася високою організацією технічного обслуговування, резервною кількістю самих машин та
запчастин, то в сучасних умовах експлуатація ненадійної техніки практично неможлива через високу вартість запчастин, витрат на їх доставку та робіт з усунення відмов [3]. Тому прогнозування тенденцій зміни
технічного рівня сільськогосподарських машин, класифікацію яких наведено в [4], є актуальним науковоприкладним завданням [5].
Мета досліджень. Оцінити сучасний стан та роз-

робити статистичний прогноз технічного забезпечення агропромислового комплексу України, визначити
основні тенденції зміни ринку сільськогосподарських
машин і технічного рівня техніки.
Результати досліджень. У процесі досліджень
технічний рівень визначали інтегральним оцінюванням,
яке дає можливість узагальнити якісні та кількісні
показники сільськогосподарської техніки. При цьому
інтегральне оцінювання довільного показника якості
виготовлення або технічного рівня визначалась як
середньоарифметичне значення числових значень за
відповідний рік. Дослідженню підлягала інформація
про результати випробувань та обстежень зразків
сільськогосподарської техніки у 2001-2016 рр. в
УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого та його філіях [6]. У табл.
1 наведено перелік показників технічного рівня та якості виготовлення техніки, за якими здійснювалось оцінювання.
Таблиця 1 - Показники технічного рівня та якості
виготовлення с.-г. техніки, за якими здійснювалось
оцінювання у 2001-2016 рр.
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Найменування показника
Коефіцієнт готовності, Кг
Трудомісткість технічного обслуговування, люд.- год/год
Гарантійний термін, років
Наробіток за час випробувань, год.
Структура відмов під час випробувань
Наробіток на відмову, год
Кількість відмов І-ої та ІІ-ої груп складності
Кількість відмов ІІІ-ої групи складності
Оперативний час усунення всіх відмов І-ої та ІІ-ої груп
складності
Оперативний час усунення всіх відмов ІІІ-ої групи складності
Відповідність машин вимогам безпеки праці
Відповідність машин вимогам ергономіки
Відповідність машин вимогам екології

14 Наявність системи контролю виконання технологічного процесу
порівняння вітчизняної с.-г. машини з закордонним
15 Експертне
аналогом
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Наявна в інституті інформаційна база даних дає
змогу виконати аналіз тенденцій зміни технічного
рівня вітчизняної техніки. У табл. 2 представлена
номенклатура та кількість технічних засобів, за результатами випробувань яких виконано такий аналіз.

2009

2010

2011

2012

7

9

10 17

4

14

40 164

219 41 30 54 33 41 36

61 546

64

15

8

6

11 18

10

24 164

4

Машини та обладнання для внесення
40
добрив

7

3

5

7

5

11

12

94

5

Машини для хімічного,
механічного та тер32
мального захисту
рослин

7

3

6 14

5

8

19

97

для зрошення 0
6 Машини
та меліорації

2

4

2

0

0

0

3

13

Машини для
заготівлі кормів

0

0

1

17

5

3

17

38

для збирання 88
8 Машини
зернових культур

2

2

0

8

10

8

9

128

для збирання
9 Машини
технічних культур

0

1

2

3

7

12

4

5

37

Машини для овочів10 ництва, садівництва та
виноградарства

0

0

0

10 0

0

0

0

10

132 34 19 28 13

6

14

41 306

групи
№ Найменування
машин

1

Трактори, мобільні
навантажувальні
машини та причепи

2

Машини для
обробітку ґрунту

3

Машини для сівби та
садіння

7

11

Машини для
тваринництва і
птахівництва

0

Всього

2014-2016

2008

40

2013

2001-2007

Таблиця 2 - Кількість технічних засобів, за результатами випробувань яких у 2001…2016 рр. виконано
аналіз тенденцій зміни технічного рівня

Обладнання для вико12 ристання поновлюва- 58
них джерел енергії

8

2

7

4

7

5

12

107

13

Машини та обладнання лісового
господарства

0

0

0

0

0

0

0

10

10

14

С.-г. електроніка та
точне землеробство

0

0

0

0

2

0

3

3

8

Машини, агрегати та
для післяз15 комплекси
биральної обробки і 129 12
зберігання врожаю

3

5

8 55 32 20 270

16

Малогабаритна сільськогосподарська
техніка

0

0

0

0

0

0

0

10

10

17

Інші машини

0

0

0

0

0

2

2

5

7

ВСЬОГО:

802 136 85 137 141 168 150 291 2030

Інтегральна оцінка коефіцієнта готовності вітчизняної техніки за останні 16 років не зазнала суттєвих змін
(рис. 1). При цьому відносна кількість машин з гарантійним терміном до одного року протягом останніх
років практично не змінюється і складала в середньому 55 відсотків (рис. 2).
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Рис. 1 - Динаміка зміни інтегральної оцінки коефіцієнта готовності с.-г. машин, випробуваних протягом 2001…2016 рр.

Рис. 2 - Динаміка зміни інтегральної оцінки величини гарантійного терміну с.-г. машин, випробуваних протягом
2001…2016 рр.

Аналіз результатів випробувань свідчить про позитивну тенденцію збільшення кількості машин з наробітком на відмову від 50 до 100 годин (рис. 3), при
цьому причиною 63 відсотків відмов є низька якість
виготовлення.
Близько 7 відсотків випробуваних машин не відповідають вимогам безпеки. Лише 5 відсотків випробуваних машин вітчизняного виробництва, на думку експертів, були кращими порівняно із закордонними аналогами.
Наступним об’єктом досліджень була динаміка
зміни кількості технічних засобів в АПК України протягом 2000-2016 рр. та прогнозування їх кількості до
2021 року на основі статистичної інформації з відкритих джерел [7]. Побудову статистичних трендів та полі-
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номів, які характеризують динаміку зміни кількості
машин до 2021 року з вірогідністю 0,95-0,99, виконано
з використанням програми Microsoft Office Excel
(рис. 4-6).

денція до їх росту протягом уже найближчих п’яти
років.

Рис. 5 - Прогноз динаміки зміни кількості машин для збирання
врожаю в сільськогосподарських підприємствах України до
2021 року

Рис. 3 - Динаміка інтегральної оцінки величини наробітку на відмову с.-г. машин, випробуваних протягом 2007…2016 рр.

На рис. 4 представлено прогноз динаміки зміни
кількості п’яти основних видів машин для рослинництва в сільськогосподарських підприємствах України до
2021 року з вірогідністю 0,94-0,99, а на рис. 5 - прогноз динаміки зміни кількості машин для збирання
врожаю в сільськогосподарських підприємствах
України до 2021 року.

Рис. 4 - Прогноз динаміки зміни кількості основних видів машин
для рослинництва в сільськогосподарських підприємствах
України до 2021 року

Статистичні прогнозні моделі зміни кількості
машин для тваринництва показано на рис. 6.
Кількість машин для збирання врожаю, основних
видів машин для рослинництва і тваринництва постійно зменшувалась, але всі побудовані моделі об’єднує
одна характерна риса - стабілізація показників і тен-

Рис. 6 - Прогноз динаміки зміни кількості основних видів машин
для тваринництва в сільськогосподарських підприємствах
України до 2021 року

Для оцінки динаміки оновлення машинно-тракторного парку було запропоновано алгоритм, суть якого
полягає у визначенні привабливості інвестиційного
клімату в Україні і, зокрема, в АПК та сільгоспмашинобудуванні, спроможності АПК України до технологічної
модернізації, а також визначення кількісних показників
якості та конкурентоспроможності вітчизняних машин
на ринку техніки і оновлення МТП.
Аналіз отриманих статистичних моделей свідчить
про відсутність прямої залежності між загальною кількістю технічних засобів та обсягами валової продукції
АПК. Разом з тим, середньостроковий прогноз показує з імовірністю 0,92-0,98 зростання чисельності МТП
протягом найближчих років (рис. 7).
На рис. 8 наведено інформацію стосовно обсягів
придбання основних видів машин та устаткування для
сільського господарства протягом останніх 10 років.
Прогноз свідчить про зростання цього важливого
показника протягом найближчих трьох-п’яти років.
При цьому необхідно зазначити, що сьогодні темпи
оновлення МТП в аграрному секторі економіки України
в декілька разів відстають від аналогічних показників
провідних країн світу, але статистичний прогноз свідчить про позитивну динаміку росту цього надзвичайно
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важливого для сільгоспвиробництва показника протягом вже найближчих років (рис. 9).

Рис. 7 - Статистичні моделі динаміки зміни обсягів валової продукції АПК, кількості тракторів, зернозбиральних комбайнів та
мотоблоків у сільськогосподарському виробництві України за
роки незалежності

рослин, підвищення врожайності, скорочення втрат
продукції, забезпечення екологічної безпеки і безпечних умов праці.
Висновки. Представлено характеристику сучасного стану технічного забезпечення АПК України сільськогосподарською технікою, окреслено основні тенденції розвитку машин кожної групи, кількісно
визначено тенденції зміни технічного рівня вітчизняної
техніки протягом 2001…2016 рр. Виконано системний
аналіз технічного забезпечення АПК України у 19902016 рр. та побудовано прогнозні моделі наявності
техніки за групами машин на період до 2021 року.
Прогнозні статистичні моделі розвитку технічного
забезпечення агропромислового комплексу України
на період до 2021 року можуть слугувати основою в
процесі формування окремих напрямків державної
політики та практичної реалізації ефективних управлінських рішень у галузі техніко-технологічного переоснащення АПК України з метою прискорення його
інноваційного розвитку.
Список літератури

Рис. 8 - Прогноз динаміки зміни обсягів придбання основних
видів машин сільськогосподарськими підприємствами України
до 2021 року

Рис. 9 - Динаміка оновлення машинно-тракторного парку АПК
України протягом 2010-2015 рр., відсотки

Очевидно, що в умовах ринкової економіки прогнозування є однією з важливих складових процесу створення нової конкурентоспроможної машини. Одним із
завдань у процесі досліджень було також визначення
тенденцій розвитку машин кожної групи. Для цього
було розроблено алгоритм експертного прогнозування розвитку машин у короткостроковій перспективі.
На основі результатів аналітичних досліджень встановлено, що сьогодні головною тенденцією в розвитку
агротехніки стає створення машин, які дозволяють втілювати принципово нові агротехнології і завдяки
цьому не тільки підвищувати продуктивність праці, але
і створювати найсприятливіші умови для розвитку
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Аннотация. В статье приведена характеристика
современного состояния технического обеспечения
агропромышленного комплекса Украины сельскохозяйственной техникой, определены основные тенденции развития машин, определены тенденции изменения технического уровня отечественной техники в
течение 2001 ... 2016 гг. и представлены прогнозные
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статистические модели изменения количества машин
на период до 2021 года, которые могут служить основой в процессе формирования отдельных направлений государственной политики и практической реализации эффективных управленческих решений в области технико-технологического переоснащения АПК
Украины с целью ускорения его инновационного развития.

trends of domestic machinery technical level change during 2001 ... 2016 period were identified and prognostic
statistical models in the machines number changes for
the period up to 2021 are presented, which can serve as
a basis in the process of sectorial state policies and practical implementation of effective administrative decisions
in the field of technical and technological re-equipment of
agro-industrial complex of Ukraine in order to accelerate
its innovative development.

Summary. The article presents a description of the
current state of technical support of agro-industrial complex of Ukraine with agricultural machinery, the main
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Перспективи тракторної енергетики та
машинобудування в Україні
(у порядку обговорення)
Розглянуто перспективи розвитку вітчизняної тракторної енергетики та сільгоспмашинобудування на сучасному етапі розвитку країни. Основу запропонованого підходу до вирішення цієї проблеми складають чотири
кроки, виконання яких цілком до снаги державному промисловому сектору разом із наявним науковим потенціалом. Перший із цих кроків передбачає створення вітчизняної Системи машин на основі нового українського
типажу тракторів. Другий крок – це запровадження системи розроблення агротехнічних (вихідних) вимог тими
підприємствами (фірмами), які створюють нову сільськогосподарську техніку. Виконання третього кроку передбачає захист інтересів вітчизняного споживача шляхом посилення системи контролю відповідності розробленої
техніки задекларованим агротехнічним вимогам. Останній, четвертий крок, спрямований на розв’язання
проблеми впорядкування питання проведення науково-дослідних робіт, спрямованих на розроблення нової
техніки.
Ключові слова: тракторна енергетика, машинобудування, типаж тракторів, технічні вимоги, випробування,
сертифікація.
Суть проблеми. Нині, як відомо, Україна займає
одне з чільних місць у світі з експорту зерна низки сільськогосподарських культур. Мінагрополітики постійно
наголошує, що кожний третій експортний долар у
скарбницю країни забезпечується сільськогосподарським виробництвом, яке при цьому налаштовує
сільгоспвиробників вийти на рубіж виробництва 80 і
навіть 100 млн т(!) зернових.
Реально усвідомлюючи це, важко не погодитись із
тим, що більшість експортних валютних фінансів надходить від продажу ресурсів, а не товарів, власне
виробництво яких забезпечує добавлену вартість і
обумовлює усі, пов’язані з цим, позитивні моменти.
Створюється враження, що ми не розуміємо того
стану, до якого потрапили через дії такого жорсткого
об’єктивного закону, як «Закон прокляття ресурсів»
або «Голландська хвороба».
Вікіпедія інтернет-мережі надає пояснення, що суть
цього закону полягає у гострій залежності економіки
та бюджету від експорту одного-двох різновидів сировини, який забезпечує левову частку доходів держави.
Визначення цього закону автором цієї статті звучить
так: країна, багата природними ресурсами, на науково-технічний прогрес не налаштована і нездатна. Адже
експортуючи ресурси, вона отримує відносно «легкі»

фінанси, з допомогою яких намагається вирішити
якщо не всі, то принаймні більшість проблем свого
існування.
Велика біда полягає у наслідку, який цей закон
породжує. Справа в тому, що формуючи фінансову
політику на основі «легко» отриманих грошей, більшість потреб населення у товарах і послугах держава
задовольняє за рахунок імпорту, обумовлюючи цим
самим занепад внутрішнього виробництва. І дійсно,
для чого виробляти своє, якщо можна купити чуже.
Тим більше, що це чуже -є часто досить високоякісне і
широко пропоноване на ринку.
Водночас, знищивши своє власне виробництво,
країна починає повністю залежати від імпорту. При
цьому ми не знаємо або не розуміємо (або і те і
друге!), що такий стан речей може бути кимось використаний. У бізнесі друзів немає, тому досить тільки
споживачу зменшити ціну на ресурс, як країна (власник цього ресурсу) стає своєрідним заручником створеної ситуації.
У своєму всесвітньо відомому виданні [1] норвезький економіст Е. Райнерт досить переконливо показав, що країна аграрного спрямування ніколи не стане
багатою, якщо не буде розвивати власну промисловість. При цьому він особливо наголошував, що
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«…лучше
иметь
в
стране
неэффективный
сектор…промышленности, чем не иметь его вообще».
Для України, де аграрний сектор відіграє роль
локомотиву економіки, це означає, що вона повинна
мати технічну політику промислового виробництва
власних тракторів, комбайнів і сільськогосподарських
машин/знарядь.
Описувати сучасний стан вітчизняної тракторної
енергетики немає потреби. Він наскільки відомий,
настільки й не радісний. Дещо більш обнадійливими є
позиції вітчизняного сільгоспмашинобудування. Проте
і вони, за відсутності правильної технічної політики,
врешті-решт дуже швидко можуть бути зведені нанівець.
Зрештою у свідомості багатьох небайдужих науковців і виробничників все частіше постає питання:
тракторна енергетика та сільськогосподарське машинобудування незалежної України – це уже міф, чи ще
можлива реальність?
Виклад основного матеріалу. Пошук відповіді на
це питання веде до іншого досить прозаїчного питання: А що, власне, потрібно вітчизняному сільгоспвиробникові? Відповідь дуже проста: відносно дешева і,
найголовніше, надійна техніка. Якщо українська
мобільна енергетика і с.-г. реманент будуть мати
низьку якість (а значить і надійність), то ніяким їх здешевленням ситуації не виправити. Вітчизняні аграрії
купували і будуть купувати хай і значно дорожчу, але
більш надійну закордонну техніку. Інша справа, що в
кінцевому підсумку це, як уже підкреслювалось вище,
може призвести до значних негараздів.
Виходячи з цього, напрошується таке запитання: А
в змозі чи ні вітчизняні машинобудівники виготовляти
такі енергетичні засоби, а також с.-г. машини і знаряддя, які б мали першочерговий попит у наших аграріїв?
Аби визначитися з відповіддю, спробуємо спочатку
зрозуміти, що механічними об’єктами, які визначають
ефективність сільськогосподарського виробництва, є
не трактори чи окремо взяті машини/знаряддя, а їх
взаємообумовлене поєднання у вигляді конструкцій
[2]. Останні прийнято називати машинно-тракторними
агрегатами (МТА). Саме їм притаманні ті важливі
характеристики, які найбільше цікавлять споживача
техніки: продуктивність праці, питомі витрати палива,
якість і надійність роботи, експлуатаційні та сукупні
витрати тощо.
Одна річ, коли фірма-виробник виготовляє і пропонує на ринку як трактори, так і адаптовані до них машини та знаряддя (тобто, по суті справи, - МТА). У такому
разі згадані вище показники їхньої роботи для
визначених ґрунтово-кліматичних умов є, як правило,
оптимізованими фірмами-виробниками.
Зовсім інша справа там, де енергетичні засоби
виробляють одні підприємства, а шлейф машин/знарядь до них – інші (як в Україні, наприклад). Тут цілком
можливий варіант, коли, маючи досить хороші енергетичні засоби та машини/знаряддя, можна отримати не
зовсім ефективні машинно-тракторні агрегати. А це
вже ніяк не може принаджувати наших аграріїв.
Ситуацію ускладнює той факт, що вибираючи той
чи інший (особливо новий) енергетичний засіб, виробничник почав орієнтуватися виключно на потужність
його двигуна. Забувши при цьому, що, вказаний пара-
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метр визначає лише швидкісний режим роботи агрегата, але не його склад. І це дуже важливо на сучасному етапі, коли тракторобудівні фірми почали постачати на ринок енергонасичені трактори. Їх використання
на перше місце ставить показник завантаженості двигуна енергетичного засобу. Ось тут і виявляється, що
коли трактор і шлейф машин заздалегідь адаптовані
один до одного, то це одна справа, а якщо ні – то інша,
явно небажана. Навіть якщо сучасний енергетичний
засіб і обладнаний датчиком завантаження двигуна, за
неузгоджених між собою складових МТА, існує велика
ймовірність його неефективного режиму роботи.
Швидше за все, це може бути (і часто має місце!)
неповне використання потужності, наслідком чого є
підвищені питомі витрати пального.
Що ж слід робити, аби виправити такий стан речей?
На нашу думку, алгоритм практичних дій включає такі
чотири кроки:
1) розробити і затвердити (на рівні ДСТУ) вітчизняний типаж тракторів;
2) запровадити систему розроблення агротехнічних (або вихідних) вимог на створювану техніку;
3) посилити систему контролю відповідності розробленої техніки задекларованим агротехнічним
вимогам;
4) упорядкувати питання проведення науководослідних робіт, спрямованих на розроблення нової
с.-г. техніки.
А тепер більш детально проаналізуємо наші вітчизняні можливості щодо реалізації кожного із запропонованих кроків.
У своїх публікаціях ми вже неодноразово наголошували [3], що починати треба саме з розроблення вітчизняного типажу тракторів. Причому для формування
його основи вистачить виробничих потужностей і продукції Харківського і Дніпропетровського тракторних
заводів.
Наявність типажу гармонізуватиме діяльність тракторо- і сільгоспмашинобудівників. Адже перші, на рівні
відповідного ДСТУ, задаватимуть той, заздалегідь
обумовлений, діапазон зміни основних конструкційних параметрів енергетичних засобів, які в проектуванні машин/знарядь зобов’язані будуть враховувати
другі. Результатом такої погодженості їхніх дій буде
створення реальної Системи машин - базису для розроблення ефективних вітчизняних машинно-тракторних агрегатів.
Формально на теренах України нині функціонує
ГОСТ 27021-86 (СТ СЭВ 628-85), в якому визначальним параметром побудови типажу тракторів є їх номінальне тягове зусилля. Водночас, ще у 80-і роки минулого сторіччя вітчизняними вченими він визнавався
недосконалим для умов нашої країни. Більше того,
запропоновані в ГОСТ 27021-86 співвідношення між
тяговими класами вітчизняних тракторів і категоріями
груп потужності двигунів закордонних енергетичних
засобів є надуманими, тому що принаймні в жодній
країні Європи офіційного типажу тракторів за потужністю двигуна просто не існує.
За кордоном, як засвідчує ГОСТ 27021-86 (СТ СЭВ
628-85) з посиланням на міжнародні стандарти ISO
730-1:1977, ISO 730-2:1979 і ISO 730-3:1982, трактори
діляться на 4 категорії за потужністю на валу відбору
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(ВВП). Існує і інший, менш поширений підхід (стандарт
PAES 118:2001, наприклад), згідно з яким колісні трактори діляться на ті ж 4 категорії за максимальною тяговою потужністю, отриманою під час випробування
енергетичних засобів на гладкій горизонтальній і сухій
бетонованій поверхні або на горизонтальному фоні,
покритому скошеною чи нескошеною травою.
Але ці документи, як і пізніша їхня узагальнена версія ISO/DIS 730, класифікують не трактори за потужністю двигуна, а регламентують розміри і вимоги до їхніх
триточкових задніх навісних пристроїв або за величиною потужності, яка реалізовується через ВВП, або за
величиною максимальної тягової потужності. Не більше і не менше!
За нинішньої ситуації з різних причин стандарту
ГОСТ 27021-86 (СТ СЭВ 628-85) практично не дотримуються ні тракторобудівні фірми України, ні виробники вітчизняних сільськогосподарських машин і знарядь. Але не через його недосконалість, а, в основному, через нерозуміння суті. За словами одного із
директорів сучасного машинобудівного заводу, вони
свої розроблювані знаряддя і машини проектують не
під трактор, а під технологію (!). Не випадає дотримуватися вказаного стандарту і за умови простого тиражування вітчизняними фірмами копій закордонної
сільськогосподарської техніки.
Зрештою, як показує практика, марно чекати високої якості роботи (а значить і технологічної надійності)
від вітчизняних МТА, побудованих на неузгоджено
сконструйованих його складових - трактор та агрегатованих з ним машинах/знаряддях. До речі, такий же
результат буде й у випадку неправильного агрегатування закордонної техніки.
Цікаво те, що практичний досвід взаємодії між
тракторо- і машинобудівниками у нас є. Починаючи з
1972 р., на теренах СРСР був чинним документ РТМ
23.22-72, який визначав порядок погодження агрегатування створюваних і модернізованих тракторів,
самохідних шасі і сільськогосподарських машин у два
етапи. Перший був на стадії затвердження технічного
завдання на проект, а другий – після його завершення.
У підсумку реалізація цієї процедури забезпечувала
не тільки правильну конструкційну ув’язку машиннотракторного агрегата, а й високі експлуатаційні показники його роботи. Начебто все зрозуміло, але здається, ми вже не бажаємо вчитися ні на власних помилках, ні на своїх же досягненнях.
Наостанок наголосимо, що для розроблення вітчизняного типажу тракторів потрібні кошти на рівні не
більше 100 тис. грн. та відповідні кадри. І оскільки до
нинішнього часу ця проблема ще не вирішена, то причина, на наш погляд, полягає лише у відсутності
неприйнятної для країни зазначеної суми, оскільки підготовленими науковими кадрами вітчизняна наука, на
щастя, повністю забезпечена.
Практичним етапом реалізації типажу енергетичних
засобів є здійснення другого кроку - розроблення технічного завдання на їхні конструкції на основі попередньо сформульованих агротехнічних (або вихідних)
вимог. Такий підхід має здійснюватися і під час розроблення нових сільськогосподарських машин та знарядь. Безкарне копіювання конструкції закордонної
техніки врештірешт мине. І чим раніше те чи інше

машинобудівне підприємство це зрозуміє, тим швидше воно зможе вийти на сучасний рівень виробництва.
Згаданий вище документ містить науково і технічно
правильно сформульовані вимоги до конструкційної
розробки з точки зору якості виконання нею технологічного процесу, відповідності показників технічної
характеристики, надійності роботи, експлуатаційної і
ремонтної технологічності, уніфікації тощо вимогам
сучасних (в т.ч. і світових) стандартів.
Добре, коли фірма-розробник техніки може справитися з цією задачею самотужки. Інакше, вона має
замовити проведення такої роботи. В Україні розроблення агротехнічних вимог на мобільні енергетичні
засоби, а також с.-г. машини і знаряддя фахово орієнтований і фактично спроможний виконувати на найвищому методичному рівні Національний науковий центр
«ІМЕСГ» НААН України.
А тепер найголовніше. Фірма-замовник має заплатити розробнику агротехнічних вимог гроші. Вони хоч
відносно і невеликі, але їх треба мати. Припустимо, що
у вітчизняних тракторо- і машинобудівних фірм вони
відсутні. Тоді їм свою допомогу має надати держава.
Здійснити її вона може не безповоротним (це взагалі
небажано!), а кредитним, але або безвідсотковим (як у
Японії, наприклад), або 2-3% фінансуванням.
Наступний, третій крок, полягає у проведенні циклу
випробувальних робіт. Їх основна мета - визначення
відповідності реальних показників розробленої конструкції тим, які задекларовані у технічному завданні,
складеному на основі вищезгаданих агротехнічних
вимог.
І якщо така відповідність випробувальною установою зафіксована, то як після цього пояснити низьку
технічну і/або технологічну надійність розробленої вітчизняної техніки. Адже за будь-якого відхилення оцінюваних реальних показників конструкційної розробки
від установлених технічним завданням вона не може
бути сертифікована. А виробництво техніки без відповідної сертифікації – це, на моє переконання, нонсенс.
Вітчизняний сільгоспвиробник має бути поінформований щодо якості запропонованої йому продукції. Після
цього нехай він сам приймає відповідне рішення,
маючи на увазі: хто попереджений, той озброєний.
Потенційні можливості для якісного проведення
процедури сертифікації в Україні є. Випробування
нових розробок покликаний і практично на світовому
рівні може здійснювати Український науково-дослідний інститут прогнозування та випробування техніки і
технологій для сільськогосподарського виробництва
ім. Леоніда Погорілого (УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого)
із підвладною йому мережею зональних філій.
Водночас, крім отримання сертифіката, тракторобудівна фірма має ще потурбуватися про забезпечення наукових установ, вищих технічних навчальних
закладів і виробничників навіть не тяговими (які уже
застаріли!), а тягово-динамічними характеристиками
енергетичних засобів. Більше того, вказаним категоріям споживачів мають бути доступними результати
експлуатаційно-технологічних випробувань розроблених тракторів з широким шлейфом (у першу чергу вітчизняних) машин і знарядь. Причому, бажано для різних ґрунтово-кліматичних зон країни. Для здійснення
такої роботи на фінансовій основі можуть бути залуче-
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ні зональні машиновипробувальні станції УкрНДІПВТ
ім. Л.Погорілого, ННЦ «ІМЕСГ» НААН України, а також
наукові школи таких аграрних вишів, як Таврійський
ДАТУ, Харківський НТУСГ ім. Петра Василенка тощо.
Конче необхідно, щоб тракторо- і машинобудівні
фірми уклали зі вказаними науковими установами і
навчальними закладами фінансові договори про проведення пошукових наукових досліджень у напрямку
як розроблення нових, так і удосконалення своїх
наявних технічних рішень. Саме в цьому, на наш
погляд, суть четвертого кроку викладеного вище алгоритму дій. Без проведення систематичного і кваліфікованого наукового пошуку будь-якій фірмі-розробнику
сільськогосподарської техніки годі й думати про
успішне просування на ринку. А допомогу їм у фінансуванні цієї роботи могла б здійснювати держава за тією
ж методологією, яка пропонувалася вище – 2-3% кредит. Інша річ, що робити це державі слід під гарантії
того, що машинобудівна фірма правильно й цілеспрямовано використає ці кошти.
І наостанок. Важливу роль у просуванні продукції
тієї чи іншої фірми на ринку відіграють здійснювані нею
маркетингові заходи. Стосовно представників вітчизняного тракторо- і машинобудування вони, значною
мірою, полягають у завчасній підготовці майбутнього
потенційного споживача їхньої продукції. Здійснювати
це можна так. Після проведення сертифікаційних
випробувань кожна фірма, за прикладом Білорусі,
безоплатно передає кільком аграрним вишам по
одному зразку їхньої техніки. При цьому вона висуває
вимогу, згідно з якою вищий навчальний заклад в
навчальних дисциплінах на перше місце ставить
повноформатне вивчення саме їхніх зразків техніки. У
результаті цілком імовірно, що після закінчення вишу
молодий фахівець аграрного спрямування запропонує
іншим, а за певних умов і сам здійснить свій вибір на
тих енергозасобах, машинах і знаряддях, будова,
принцип роботи і система технічного обслуговування
яких йому відома ще зі студентської лави.
Приклад саме такого прогресивного підходу до
маркетингу своєї продукції нині демонструють ВАТ
НВО «Херсонський машинобудівний завод», ВАТ НВО
«БілоцерківМАЗ», Українська промислова енергетична
компанія УПЕК (м. Харків). Остання, наприклад, минулого року уклала договір з Таврійським державним
агротехнологічним університетом про передачу йому
низки сільськогосподарських ґрунтообробних знарядь. Тепер студенти цього навчального закладу на
реальних зразках вітчизняної техніки мають можливість вивчити їхню будову, принцип дії, методику ефективної експлуатації та технічного обслуговування.
Крім цього, ПАТ «Харківський тракторний завод ім.
С. Орджонікідзе» передав Таврійському ДАТУ на
випробування до повного амортизаційного зносу та
використання у навчальному процесі два трактори
серії ХТЗ-160 і ХТЗ-170. У результаті вченими вишу на
базі цих тракторів створено нову систему агрегатування комбінованих МТА, розроблено сімейство принципово нових модульних енергетичних засобів, спроможних зайняти відповідне місце у новому вітчизняному типажі тракторів.
Висновки. Поза будь-яким сумнівом, подібні заходи хай і повільно, але впевнено формуватимуть
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морально інший клімат сприйняття майбутніми аграріями зразків вітчизняної техніки. А щоб вона за технічною і технологічною надійністю дійсно відповідала світовим стандартам і була затребуваною як на вітчизняному, так і на закордонних ринках, бажано негайно розпочати практично реалізовувати ті кроки, про які і
йшла мова у цій статті.
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Аннотация. В статье рассматриваются перспективы развития национальной тракторной энергетики и
сельхозмашиностроения на современном этапе развития страны. В основу предлагаемого подхода к
решению этой проблемы положено решение таких
четырех шагов, которые являются вполне осуществимыми для государственного промышленного сектора
и существующего научного потенциала. Первый из
этих шагов предполагает создание национальной
Системы машин, основанной на новом украинском
типаже тракторов. Второй шаг – это возобновление
функционирования системы разработки агротехнических (исходных) требований предприятиями (компаниями), создающими новую сельскохозяйственную
технику. Решение третьей проблемы предполагает
защиту интересов отечественных потребителей
путем усиления системы контроля соответствия разработанной техники задекларированным агротехническим требованиям. Последний, четвертый шаг
направлен на решение проблемы упорядочивания
вопроса проведения научно-исследовательских
работ, направленных на создание новой техники.
Summary. This article discusses the perspectives for
the development of national agricultural tractors and agricultural machines at the present stage development of
the country. The proposed approach to the problem put
four steps, which is quite feasible for the public industrial
sector and existing scientific potential. The first of these
steps involves the creation a national system of machines
based on the new Ukrainian type tractors. The second
step is the reopening development system of agro-technical requirements of enterprises (companies), creating
new agricultural machinery. The decision of the third step
involves the protection of the interests of domestic consumers by strengthening systems for the control of conformity of the developed technology declared agricultural
requirements. Last, the fourth step is aimed at solving the
problem of arranging matter research aimed at creating
new technique.
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Сучасні теплообмінники від фірми
«Bondioli & Pavesi»
У статті наведена інформація про теплообмінники, які на світовому ринку реалізує група «Bondioli & Pavesi»
(Італія). Фірма виробляє традиційні, комбіновані та великогабаритні теплообмінники в стандартному виконанні
або за технічними завданнями клієнтів. «Bondioli & Pavesi» пропонує широкий типорозмірний ряд теплообмінників серії А, які використовуються для охолодження рідини в гідравлічних системах на всіх типах самохідних
сільськогосподарських машин. Вона виробляє також теплообмінники серії Fan Drive, які приводяться в дію гідромотором.
Ключові слова: Фірма Bondioli & Pavesi, Італія, теплообмінники.
Вступ. Група «Bondioli & Pavesi» виготовляє широку гаму елементної бази для різноманітної техніки, в
тому числі карданні передачі, редуктори, елементи
обприскувачів і гідравліки, теплообмінники та інше.
Нижче наведена інформація про теплообмінники, які
реалізує на світовому ринку група «Bondioli & Pavesi».
Основна частина. Компанія «Bondioli & Pavesi»
спеціалізується на виготовленні теплообмінників, в
тому числі крупногабаритних з високим ККД, якими
обладнуються:
– сільськогосподарські машини;
– будівельні і землерийні машини;
– машини для вторинної переробки;
– дорожні машини;
– компресори;
– тракторно-навантажувальне обладнання;
– вітрові генератори;
– промислові установки і станки.
До
складу
групи
«Bondioli & Pavesi» з 1987
року входить підприємство Fira, яке виробляє
теплообмінники. Висока
якість продукції досягається впровадженням передових технологій, зокрема
у виробництві алюмінієвих
серцевин
радіаторів.
Асортимент
продукції
включає традиційні, комбіновані або крупногабаритРис. 1 – Спеціальні
теплообмінники
ні теплообмінники в стандартному виконанні або
виготовлені за технічними
завданнями
клієнтів.
Теплообмінники
Fira
широко використовуються
в самохідних машинах і на
стаціонарному промисловому обладнанні (рис. 1).
Теплообмінники серії А
(рис. 2) використовують
для охолодження рідини в
гідравлічних системах на
Рис. 2 – Алюмінієві
всіх типах самохідних
теплообмінники серії А

робочих машин як на сільськогосподарській техніці,
так і на стаціонарних промислових установках.
Теплообмінники можна застосовувати для електричних приводів
як постійного,
так
і
перемінного
струму для
гідромоторів. Можна
придбати
таку ж гаму
виробів
із
вбудованою
системою By
Pass як у
термостат и ч н и х
моделях
з
неповертальним клапаном VNR,
так і в моделях VT під
Рис. 3 – Тепломісткість
тиском.
Є
алюмінієвих
теплообмінників серії А
можливість
індивідуального проектування крильчаток для застосування в
складних робочих умовах.
Тепломісткість типорозмірного ряду теплообмінників серії А (рис. 3) знаходиться в межах від 5,5 до
100 кВт.
Теплообмінники
Fan
Drive (рис. 4) являють собою
інтегроване рішення для
теплообмінників з вентилятором, який приводиться в
дію гідромотором на основі
сигналів температури, отриманих
від
системи.
Електричний блок регулює
витрату масла, забезпечує
незалежність
швидкості
Рис. 4 – Теплообмінники
обертання вентилятора від
Fan Drive
обертів
двигуна
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внутрішнього згорання, що забезпечує оптимальне
управління процесом охолодження і витратою енергії.
У самохідних машинах часто необхідно стимулювати експлуатаційні характеристики, знизити шум і зменшити шкідливі викиди. Для цього рекомендується
установлювати системи розсіювання тепла з модуляцією функцій, які включають залежно від дійсних робочих потреб машини.
Привід вентилятора Fan Drive – це розумна система
управління швидкістю обертання вентилятора теплообмінника. Забезпечивши незалежність швидкості
вентилятора від режиму обертання теплового двигуна,
можна запрограмувати моделі поведінки, які будуть
оптимізувати теплообмін і понижувати шумність.
На основі сигналів, які надходять від датчиків або з
мережі CAN, блок управління приводить в дію електричний або електрогідравлічний виконавчий механізм, який модулює швидкість вентилятора з урахуванням дійсної потреби в охолодженні. Система може
бути обладнана інвертором обертання для очищення
корпуса радіатора. Пропонуються моделі з електричним приводом, електрогідравлічним приводом у відкритому контурі load sensing і в закритому контурі, всі
електрогідравлічні системи можна установлювати на
гідромоторах чи в лінію, обидві системи відрізняються
невеликими габаритними розмірами і низькою втратою навантаження завдяки тому, що обмін проходить
всередині корпусу розподільника.
Висновок. Група «Bondioli & Pavesi» (Італія) виробляє широкий спектр сучасних алюмінієвих тепло-

обмінників, які відповідають усім сучасним міжнародним вимогам та мають високий рівень надійності.
Аннотация. В статье приведена информация о
теплообменниках, которые на мировом рынке реализует группа «Bondioli & Pavesi» (Италия). Фирма производит традиционные, комбинированные и крупногабаритные теплообменники в стандартном исполнении или по техническим заданиям клиентов. «Bondioli
& Pavesi» предлагает широкий типоразмерный ряд
теплообменников серии А, которые используются для
охлаждения жидкости в гидравлических системах на
всех типах самоходных сельскохозяйственных машин.
Она производит также теплообменники серии Fan
Drive, которые приводятся в действие гидромотором.
Summary. The article contains information on heat
exchangers, which are sold on the world market by the
group "Bondioli & Pavesi" (Italy). The company produces
traditional, combined and large-sized heat exchangers in
standard version or according to customer specifications.
Bondioli & Pavesi offers a wide range of A series heat
exchangers that are used to cool fluids in hydraulic systems on all types of self-propelled agricultural machines.
It also produces Fan Drive heat exchangers, which are
powered by a hydraulic motor.
Стаття надійшла до редакції 19 квітня 2017 р.
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(Інститут олійних культур НААН України)

Результати експериментальних дослід жень
роторного розкидача солом’яної підстилки
Проведено дослідження експериментального зразка роторного розкидача для внесення солом’яної підстилки з ущільнювальною і напрямною пластинами та визначено його раціональні конструкційно-технологічні параметри: частота обертання ротора n = 196 хв-1, кут нахилу ущільнювальної пластини α = 23,5о та кут нахилу
напрямної пластини β = 8,8о. При цьому споживана потужність приводу роторного розкидача N = 545 Вт, рівномірність розподілу солом’яної підстилки по довжині боксу δ = 89,4 %. Принцип дії розкидача заснований на
механічній подачі солом’яної підстилки із бункера-накопичувача роторно-пальцевим робочим органом, який
являє собою обертальний вал із радіально розташованими рядами пальців.
Ключові слова: солома, підстилка, розкидач, конструкція, експеримент, результати.
Вступ. Особливої актуальності на існуючих фермах
набувають питання механізації допоміжних процесів,
одним із них є внесення підстилки. Як підстилковий
матеріал використовують солому, яка має ряд технологічних переваг: зменшення витрат тепла, яке виділяє велика рогата худоба (ВРХ) на 12-14 %; зменшення захворювань тварин на запалення легенів на 25-30
%; підвищення молочної продуктивності на 10-15 %;
зменшення витрат кормів на 23 %; зменшення захворювань корів на мастит; значна вологопоглинальність
(1 кг підстилки на 3-4 кг вологи); здатність поглинати
аміак, сірководень та інші гази [1].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Для
механізованої доставки і розкидання підстилки у
даний час використовують, як правило, спеціальні
машини – універсальні кормороздавачі-змішувачі або
тюковози-подрібнювачі. Перший тип машин являє
собою універсальне обладнання, яке використовується не тільки для роздававання солом’яної підстилки, але й для приготування кормосумішей та їх роздавання. Другий тип машин є більш спеціалізованим,
його використовують здебільшого для роздавання
підстилки та кормової стеблової маси [2, 3, 4]. Але, як
показує практика, основним недоліком широкої гами
© Шевченко І., Алієв Е., Луц С. 2017
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використаного обладнання (переважно зарубіжного
виробника) є технологічна невідповідність їх робочих
органів зоотехнічним вимогам для роздавання підстилки, зокрема це стосується утворення пилової
фракції або зволоження повітряно-солом’яної маси,
яке відбувається у процесі роздування солом’яної підстилки.
Виходячи зі сказаного, питання розробки конструкції розкидача солом’яної підстилки для ферм ВРХ з
безприв’язним утриманням на цей час є актуальним.
Мета досліджень – підтвердження теоретичних
передумов механізованого процесу внесення
солом’яної підстилки та визначення раціональних конструкційно-режимних параметрів засобів із підготовки
і внесення підстилки відповідно до зоотехнічних та
технологічних особливостей безприв’язного утримання великої рогатої худоби.
Виклад основного матеріалу дослідження. Для
механізації процесу внесення підстилки розроблено
розкидач, який призначений для роздавання
солом’яної підстилки за безприв’язного утримання
ВРХ в бокси. Запропонована конструкційна схема розкидача підстилки, яка розробляється на базі одновісного кормороздавача. Принцип дії розкидача заснований на механічній подачі солом’яної підстилки з бункера-накопичувана роторно-пальцевим робочим органом, який являє собою обертальний вал із радіально
розташованими рядами пальців і який встановлений у
вивантажувальному вікні. Привід роторно-пальцевого
органу розкидача відбувається від ВВП трактора та
ланцюгової передачі від поперечного транспортера
роздавача. Можливий також варіант приводу роторнопальцевого органу від гідромотора та гідравлічної
системи трактора. Конструкційно роторно-пальцевий
орган виконано у вигляді приставки до кормороздавача з можливістю оперативного монтажу та демонтажу.
Конструкційно-технологічна схема робочих органів
роторного розкидача представлена на
рисунку 1.
Роторний розкидач працює так.
Підстилковий матеріал завантажується
у бункер, звідки
повздовжнім подавальним транспортером подається до
бітерів кормороздавача, якими подається на поперечний
Рис. 1 – Конструкційно-технологічна
вивантажувальний схема робочих органів роторного
транспортер
під
розкидача із ущільнювальною і
ущільнювальну пла- направляльною пластинами (щитками): 1 – ротор; 2 – поперечний стрічстину.
З-під ущільню- ковий транспортер кормороздавача;
3 – пальці пруткові; 4 – зірочка ведевальної
пластини на; 5 – вал ротора; 6 – зірочка тягова;
ротор
прямими 7 – регульований похилий щиток; 8 –
пальцями
одного
напрямний щиток
ряду
зрізує
солом’яну масу, у тому числі зволожену, і кидає її у
розпушеному вигляді на підлогу боксу. Напрямок
кидання регулюється напрямною пластиною.

Для проведення експериментальних досліджень
створено стенд (рис. 2), який складається з кормороздавача, експериментального зразка роторного розкидача з ущільнювальною і напрямною пластинами,
частотного регулятора Danfoss, привода кормороздавача, привода роторного розкидача.

Рис. 2 – Стенд для експериментальних досліджень:
1 – кормороздавач, 2 – експериментальний зразок роторного
розкидача із ущільнювальною пластиною, 3 – частотний регулятор Danfoss, 4 – привід кормороздавача, 5 – привід роторного
розкидача, 6 – внесена солома

Експерименти з визначення раціональних конструкційно-технологічних параметрів робочого органу
роздавача солом’яної підстилки проводилися з використанням методики планування багатофакторного
експерименту, яка дозволила визначити математичні
моделі процесів як рівняння регресії (полінома) другого порядку [5-8].
У ході проведення експерименту визначалися
раціональні конструкційні та режимні параметри
робочого органу роздавача солом’яної підстилки.
Рівномірність розподілу солом’яної підстилки по
довжині боксу і споживана потужність привода роторного робочого органу з фіксацією його конструкційнорежимних параметрів на різних рівнях варіювання
факторів.
На основі проведених теоретичних досліджень та
аналізу літературних джерел для проведення експериментальних досліджень було відібрано три фактори,
які найбільш вагомо впливають на робочий процес, і
обрано їхні натуральні значення на нульовому рівні та
рівні їх варіювання.
Інтервали і рівні варіювання факторів під час проведення досліджень наведені у табл. 1.
Таблиця 1 – Інтервали і рівні варіювання факторів
Фактор
Рівень варіації
фактора

Кут нахилу
Частота обер- ущільнювальтання ротора,
ної пластини,
хв-1
град

Кут нахилу
напрямної
пластини,
град

n

α

β

Верхній рівень (+)

250

28

14

Основний рівень (0)

200

24

11

Нижній рівень (-)

150

20

8

Інтервал варіації

50

4

3
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Для визначення впливу кожного з факторів на критерії оптимізації процесу внесення солом’яної підстилки проведені дослідження за матрицею D-оптимального плану Бокса-Бенкіна другого порядку для трьох
факторів. Обробка результатів проведених досліджень за методом факторного планування експерименту виконується за допомогою комп’ютерної програми
«Mathematica».
Критеріями оцінки досліджень було обрано рівномірність розподілу солом’яної підстилки по довжині
боксу δ і споживану потужність привода роторного
розкидача N.
У результаті проведення експериментальних
досліджень отримані дані зміни рівномірності розподілу солом’яної підстилки по довжині боксу δ і дані споживаної потужності приводом роторного розкидача N.
Аналіз даних, виконаний за критерієм Кохрена,
показує, що на 95% рівні довірчої ймовірності дисперсії – однорідні, оскільки розрахункове значення критерію менше за табличне, тобто G = 0,2353 < G0.05(2,13) =
0,3731.
Значення критерію Фішера F (flf = 10, fy = 50) =
0,9002; моделі адекватні на будь-якому рівні довірчої
ймовірності; множинний коефіцієнт регресії Ry.r =
0,9937.
У результаті обробки експериментальних даних
одержано математичні моделі:
– рівномірність розподілу солом’яної підстилки по
довжині боксу
δ = – 140,862 + 0,73837 n – 0,00159131 n2 + 10,8899
a – 0,253254 a2 + 6,9645 b – 0,39571 b2, (1)
– споживана потужність приводу роторного розкидача
N = 6964,33 – 12,24 n + 0,0408 n2 – 357,0 a + 6,375 a2
– 181,333 b + 11,3333 b2.
(2)
Графічна інтерпретація рівнянь (1) і (2) представлено на рисунках 3 і 4 відповідно.

Рис. 3 – Вплив частоти обертання ротора n, кута нахилу
ущільнювальної пластини α та кута нахилу напрямної пластини β
на рівномірність розподілу солом’яної підстилки по довжині
боксу δ

Виходячи з технологічної задачі, а саме - отримання максимальної рівномірності розподілу солом’яної
підстилки по довжині боксу і мінімальної потужності
привода роторного розкидача, отримуємо систему
математичних нерівностей:
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Вирішуючи цю систему з використанням програмного пакета “Mathematica”, маємо такі раціональні
конструкційно-технологічні параметри роторного розкидача солом’яної підстилки:
n = 196 хв-1; α = 23,5 о; β = 8,8 о;
δ = 89,4 %; N = 545 Вт
(4)

Рис. 4 – Вплив частоти обертання ротора n, кута нахилу
ущільнювальної пластини α та кута нахилу напрямної пластини β
на споживану потужність приводу роторного розкидача N

Побудуємо двомірні залежності рівномірності та
потужності від факторів (рис. 5).

Рис. 5 – Вплив частоти обертання ротора n, кута нахилу
ущільнювальної пластини α та кута нахилу напрямної пластини β
на споживану потужність приводу роторного розкидача N і рівномірність розподілу солом’яної підстилки по довжині боксу δ

Висновки. Проведено дослідження експериментального зразка роторного розкидача для внесення
солом’яної підстилки з ущільнювальною і напрямною
пластинами та визначено його раціональні конструкційно-технологічні параметри: частота обертання
ротора n = 196 хв-1, кут нахилу ущільнювальної
пластини α = 23,5о та кут нахилу напрямної пластини β
= 8,8о. При цьому споживана потужність приводу
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роторного розкидача N = 545 Вт, рівномірність розподілу солом’яної підстилки по довжині боксу δ = 89,4 %.
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Аннотация. Проведено исследование экспериментального образца роторного разбрасывателя для
внесения соломенной подстилки с уплотнительной и
направляющей пластинами и определены его рациональные конструкционно-технологические параметры: частота вращения ротора n = 196 мин-1, угол
наклона уплотняющей пластины α = 23,5о и угол
наклона направляющей пластины β = 8,8о. При этом
потребляемая мощность привода роторного разбрасывателя N = 545 Вт, равномерность распределения
соломенной подстилки по длине бокса δ = 89,4%.
Принцип действия разбрасывателя основан на механической подаче соломенной подстилки из бункеранакапливателя роторно-пальцевым рабочим органом, который представляет собой вращательный вал
с радиально расположенными рядами пальцев.
Summary. A study of the experimental model of rotary
spreader for applying straw bedding with sealing and
guide plates and structurally defined its rational technological parameters: rotor speed n = 196 min-1, the angle of
the sealing plate α = 23,5о and angle of guide plate
β = 8,8о. The power consumption over a rotary spreader N
= 545 W, uniformity of of straw bedding distribution along
the length the box δ = 89,4%. The principle of operation is
based on a mechanical feeding of straw bedding from
bunkers by rotary-finger working body which is itself a
rotational shaft with radially spaced rows of fingers.
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Дослідження за актуальними проблемами АПК
УДК 631.355.072/1

Грубань В., асистент (Миколаївський національний аграрний університет)

Експериментальні дослід ження відокремлення
качанів к ук урудзи на качановідокремлювальному
апараті багатофакторної дії
У статті наведено основні результати експериментальних досліджень запропонованого качановідокремлювального апарата багатофакторної дії. Визначено оптимальне поєднання факторів, які найбільш суттєво впливають на якість процесу відокремлення качанів кукурудзи від стебел. Експериментальними дослідженнями
встановлено, що мінімальні втрати качанів у межах 1,1-1,2 % та мінімальна травмованість качанів у межах 33,8% забезпечуються за кута нахилу стриперної пластини 65-70о і частоті обертання протягувальних вальців у
межах 683-690 об/хв. Це досягається шляхом поєднання в качановідокремлювальному апараті руйнівних зусиль
розтягування, зламу та кручення, які діють на плодоніжку під час відокремлення качанів.
Ключові слова: травмованість качанів, втрати качанів, качановідокремлювальний апарат, фактори, поверхні відгуку.
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Постановка проблеми. Відокремлення качанів
кукурудзи від стебел є важливим технологічним процесом під час збирання кукурудзи на зерно, який значно регламентує якісні та кількісні показники зібраного
врожаю. Тому з упевненістю можна стверджувати, що
запропонований качановідокремлювальний апарат
являє собою один із головних робочих органів будьякої кукурудзозбиральної машини.
Сьогодні як вітчизняні, так і закордонні технології
механізованого збирання кукурудзи на зерно базуються на використанні пікерно-стриперних качановідокремлювальних апаратів, принцип дії яких заснований
на активному протягуванні стебел пікерними вальцями, які обертаються назустріч один одному між двома
пасивними стриперними пластинами, відстань між
якими менша за діаметр качана. Відокремлення качана відбувається через розтягування плодоніжки, що
призводять до її руйнування. Але досить високі швидкості протягування та значні зусилля відокремлення
призводить до вильоту качанів за межі жатки, тим
самим зменшуючи повноту збирання врожаю [1].
Виходячи з цього, розроблення нових технічних
засобів для відокремлення качанів кукурудзи є актуальною науковою проблемою, рішення якої неможливе без повноцінних лабораторних і польових випробувань, лише після проведення яких можна робити остаточні висновки про роботоздатність та ефективність
роботи нових робочих органів машин.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Згідно
з експериментальними дослідженнями [1, 4] середнє
розривне статичне навантаження для плодоніжки
кукурудзи складає 0,3...1,1 кН, при цьому стебло має
не менше дворазового “запасу міцності”. Однак таке
співвідношення зберігається у здорових рослин. Опір
розриву стебла ураженого личинками метелика може
бути меншим, ніж у плодоніжки, що призведе до
забруднення вороху качанів або до втрати врожаю
вільними качанами. Місце розриву плодоніжки такими
апаратами носить випадковий характер, а сам процес
відокремлення качана потребує значних зусиль та
сильної деформації стебла під час протягування.
Використання в технологічному процесі відокремлення качанів сили згинання, яка буде діяти на плодоніжку в поздовжньому напрямку, приведе до зламу
останньої. Такий ефект, окрім прогнозованого місця
руйнування плодоніжки, дасть можливість значно
зменшити зусилля відокремлення качана порівняно з
серійними апаратами. Згідно з експериментальними
даними [1, 4], зусилля зламу плодоніжки (біля основи
качана) в середньому складає 32 Н, що в декілька
разів менше міцності плодоніжки на розрив.
Перспективним шляхом інтенсифікації процесу
качановідокремлення є введення в зону відокремлення качанів пари сил, які діють паралельно і на деякій
відстані одна від одної, але направлені в протилежні
боки. При цьому крутний момент через закручування
качана буде діяти на плодоніжку, тим самим послаблюючи її зв'язок з качаном. Така інтенсифікація процесу качановідокремлення дає прогнозоване місце руйнування плодоніжки, а також значно зменшує необхідне зусилля на відокремлення качана порівняно з
вищевказаними способами [5].
Виходячи з огляду існуючих шляхів інтенсифікації

№ 4 (91) квітень 2017 р.

процесу відокремлення качанів, а також проведених
досліджень з визначення фізико-механічних властивостей кукурудзи, було розроблено качановідокремлювальний апарат [2], який поєднує в собі всі вище перераховані способи дії на плодоніжку.
Метою роботи є оцінка впливу основних параметрів качановідокремлювального апарата багатофакторної дії на якісні показники процесу відокремлення
качанів у лабораторних умовах.
Виклад основного матеріалу. Для дослідження
основних факторів, які найбільше впливають на якість
виконання технологічного процесу відокремлення
качанів на качановідокремлювальному апараті багатофакторної дії, в проблемній лабораторії моделювання
технологічних процесів кукурудзозбиральних машин
Миколаївського НАУ розроблена та виготовлена лабораторна установка, загальний вигляд якої наведено на
рис. 1. Дослідження проводилися на рослинах кукурудзи сорту “Дніпровський 196
СВ”.
Щоб скоротити обсяг експериментальних досліджень,
зменшити кількість переналагоджень
лабораторної
установки, а також отримати
об’єктивно необхідну інформацію про залежності величин травмованості та втрат
качанів кукурудзи від одноразової зміни декількох кінематичних режимів, було
використано трирівневе Dоптимальне планування дру- Рис. 1 – Загальний вигляд
гого порядку Бокса для лабораторної установки
чотирьох незалежних факторів. При цьому фактори
отримали таку градацію: кут нахилу стриперної пластини (Х1), частота обертання протягувальних вальців
(Х2), швидкість руху прогумованої стрічки (Х3), зусилля
притискання прогумованої стрічки притискними барабанами (Х4).
Після статистичної обробки експериментальних
даних процесу качановідокремлення, на ПЕОМ отримані математичні моделі для травмованості (ТК) та
втрат (ВК) качанів, які описують технологічний процес
відокремлення качанів на запропонованому качановідокремлювальному апараті багатофакторної дії та
мають вигляд [3]:

(1)

(2)
Аналіз отриманих рівнянь регресії проводився із
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закодованими величинами факторів. Дослідження
критеріїв оптимізації, залежно від зміни незалежних
факторів, було проведено методом двомірних перетинів.
Почергово прирівнюючи до нуля два фактори,
лишаючи нерівними нульовому значенню інші два,
отримані рівняння регресії для травмованості та втрат
качанів із можливими комбінаціями факторів.
Поєднання таких факторів роботи качановідокремлювального апарата, як швидкості руху прогумованої
стрічки (Х3) та зусилля притискання прогумованої
стрічки притискними барабанами (Х4), за Х1 = 0 (кут
нахилу стриперної пластини = 70°) і Х2 = 0 (частота
обертання протягувальних вальців = 700 об/хв), дозволило одержати рівняння регресії у вигляді:
(3)
(4)
Розв’язок системи рівнянь дав координати центрів
поверхонь відгуку Х3 і Х4, а також значення цільової
функції YS у знайденому центрі та α – кут повороту осей
у центрі координат математичної моделі в канонічній
формі, які дорівнюють:
�для травмованості качанів:
Х3 = – 0,004; Х4 = 0,037; α = – 0,23°; YS = 5,378;
�для втрат качанів:
Х3 = – 0,190; Х4 = – 0,509; α′ = – 37,16°; YS = 1,228.
Результати, отримані поєднанням факторів Х3 та Х4,
наведені на рис. 2, а.

a)

б)

Якщо розглянути побудовані графіки, можна зробити висновок, що зона оптимального поєднання факторів обмежена кривими ТК і ВК в точках А, В, С, D. При
цьому травмованість качанів коливається в межах
4,9 % < ТК < 5,3 %, а втрати качанів не перевищують
1,25 %.
За таких показників критеріїв оптимізації швидкість
руху прогумованої стрічки склала 2,63…2,77 м/с, а
зусилля притискання прогумованої стрічки притискними барабанами – 29…39 Н. Характер зміни кривих
АВСD вказує на те, що зі збільшенням швидкості руху
прогумованої стрічки зусилля притискання прогумованої стрічки притискними барабанами також збільшується.
Послідовно змінюючи поєднання факторів, отримано двомірні перетини поверхонь відгуку за всіх можливих комбінацій факторів.
Так, за поєднання факторів частоти обертання протягувальних вальців (Х2) та швидкості руху прогумованої стрічки (Х3) за Х1 = 0 (кут нахилу стриперної пластини = 70°) і Х4 = 0 (зусилля притискання прогумованої
стрічки притискними барабанами = 43,5 Н) дозволило
отримати таке рівняння регресії:

(5)
(6)
Обчислені координати центрів поверхонь відгуку:
- для травмованості качанів:
Х2 = 0,323; Х3 = – 0,051; α = 3,30°; YS = 5,684;
- для втрат качанів:
Х2 = – 0,210; Х3 = – 0,025; α′ = 1,82°; YS = 1,290.
На рис. 2, б наведено двомірні перетини поверхонь
відгуку, звідки видно, що зони оптимального поєднання факторів обмежені кривими ТК і ВК в точках А, В, С,
D, E, F та G, H, І, J, K, L. При цьому травмованість
качанів в обох зонах коливається в межах 3,5 % < ТК <
4,5 %, втрати качанів сягають 1,15 % < ВК < 1,25 %.
При цьому швидкість руху прогумованої стрічки має
два діапазони 2,50…2,60 м/с та 2,85…2,95 м/с, а
частоту обертання протягувальних вальців можна змінювати в межах 685…713 об/хв.
За поєднання факторів кута нахилу стриперної пластини (Х1) та зусилля притискання прогумованої стрічки притискними барабанами (Х4) за Х2= 0 (частота
обертання протягувальних вальців = 700 об/хв) і Х3 = 0
(швидкість руху прогумованої стрічки = 2,75 м/с) отримано рівняння регресії в канонічній формі, які мають
вигляд:

(7)
в)

г)

а – за поєднання факторів Х3 і Х4; б – за поєднання факторів Х2 і
Х3; в – за поєднання факторів Х1 і Х4;
г – за поєднання факторів Х1 і Х2
Рис. 2 – Двомірні перетини поверхонь відгуку

(8)
Обчислені координати центрів поверхонь відгуку:
- для травмованості качанів:
Х1 = 0,337; Х4 = – 0,008; α = 21,05°; YS = 5,222;
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- для втрат качанів:
Х1 = – 0,342; Х4 = – 0,246; α′ = 41,42°; YS = 1,214.
На рис. 2, в наведені результати, отримані для (7)
та (8), з яких видно, що зони оптимального поєднання
факторів обмежені кривими ТК і ВК в точках А, В і C, D.
Аналіз обох зон говорить про їхній компромісний
характер – зменшуючи травмованість качанів, підвищуються їх втрати і навпаки. За травмованості качанів
близько 5,35 % втрати качанів складають 1,29 %. При
цьому кут нахилу стриперної пластини становить
70…71°, а зусилля притискання прогумованої стрічки
притискними барабанами – 38…44 Н. Якщо збільшити
втрати качанів до 1,36 %, то матимемо травмованість
качанів 5,25 % з кутом нахилу стриперної пластини
71…72° та зусиллям притискання прогумованої стрічки
притискними барабанами 41…45 Н.
За поєднання факторів кута нахилу стриперної пластини (Х1) та частоти обертання протягувальних вальців (Х2) за Х3 = 0 (швидкість руху прогумованої стрічки =
2,75 м/с) і Х4 = 0 (зусилля притискання прогумованої
стрічки притискними барабанами = 43,5 Н) отримано
рівняння регресії в канонічній формі, які мають вигляд:

(9)

(10)
Обчислені координати центрів поверхонь відгуку:
- для травмованості качанів:
Х1 = 0,421; Х2 = 0,261; α = – 6,14°; YS = 5,421;
- для втрат качанів:
Х1 = – 0,482; Х2 = – 0,115; α′ = – 5,92°; YS = 1,228.
На рис. 2, г наведено двомірні перетини поверхонь
відгуку. Звідки видно, що зони оптимального поєднання факторів обмежені кривими ТК і ВК в точках А, В, С,
D, E. Травмованість качанів перебуває в межах 3,0 % <
ТК < 3,8 %, втрати качанів сягають 1,1 % < ВК < 1,2 %.
При цьому кут нахилу стриперної пластини дорівнює
65…70°, а частоту обертання протягувальних вальців
можна змінювати в межах 683…690 об/хв.
Висновки та перспективи подальших досліджень. Проведені експериментальні дослідження відокремлення качанів кукурудзи від стебел дозволили
визначити найбільш результативне поєднання факторів, які суттєво впливають на якість виконання процесу
качановідокремлення за таких критеріїв оптимізації як
травмованість та втрати качанів.
Експериментально доведена можливість зменшення ступеня травмованості качанів та підвищення
повноти збирання врожаю шляхом поєднання в качановідокремлювальному апараті руйнівних зусиль розтягування, зламу та кручення, які діють на плодоніжку
під час відокремлення качанів.
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Аннотация. В статье приведены основные результаты экспериментальных исследований предложенного початкоотделительного аппарата многофакторного действия. Определено оптимальное сочетание
факторов, наиболее существенно влияющих на качество процесса отделения початков кукурузы от стеблей. Експериментальными исследованиями установлено, что минимальные потери початков в пределах
1,1-1,2% и минимальная травмированность початков
в пределах 3-3,8% обеспечиваются при угле наклона
стрипперной пластины 65-70о и частоте вращения
протягивающих вальцов в пределах 683-690 об / мин.
Это достигается путем сочетания в початкоотделительном аппарате разрушительных усилий растяжения, излома и кручения, которые действуют на плодоножку во время отделения початков.
Summary.The article presents the main results of
experimental studies of the proposed multipurpose cob
snapper. The optimal combination of the factors most significantly influencing the quality of the process of separating the cobs of corn from stems is determined.
Experimental studies established that the minimum loss
of cobs in the range of 1.1-1.2% and minimum injuries of
cobs in the range of 3-3.8% are provided at an angle of
inclination of the stripper plate 65-70° and the speed of
the rolling rolls within 683-690 Rpm. This is achieved by
combining in the cob-separating apparatus the destructive forces of tension, fracture and torsion, which act on
the peduncle during the separation of the cobs.
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Pronar – виграш у часі і грошах
У статті наведена інформація про перевантажувачі зерна Pronar T740 і Pronar T743. Наводиться технічний
опис і технічна характеристика перевантажувачів. Продуктивність розвантаження складає 200-400 т/год, ширина колії – 2200 мм. Вантажопідйомність перевантажувача зерна T740 – 15300 кг, T743 – 22700 кг; максимально
допустима маса T740 – 23000 кг, T743. – 33000 кг, місткість кузова T740 – 28 м3, T743 – 34 м3; власна маса T740
– 7700 кг, T743 – 10300 кг; потужність приводного трактора T740 – 165/121,3 к.с./кВт, T743 – 220/161,7 к.с./кВт.
Ключові слова: Перевантажувачі зерна T740 і 743, фірма Pronar (Польща), технічний опис, технічні параметри.
Вступ. Сучасні зернозбиральні комбайни можуть
збирати до 100 тонн зерна на годину. Для ефективної
роботи настільки продуктивного комбайна необхідне
швидке перевантаження без переїзду комбайна до
машин. Це дозволяє заощадити до 40% робочого часу
комбайнів і, як з цього випливає, значно знизити витрати. У разі недостатньої кількості причепів, які приймають зерно, комбайн простоює. А непотрібні простої такої дорогої техніки, як зернозбиральні комбайни, підвищують витрати на збирання врожаю.
Основна частина. Для сучасних господарств, орієнтованих на виробнитво зерна, раціональним вирішенням цієї проблеми є закупівля перевантажувачів,
які в процесі збирання врожаю є проміжною ланкою
між комбайном, який працює на полі, і транспортним
засобом, який очікує на дорозі. Дотації Євросоюзу,
зростання числа господарств, які мають великі площі,
а також зростання попиту на зерно з одночасним зниженням виробничих витрат стали причиною збільшення числа фермерів, зацікавлених у вирощуванні зернових. Зростання виробництва зерна викликає посилений попит на перевантажувачі.
Функцією перевантажувача є приймання зерна від
комбайна під час роботи і навантаження його на інші
транспортні засоби, які доставлять зерно на склад. У
зв'язку з цим перевантажувач стає єдиним необхідним
транспортним засобом, який працює безпосередньо
із зернозбиральним комбайном. Перевантажувачі
можна також використовувати для транспортування
зерна до сівалок і постачання розкидачів добрив.

Для перевантаження зерна від комбайна до
дорожнього транспортного засобу можуть бути ефективно використані перевантажувачі зерна PRONAR
T740 і PRONAR T743, які користуються великою
популярністю в Західній Європі [1-3].
Продуктивність розвантаження обох моделей складає від 200 до 400 тонн на годину залежно від перевантажуваного матеріалу.
Перевантажувач T740 (рис. 1) має дві ходові осі,
бункер об'ємом 28 м3, загальну масу 23 тонни і вантажопідйомність 15 тонн. Навантажувальна висота
верхнього краю платформи від поверхні становить
3400 мм.
Потужний перевантажувач PRONAR T743 (рис. 2)
має три ходові осі. Його вантажна платформа має вісім
точок опори. Навантажувач PRONAR T743 має допустиму загальну масу 33 тонни, вантажопідйомність
22,7 тонн і вантажомісткість 34 м3. Навантажувальна
висота верхнього краю платформи від поверхні становить 3415 мм. Завдяки такій вантажомісткості і вантажопідйомності перевантажувачі Pronar можуть вмістити кілька зернових бункерів комбайнів або обслужити
групи декількох комбайнів, які працюють паралельно.

Рис. 2 – Перевантажувач PRONAR T743

Рис. 1 – Перевантажувач PRONAR T740

Швидке розвантаження зерна в перевантажувачах
PRONAR забезпечує труба конвеєра, яка складається
гідравлічно. Зерно з перевантажувачів вивантажується системою шнекових конвеєрів. У двох незалежних жолобах у днищі, які проходять по всій довжині
вантажної платформи, розташовані два шнеки,
завдання яких полягає в транспортуванні зерна в гли-
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боку зсипну камеру, розташовану в передній частині
бункера. Із зсипної камери зерно надходить на третій
шнек, завдяки якому транспортується безпосередньо
на двосекційний діагональний транспортер. Він має
великий діаметр, розкладається гідравлічно і розташований перед передньою стінкою навантажувального бункера.
Завдяки високій продуктивності системи шнекових
конвеєрів, час розвантаження причепів становить від 3
до 5 хвилин. Система конвеєрів приводиться в дію від
ВВП трактора. Мінімальна споживана потужність трактора для навантажувача T740 становить 165 к. с.
(121,3 кВт). А для перевантажувача T743 потрібен
трактор з мінімальною потужністю 220 к. с. (161,8 кВт).
Щоб точно оцінити кількість зерна в бункері, за
додаткову плату причіп можна обладнати електронною системою зважування. Інформацію про масу вантажу в перевантажувачі PRONAR T740 збирають 6 тензометричних вагових датчиків, встановлених між вантажним бункером і нижньою рамою причепа, а на
перевантажувач PRONAR T743 можна встановити 8точкову систему зважування з рідкокристалічним дисплеєм. Оператор перевантажувача негайно отримує
актуальну інформацію про те, скільки кілограмів зерна
в певний момент знаходиться в бункері. А оглядовий
люк бункера і сходи в поєднанні з великим помостом
полегшують контроль ступеня розвантаження або
завантаження перевантажувача.
Шасі T740 встановлено на підвісці типу "тандем" на
параболічних ресорах з колісною базою завширшки
1810 мм. Задня поворотна вісь полегшує маневрування і значно знижує зношування шин. Застосування
шин розміром 700/50-26,5 забезпечує високу стабільність причепа під час польових робіт і на дорогах
загального користування. Максимальна швидкість
причепа становить 40 км/год.
Шасі моделі T743 встановлено на підвісці типу
"тридем" на параболічних ресорах з активною системою повороту і колісною базою, фіксованою середньою віссю і двома керованими осями. У стандартній
версії встановлюються шини розміром 700/50-26,5.
Максимальна швидкість перевантажувача PRONAR
T743 становить також 40 км/год.
Після закінчення польових робіт перевантажувач
слід ретельно очистити від залишків зерна. Для цього
T740 і T743 мають ряд пристроїв, які полегшують роботу. Жолоби в днищі бункера мають чотири оглядових
отвори, які дозволяють прибрати накопичений матеріал з горизонтальних шнекових конвеєрів. Зсипна
камера скребка, через яку проходить усе зерно,
завдяки великій оглядовій засувці з гідроприводом
може швидко спорожнятися. А труба діагонального
транспортера має біля основи великий контрольний
отвір.
Завдяки регульованій висоті кріплення зчіпного
пристрою дишла (450-600 мм), перевантажувачі легко
агрегатувати з трактором. Для з'єднання з кульковим
причіпним пристроєм трактора є на вибір три тяги: з
діаметром петлі 40 мм (нерухома), 50 мм (обертальна), а також 80 мм. Максимальне навантаження на
петлю дишла становить 3 тонни.
На перевантажувачах T740 і T743 встановлена
телескопічна опора дишла з двошвидкісною переда-
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чею, яка полегшує агрегування з трактором. Наявна в
стандартних версіях двопровідна пневматична гальмівна система з ручним регулятором забезпечує
ефективну дію гальм. Як варіант можна встановити
двопровідну систему з автоматичним регулятором
сили гальмування. До складу стандартної комплектації
причепа T740 входить карданне ручне стоянкове гальмо, а в T743 - пневматичне стоянкове гальмо.
Для захисту вантажу від дощу перевантажувачі
обладнані тентами. Для полегшення користування
ними передбачені складані сходи, а балкон дозволяє
вести спостереження за ходом перевантажувальних
робіт.
Таблиця - Інші технічні параметри бункерів-перевантажувачів зерна фірми PRONAR
Модель

Т740

Т743

Власна маса, кг

7 700

10 300

Довжина вантажної
платформи, внутрішня, мм

6015

7 265

Ширина вантажної
платформи, внутрішня, мм

2492

2492

Габаритні розміри
(довжина/ширина/висота),
мм

9142/2900/3645 10392/2900/3660

Висота стінок кузова, мм

1440+340

1440+340

Товщина листів підлоги/
стінок/надставок, мм

4/4/3

4/4/3

Ширина колії, мм

2200

2200

Висновок. Фірма «Pronar» пропонує для аграріїв
України сучасні перевантажувачі зерна, застосування
яких дозволить значно знизити витрати на збиранні
зернових за використання потужних зернозбиральних
комбайнів.
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Аннотация. В статье приведена информация о
перегружателях зерна Pronar T740 и Pronar T743.
Приводиться техническое описание и техническая
характеристика перегружателей. Производительность разгрузки составляет 200-400 т/час, ширина
колеи - 2200 мм. Грузоподъемность перегружателя
зерна T740 - 15300 кг, T743 - 22700 кг; максимально
допустимая масса T740 - 23000 кг, T743. - 33000 кг;
вместимость кузова T740 - 28 м3, T743 - 34 м3; собственная масса T740 - 7700 кг, T743 - 10300 кг; мощность приводного трактора T740 - 165/121,3 л.с./КВт,
T743 - 220/161,7 л.с / КВт.
Summary. This article contains information about
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grain reloaders Pronar T740 and Pronar T743. A technical
description and characteristics of these reloaders are
given. Discharge capacity is 200-400 t/h, track width 2200 mm. Carrying capacity of T740 is 15300 kg, T743 22700 kg; maximum allowable mass of T740 is 23000 kg,
T743. - 33,000 kg; cargo area of T740 is 28 m3, T743 - 34
m3; T740 curb weight is 7700 kg, T743 - 10300 kg; Power

of drive tractor for T740 is 165/121.3 hp/kW, T743 220/161.7 hp/kW.
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Кулініч О., агроном (БТУ-Центр)

Як запобігти промиванню гербіцидів?
У статті наведена інформація про те, як аграрію необхідно діяти для забезпечення ефективного використання ґрунтових гербіцидів. Для цього потрібно використовувати Липосам прилиплювач, розроблений компанією
«БТУ-Центр». Використання Липосаму дозволяє в декілька разів зменшити грошові і матеріальні витрати, не
застосовуючи агрохімікатів, а продукцію рослинництва зробити високорентабельною та конкурентоспроможною. Дослідження, проведені в Житомирській області, показали, що поле з посівами соняшника, оброблені гербіцидом з Липосамом прилиплювачем, було чисте від бур`янів уже через півтора місяця вегетації.
Ключові слова: ґрунтові гербіциди, «БТУ-Центр», Липосам прилиплювач.
Вступ. Ґрунтові гербіциди - важливий та вкрай
необхідний елемент у технологіях вирощування сільськогосподарських культур. Втрати врожаю, пов’язані
із забур’яненістю посівів, у середньому складають 2025%. Окрім того, погіршується якість врожаю, створюються сприятливі умови для поширення хвороб та
шкідників.
Основна частина. Щоб конкретний гербіцид
ефективно спрацював, потрібні ледве не ідеальні чинники: нетоксичність для основної культури, дотримання регламентних умов (норм витрати, строків обробки,
фаз розвитку культури та бур’янів), оптимальні кліматичні умови (наявність чи відсутність опадів, температурний режим, швидкість вітру), підготовка ґрунту
тощо.
Зокрема, важливою є якість обробітку ґрунту та
запас вологи в орному шарі. Перед застосуванням
базових гербіцидів ґрунт має бути структурованим з
ретельно подрібненими рослинними рештками, бажано вологим після опадів або зрошення (70-80% капілярної вологоємкості) з оптимальною температурою
від +15 до +25 ОС.
А що робити, коли цього досягнути майже неможливо? Техніки не вистачає зробити все одночасно.
Польові роботи розтягуються. Матінка-природа не
балує. Неоптимальні умови під час внесення гербіцидів знижують їхню ефективність. Окрім того, застосування гербіцидів завжди спричиняє токсичність ґрунту, що негативно впливає на рослини та якість продукції. Які ж є можливості зняти негативний вплив на
посівні культури та екологію?
Липосам-прилиплювач – препарат, який допомагає позбутися багатьох проблем, пов’язаних із застосуванням гербіцидів (рис. 1).
Завдяки Липосаму гербіцидний екран спрацює як
за недостатньої кількості вологи, так і у випадку надлишку опадів, що призводить до небажаного проми-

вання гербіциду на глибину.
Липосам-прилипач з цим
чітко справляється: він фіксує гербіциди на поверхні
ґрунту та запобігає їх промиванню у зону проростання насіння та розвитку кореневої системи.
У 2016 році у господарстві Житомирської обл.
на поля одночасно з ґрунтовими гербіцидами (д.р.
Прометрин, Ацетохлор) був
внесений Липосам у нормі
Рис. 1 – Форма фасування 0,4 л/га. Ціна питання –
Липосаму для споживача
34.8 грн/га. Як видно на
фотографії (рис. 2), поле з
посівами соняшника, оброблене гербіцидами з
Липосамом, було чисте від бур’янів навіть через півтора місяця вегетації.

Рис. 2 – Вигляд поля з посівом соняшника, обробленого
ґрунтовим гербіцидом (д. р. Прометрин, Ацетохлор з використанням Липосаму)
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На контролі, де не використовували Липосам прилипач
(рис.
3),
фітотоксичність
вражала.
Спостерігалось пригнічення культури та місцями
повна загибель рослин.

Рис. 3 – Вигляд поля, обробленого ґрунтовим гербіцидом (д. р.
Прометрин, Ацетохлор без використання Липосаму)

Висновок. З Липосамом-прилиплювачем є реальна можливість у декілька разів зменшити грошові і
матеріальні витрати на застосування агрохімікатів, а
продукцію рослинництва зробити високорентабельною та конкурентоспроможною. Адже як у природі, так
і в ринкових умовах - виживає сильніший.

вать для обеспечения эффективного использования
почвенных гербицидов. Для этого нужно использовать Липосам-прилиплювач, разработанный компанией «БТУ-Центр». Использование Липосама позволяет в несколько раз уменьшить денежные и материальные затраты, не применяя агрохимикатов, а продукцию растениеводства сделать высокорентабельной и конкурентоспособной. Исследования, проведенные в Житомирской области, показали, что поле с
посевами подсолнечника, обработанными гербицидом с Липосамом-прилиплювачем, было чистое от
сорняков уже через полтора месяца вегетации.
Summary. This article contains information about how
to farmers should act to ensure the efficient use of soil
herbicides. To do this, use Liposam sticking designed by
"BTU-Center". Use Liposam allows several times to
reduce the monetary and material costs without using
agrochemicals and crop to make highly profitable and
competitive. Studies in the Zhytomyr region showed that
sunflower field with crops treated with herbicide
Lyposamom sticking was already clear from beets and a
half month growing season.

Стаття надійшла до редакції 6 квітня 2017 р.

Аннотация. В статье приведена информация о
том, каким образом аграрию необходимо действоУДК 621.548:001.8

Новохацький М., канд. с.-г. наук, Бондаренко О., наук. співробітник, Гусар І., зав. лабораторії
(УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого)

Дослід ження техніко-технологічних рішень
технологій вирощування багаторічних енергетичних к ультур для виробництва твердого біопалива
У статті обгрунтовано доцільність використання поновлюваних джерел енергії для забезпечення енергетичної незалежності країни. На основі проведених досліджень наведено дані про вплив елементів технологій вирощування на продуктивність багаторічних енергетичних культур – міскантусу та верби в умовах правобережного
Лісостепу України. Зроблено висновки про доцільність використання цих багаторічних культур у системах енергетичного (теплового) забезпечення сільськогосподарських підприємств та населених пунктів.
Ключові слова: поновлювані джерела енергії, багаторічні енергетичні культури, міскантус, верба, продуктивність.
Вступ. Індустріалізація будь-якого виробництва
призводить до зростання витрат енергії, металу та
інших матеріалів. Доведено, що невпинно буде зростати енергетична вартість продуктів харчування з
ростом потреб людства і розвитком технологічних
процесів споживання енергії [1, 2].
Постійне підвищення енергоємності виробництва
як промислової, так і сільськогосподарської продукції
обумовлює важливість проблеми енергетичного
забезпечення кожної держави. Фактично енергетична
безпека країни загалом стає одним із вирішальних

чинників її конкурентоспроможності на міжнародному
рівні. Зважаючи на це, пошук ефективних, а головне –
відновлюваних джерел енергії, стає найважливішим
завданням учених. Одним із найперспективніших із
цієї точки зору джерел поновлюваної енергії є енергія
біомаси.
За матеріалами експертів, частка відновлюваних
джерел енергії у світовому паливно-енергетичному
балансі у 2050 році може сягнути 50%, а за прогнозом
Світової енергетичної ради – до 80-90% на кінець
поточного сторіччя. Німеччина і Швеція до кінця цього
© Новохацький М., Бондаренко О., Гусар І. 2017
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сторіччя планують всю енергію отримувати за рахунок
відновлюваних джерел. Найбільші площі енергетичних
культур закладено в Норвегії, Данії, Німеччині, Австрії,
Польщі та Швеції [3, 4]. У Швеції плантації енергетичних культур займають понад 20 тис. га, побудовані
теплові станції, які працюють на біомасі. Державна
політика країни спрямована на енергетичну незалежність від країн-експортерів енергоносіїв. З кожним
роком перелік країн, у яких створюються біоенергетичні плантації, збільшується [3].
В Україні частка біомаси в енергопостачанні становить близько 0,5%. Нині використовується лише
близько 1 млн. т умовного палива. За даними науковців, частка поновлюваних джерел енергії може бути
ушестеро більша, а потенційно – у десять і більше
разів [5]. У найближчі роки біомаса в Україні може становити 9% від загального обсягу споживання енергії.
Питання формування енергосировинної безпеки
розглядалися у численних роботах вітчизняних і зарубіжних вчених. Можливості використання біомаси рослин для енергетичних потреб висвітлені В.О.
Дубровіним, В.Д. Касіянчуком, О.Ф. Аксьоновим, С.В.
Бойченком [6] тощо. Американський еколог, президент Інституту політики Землі, Л. Браун [7] зазначає,
що для запобігання деградації довкілля, що негативно
позначається на економіці кожної країни, доцільний
перехід від використання викопного палива на інші
джерела енергії.
Альтернативні джерела енергії повинні бути дешевші за традиційні (бензин, дизельне пальне, електроенергія) та екологічно чистими, тобто з незначними
викидами шкідливих речовин в атмосферу [8]. Як відновлюване джерело для виробництва альтернативних
видів енергії доцільно використовувати рослинну
сировину та її відходи. У ґрунтово-кліматичних умовах
України високим накопиченням біомаси характеризується сорго, топінамбур, окремі види хрестоцвітих [9]
та інші культури. Енергетичні культури являють на сьогодні “віртуальну” частину потенціалу, оскільки їх
вирощування обмежується невеликою кількістю промислових та дослідних плантацій. Широкомасштабне
вирощування енергетичних культур на промисловому
рівні ще не розпочалось, але його швидкого розвитку
слід очікувати в найближчі роки.
Для виробництва енергії використовують швидкорослі дерева та багаторічні трави з великим біоенергетичним потенціалом. Різні культури забезпечують
різний вихід енергії з одного гектара посівів і насаджень. Найвищий вихід енергії для виробництва твердих видів палива можна отримати з таких культур як
енергетична верба та міскантус [10].
Оскільки ці енергетичні багаторічні культури ніколи
раніше не вирощували в Україні у промислових масштабах [11], тому рекомендації щодо їх виробництва в
цих умовах не розроблені. Враховуючи вищенаведене, є потреба в проведенні таких досліджень з метою
розробки технологій вирощування енергетичних культур в умовах України. У зв’язку з цим актуальним
завданням є дослідження процесів формування рослин багаторічних енергетичних культур залежно від
технологічних факторів. Це дозволить розробити технології їх вирощування та забезпечити функціонування
біоенергетичного конвеєра з виробництва твердого

палива [12, 13, 14].
Об’єкт досліджень: процеси та закономірності
формування і функціонування агрофітоценозів багаторічних енергетичних культур.
Предмет дослідження – елементи технології
вирощування енергетичних культур; умови та фактори, які впливають на формування врожаю високої якості.
Основна мета досліджень – розробити оптимальні агротехнічні заходи вирощування багаторічних
енергетичних культур, які забезпечуватимуть отримання з одиниці площі максимальної кількості високоякісної сировини для виробництва теплової енергії.
Методи досліджень: аналітичні та експериментальні на основі польових дослідів на науково-випробувальному полігоні УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого.
Дослідження особливостей формування врожаю
багаторічних енергетичних культур – міскантусу
гігантського та верби енергетичної – проводились на
території
правобережного
Лісостепу
України
(УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого) в 2014-2016 рр.
Основні результати досліджень. У квітні 2014
року на угіддях УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого було
закладено плантації міскантусу. Для вивчення процесів формування продуктивного стеблостою та ефективності експлуатації плантацій цієї культури посадку
було здійснено за різними схемами (табл. 1).
Норма садіння різоми, залежно від схеми дослідів,
змінювалася від 12346 до 24691 шт./га, що відповідає
площі живлення від 0,405 до 0,810 м2/рослину.
Згідно з отриманими даними, залежно від схеми
посадки, проросло і сформувало нормальні рослини
(рис. 1), які досягли завершення періоду вегетації, від
47,3 до 81,0% висаджених кореневищ. Протягом
2014-2016 рр. було проведено спостереження за станом плантації першого, другого та третього року вегетування (табл. 1).

Рис. 1 – Рослини міскантусу через 2 місяці після садіння різоми
(2014 рік)

Провівши обліки на плантаціях третього року вегетації, ми встановили, що, залежно від схеми посадки,
міскантус сформував від 16,6 до 26,0 т/га сухої речовини. При цьому проекційне покриття склало від 62 до
98%: за використання схеми садіння 70 х 70 см рослини міскантусу практично повністю покрили поверхню
плантації, за менш густої посадки такого стану досягти
ще не вдалося.
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Проведені обліки вказують, що
Таблиця 1 – Структура урожаю біомаси міскантусу залежно від схем
посадки та року вирощування. УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого, 2014-2016 рр. протягом третього року вегетації
рослини на плантаціях верби лозоПерший рік
Другий рік
Третій рік
видної досягають висоти 416,7 см,
вирощування
вирощування
вирощування
Показники
у той час, як висота рослин верби
Схема посадки
70 х 70 70 х 90 90 х 90 70 х 70 70 х 90 90 х 90 70 х 70 70 х 90 90 х 90 тритичинкової може в середньому
скласти 453,9 см (табл. 2).
Густота посадки,
20408 15873 12346 20408 15873 12346 20408 15873 12346
тис. шт. / га
Протягом трьох років вегетації
Густота стояння,
плантації
верби тритичинкової
14286
11270
9013
15713
11110
10000
15713
11110
10000
тис. шт. / га
сформували
306,2 ц/га абсолютно
Виживання протя70
71
73
77*
70*
81*
77*
70*
81*
гом вегетації, %
сухої деревини, у верби лозовидної
Висота рослин, см
77
227
336
цей показник становить 313,3 ц/га
Сформовано
(табл. 2).
14,6
38,8
42,9
стебел, шт./кущ
У 2015 році, спільно з ТОВ
Середня маса одно0,040
0,090
0,101
го стебла, кг
"Салікс Енерджі", нами було заклаДіаметр одного
дено плантацію із шести сортів
0,254
0,800
0,996
куща, м
енергетичної верби шведської та
Проекційне
7,2
5,7
4,6
78,9
55,8
50,2
98,2
69,5
62,5
покриття площі, %
польської селекції. Протягом перСира маса, кг: стешого року вегетації найвищою про0,58
3,56
4,33
бел однієї рослини
дуктивність відзначився сорт Тора
кореневищ однієї
1,74
8,65
9,39
рослини
– урожайність фітомаси склала
Урожайність сирої
105,1 ц/га. Найвищим показником
82,9
65,4
52,3
559,4
395,5
356,0
680,8
481,4
433,3
маси, ц/га: стебел
висоти рослин відзначився сорт
кореневищ 248,6 196,1 156,8 1359,3 961,1 865,1 1475,5 1043,2 939,0
Тордіс – за висоти рослин 249,8 см
Вологість, %: стебел
63,3
62,7
61,8
урожайність фітомаси склала
кореневищ
69,0
67,8
66,9
78,9 ц/га. Інші сорти енергетичної
Урожайність сухої
верби, висаджені на полігоні біо30,4
24,0
19,2
208,6
147,5
132,8
260,1
183,9
165,5
маси, ц/га: стебел
енергетичних культур, протягом
кореневищ 77,0
60,9
48,3 436,7 309,9 278,0 488,4 345,3 310,8
першого року вегетації формували
*Дані за 2014 рік (рік закладання плантації)
рослини значно меншої висоти
(119,8-164,4 см) накопичували
Садіння енергефітомаси (12,0-40,6 ц/га) значно менше (рис. 3).
тичної верби двох
Протягом другого року вегетування плантацій енергеботанічних видів –
тичної верби різниця між сортами за приростом збетритичинкової
та
реглася такою ж, яка була відмічена нами в попередлозовидної – у 2014
ньому році (табл. 3).
році було проведено
на
підготовлених
Таблиця 2 – Продуктивність плантацій енергетичної
ділянках в рекоменверби
довані агротехнічні
Вид верби, рік вирощування
терміни, що забезлозовидна
тритичинкова
печило
практично
Показники
перший другий третій перший другий третій
повне
приживання
(2014 р.) (2015 р.) (2016 р.) (2014 р.) (2015 р.) (2016 р.)
саджанців і формуВисота
вання в подальшому
197,2
355,2
416,7
251,9
402,6
453,9
рослин, см
ефективної плантації
Густота стоа)
(рис. 2).
яння рослин,
14285
14285
тис. шт./га

Гілок першого
порядку, шт.
Середня маса
гілки першого
порядку, г
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3,17

682

867

1109

586

946

1450

Урожайність
фітомаси,
ц/га

370,6

478,1

613,2

266,4

428,4

601,5

Вологість
фітомаси, %

48,0

47,4

48,9

49,5

48,0

49,1

Урожайність
абсолютно
сухої речовини, ц/га

226,6

251,5

313,3

117,9

222,8

306,2

Вміст золи, %
б)
в)
Рис. 2 – Енергетична верба на початку (а), в середині (б) та в
кінці (в) вегетаційного періоду першого року вирощування

3,86

0,79

0,97

Аналізуючи темпи приросту деревини за сортами,
слід відмітити лідерство сорту Тора (рис. 3).
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Отримані результати дозволяють розглядати сорти
Тора та Тордіс як потенційні для районування в лісостеповій зоні. Дещо відстають за продуктивністю протягом двох років вегетування сорти Інгер та 1047, у
сортів 82 та 1057 продуктивність в зоні Лісостепу в
роки проведення наших досліджень виявилась доволі
низькою.
Таблиця 3 – Продуктивність плантацій сортів енергетичної верби другого року вегетування
Сорт
Показники
Тора Тордіс Інгер

1047

Висота рослин, см

288,8 364,4 271,6

270,3 240,6 233,1

Густота стояння рослин,
тис. шт./га
Гілок першого порядку,
шт.
Середня маса гілки
першого порядку, г
Урожайність фітомаси,
ц/га
Вологість фітомаси, %
Урожайність абсолютно
сухої речовини, ц/га

14285 14285 14285 14285 14285 14285
2,6

2,4

2,4

3,4

082

2,8

1057

2,2

478,2 408,8 270,9 270,3 229,8 222,3
411,6 304,5 170,7

190,8

125,1

118,2

47,7

47,4

48,3

47,3

45,8

47,0

215,3 160,2

88,3

100,6

67,8

62,6

Рис. 3 – Приріст деревини верби енергетичної за сортами та
роками вегетації

Висновки
1. У кінці третього року вегетації плантаціями міскантусу, залежно від схеми посадки, формується 165260 ц/га абсолютно сухої речовини.
2. На кінець третього року вегетації плантації верби
лозовидної сформували 613,2 ц/га деревини, а верби
тритичинкової – 601,5 ц/га.
3. Із закладених плантацій шести сортів енергетичної верби шведської селекції, протягом першого року
вегетації найвищою продуктивність відзначився сорт
Тора – урожайність фітомаси склала 105,1 ц/га.
Найвищим показником висоти рослин відзначився
сорт Тордіс – за висоти рослин 249,8 см урожайність
фітомаси склала 78,9 ц/га. На кінець другого року
вегетації найкращі показники відмічені на сортах Тора
та Тордіс, які можна рекомендувати до поширення в
зоні Лісостепу.
4. Використання швидкорослих багаторічних енергетичних культур – верби та міскантусу – дозволить
успішно використовувати їх для заміни викопних видів
палива в системах енергетичного (теплового) забезпечення населених пунктів.
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Аннотация. В статье обоснована целесообразность использования возобновляемых источников
энергии для обеспечения энергетической независимости страны; на основе проведенных исследований
приведены данные о влиянии элементов технологий
выращивания на производительность многолетних
энергетических культур – мискантуса и ивы – в условиях правобережной Лесостепи Украины. Сделаны
выводы о целесообразности использования указанных многолетних культур в системах энергетического
(теплового) обеспечения сельскохозяйственных
предприятий и населенных пунктов.

Summary. The article substantiates the expediency of
using renewable energy sources to ensure energy independence of the country; On the basis of the studies, data
on the effect of the elements of growing technologies on
the productivity of perennial energy crops - miscanthus
and willow - are given in the conditions of the right-bank
forest-steppe of Ukraine. Conclusions are made about
the expediency of using these long-term crops in energy
(thermal) systems for agricultural enterprises and settlements.
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Сорго – перспективна зернова к ультура
для аграріїв України
У статті наведена інформація про основні напрямки використання сорго. У харчовій промисловості сорго є
сировиною, з якої виробляються безглютенові з дієтичними властивостями крупи і борошно. У тваринництві
сорго використовується як основний компонент високопоживних комбікормів. Сорго – ефективна біоенергетична культура для використання в біогазових установах. ТОВ «НВТ «Укрсорго» пропонує для використання такі
якісні гібриди: цукровий гібрид СУ; цукровий гібрид Мохавк; силосно-зерновий гібрид Кейто; фуражний гібрид
Ютамі; фуражний гібрид Зуні; фуражний гібрид Юкі; харчовий гібрид Понкі і харчовий гібрид Майло.
Ключові слова: ТОВ “НВТ “Укрсорго”, сорго, технології вирощування, напрямки використання.
Вступ. За даними Геттінгенського університету
(Німеччина) ресурс викопних енергоносіїв становить
не більше 80 років.
В умовах вичерпання викопних енергоносіїв надзвичайно актуальним є пошук альтернативних постійно поновлюваних
джерел енергії.
Зважаючи на цей
факт, надзвичайно перспективним є використання
сорго
(рис. 1)
Найбільш
ефективним
н а п р я м к о м
застосування
Рис. 1 – Сорго Кейто
сорго є використання всього біологічного врожаю сорго (силосуванням) для виробництва біогазу.
Основна частина. Сорго є високопродуктивною
культурою широкого спектру використання. Зерно
сорго є сировиною, з якої виробляються безглютенові
з дієтичними властивостями крупи, борошно, хлібобулочна випічка і макаронна продукція. У тваринницькій
галузі сорго використовується як основний компонент
високопоживних комбікормів для свиней, ВРХ, птахів,
ставкової риби. Із зеленої маси отримують соковиті

корми, а також продукти промислової переробки, такі
як цукровий сироп, біогаз, біоетанол, паливні пелети.
У результаті технологічного спалювання отримується
електроенергія.
Сорго є добрим попередником для всіх сільськогосподарських культур, збільшує збір зерна з одиниці
сівозмінної площі, завдяки ряду біологічних особливостей значно краще використовує внесені добрива,
родючість ґрунту і запаси вологи, що дає неперевершену перевагу у врожайності як у Степовій, так і
Лісостеповій зонах.

Рис. 2 – Біогазовий комплекс ТОВ «Сільгосп-продукт»

ТОВ «НВТ «УКРСОРГО» проводить дослідження з
питань вирощування культури у Степовій і
Лісостеповій агрокліматичних зонах України. Нашим
© Бардин Я. 2017

№ 4 (91) квітень 2017 р.

31
завданням є пошук і впровадження кращих агротехнічних рішень у кожному технологічному заході протягом
періоду вегетації, що гарантує високий рівень продуктивності і рентабельності вирощування сорго за
наявних погодних умов.
«УКРСОРГО» розробляє і впроваджує у промислове виробництво науково обґрунтовані технології вирощування всіх типів сорго у Степовій і Лісостеповій
агрокліматичних зонах України.
Протягом останнього часу «Укрсорго» відселекціонувало і пропонує аграріям такі сорти 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
сокові до 18,5%.
КЕЙТО – гібрид, силосно-зерновий. Період вегетації – 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 – 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.
За даними досліджень ТОВ НВТ «Укрсорго» цукрове сорго не поступається кукурудзі у виробництві етанолу.
ТОВ НВТ «Сорго» розробило виробничий проект
комплексу з виробництва біоетанолу і планує його
реалізувати в найближчій перспективі.

Висновок. ТОВ НВТ «Укрсорго» пропонує для
аграріїв України ефективну сировину для виробництва
біогазу.
Аннотация. В статье приведена информация об
основных направлениях использования сорго. В
пищевой промышленности сорго является сырьем, из
которого производятся безглютеновые с диетическими свойствами крупы и мука. В животноводстве сорго
используется как основной компонент высокопитательных комбикормов. Сорго - эффективная биоэнергетическая культура для использования в биогазовых
установках. ООО «НПО «Укрсорго» предлагает для
использования такие качественные гибриды: сахарный гибрид СУ; сахарный Мохавк; силосно-зерновой
гибрид Кейто; фуражный гибрид Ютами; фуражный
гибрид Зуни; фуражный гибрид Юки; пищевой гибрид
Понки и пищевой гибрид Майло.
Summary. This article provides information about the
main directions of sorghum use. In food industry sorghum
is the raw material for production of gluten-free of grains
and flour with dietary properties. In animal husbandry
sorghum is used as the main component of a highly nutritional feed. Sorghum is effective bioenergetic culture for
use in biogas units. "Ukrsorgo" offers for use such highquality hybrids: sugar hybrid СУ; sugar Мохавк; silo-grain
hybrid Кейто; forage hybrid Ютамі; forage hybrid Зуні;
forage hybrid Юкі; food hybrid Понкі and food hybrid
Майло.
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Сільськогосподарська техніка на зимових
міжнародних вітчизняних виставках
(продовження статті)
У статті наведена інформація про сільськогосподарську техніку, яка експонувалась 15-17 лютого в МВЦ
«КиївЕкспоПлаза» на міжнародних виставках «Зернові технології», «Agro Animal Show» та «Фрукти. Овочі.
Логістика». Відвідувачам виставок пропонувалось біля 500 експозицій вітчизняних і зарубіжних фірм.
Експонувались трактори, навантажувачі, причепи, ґрунтообробна і посівна техніка, розкидачі мінеральних добрив, обприскувачі, машини для овочівництва та кормовиробництва, обладнання для тваринництва і птахівництва. Окремо на виставках були представлені 7 національних експозицій, у тому числі Нідерланди, Франція,
Німеччина та інші.
Ключові слова: сільськогосподарська техніка, міжнародні виставки 2017, Київ, МВЦ «КиївЕкспоПлаза».
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Техніка для рослинництва.
ТОВ «Краснянське СП «Агромаш» експонувало на
виставці широкий спектр сучасної надійної техніки для
обробітку грунту (рис. 1-3).

Рис. 1 – Загальний вигляд дискочизельного агрегата
БДВП 4,2-01 з одночасним внесенням рідких добрив

Рис. 2 – Робочі органи до агрегата АСОГ для смугового
обробітку грунту

ТОВ «Краснянське СП «Агромаш» вкотре представило українським аграріям нову техніку власного
виробництва: цього разу - агрегат для смугового
обробітку грунту АСОГ-6, АСОГ-8. Сьогодні впроваджується нова для аграріїв технологія смугового обробітку, яка в основному застосовується під час вирощування просапних культур, таких як кукурудза, соняшник, соя та ін.

складається з восьми робочих секцій, які розміщені
через 70 см. Ширина захвату - 5,6 м. Кожна секція
обробляє грунт у смузі (зоні рядка), виконуючи п'ять
технологічних операцій: розрізування пожнивних решток, очищення рядка від них, розпушування грунту на
глибину до 30 см із внесенням у зону розпушення
мінеральних добрив, формування смуги розпушеного
грунту, прикочування обробленої грунтової смуги.
Для внесення мінеральних добрив на рамі змонтовано чотири тукових ящики із механізмом привода від
колеса. На замовлення можна встановити бак для внесення рідких добрив.
Борони дискові важкі причіпні БДВП-4,2-02 обладнані дисками діаметром 810 мм, які дозволяють проводити глибокий обробіток ґрунту (до 30 см). Робоча
ширина агрегата становить 4,2 м, а робоча швидкість
- 8-12км/год. Необхідна потужність трактора – 250300 к.с., витрата пального становить 10-15 л/га.
Модернізації зазнав і диско-чизельний агрегат
БДВП-4,2-01. На агрегат встановлено комплект
обладнання для можливого внесення рідких мінеральних добрив і біодеструктора стерні. До комплекту входять насос із гідроприводом, бочка поліетиленова
об'ємом 3 тис. л., розподільник, регулятор тиску,
штанга і колектор із розпилювачами для внесення біодеструктора під диски, колектори з розпилювачами і
дозаторами для подавання розчину до чизелів для
внесення у глибші шари грунту. Таке рішення дає
змогу об'єднати дві технологічні операції, що значно
зменшує експлуатаційні витрати.
Ще однією новинкою компанії є дископаки серії Д із
шириною захвату від 2 до 10 м (рис. 3). Робоча швидкість агрегатів може сягати до 20 км/год. Глибина
обробітку регулюється до 12 см і витримується на всій
ширині захвату агрегата. Робочі органи виготовлено із
боромісткої сталі, що підвищує їхню стійкість до спрацювання у 1,5-2 рази.
Компанія «Лозівські машини» представила свої
новинки – дискову борону «Дукат-6» та зубову борону
«Ліра ХL».
Дискова борона «Дукат-6» шириною захвату 6,25 м
(рис. 4) агрегатується з трактором потужністю від 170
к.с. Конструкційною особливістю борони є комплектація її 50-ма дисками діаметром 566 мм, які розміщені в
два ряди.

Рис. 3 – Загальний вигляд дископака

Для впровадження системи strip-till компанія пропонує агрегат смугового обробітку грунту АСОГ-8. Він
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Зубова борона «Ліра ХL» виконана в двох модифікаціях: у вигляді шлейфа та важкої борони з шириною
захвату 15 та 21 метр.
Фірма ВК «Технополь» представила борону роторну навісну БРН-6 (рис. 5), яка призначена для досходового і післясходового боронування посівів зернових, просапних і технічних культур з метою поверхневого розпушування та аерації ґрунту і знищення ниткоподібних сходів бур'янів. Борона агрегатується з трактором потужністю 80 к.с.

чівництва: сівалки, фільтри для крапельного зрошення, напівавтоматичні дискові фільтростанції, саджалки, машини для викопування картоплі та ін. На виставці фірма демонструвала нову самохідну сівалку для
сівби овочевих культур СКС-10 (рис. 8).

Рис. 7 – Загальний вигляд сівалки точного висіву PRIME-6

Рис. 5 – Загальний вигляд борони роторної навісної БРН-6

ТОВ «Велес-Агро ЛТД» демонструвало просапну
сівалку точного висіву СПН-8 (рис. 6 а), яка призначена для пунктирної сівби каліброваного і некаліброваного насіння кукурудзи, соняшника та сої з одночасним внесенням сухих добрив. Особливістю сівалки є
те, що привід висівного диска здійснюється через його
зубчасту крайку від електромоторів (рис. 6 б).
Засіяний рядок прикочується колесами з V–подібною
схемою їх розташування та з регульованим притискним зусиллям.
Рис. 8 – Загальний вигляд сівалки СКС-10

а)

б)

Одним із найбільш відомих виробників обприскувачів у Європі є фірма Amazone (Німеччина). Вона пропонувала відвідувачам виставки навісні UF, причіпні UX
і самохідні обприскувачі серії Pantera.
Навісні обприскувачі UF (рис. 9) виробляються з
баками місткістю від 1050 до 1320 літрів, мають ширину захвату від 12 до 28 м. Вони обладнуються штангами Q-Plus або Super-S, які складаються з допомогою
гідравліки.

Рис. 6 – Загальний вигляд сівалки СПМ-8 (а) та висівний
диск (б)

На ринку сільськогосподарської техніки з’явилась
нова фірма – ТОВ «А3 ТЕХ-Україна» (м. Шепетівка
Хмельницької області), яка на виставці представила 8рядну сівалку точного висіву PRIME-6 (рис. 7). Сівалка
призначена для сівби кукурудзи, соняшника та ін. просапних культур з міжряддям 45-75 см та обладнана
системою для внесення рідких добрив, засобів захисту та стимуляції розвитку рослин.
Вперше на виставці представляла свою техніку науково-виробнича компанія «РОСТА» (м. Мелітополь). Ця
фірма спеціалізується на виробництві техніки для ово-
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Рис. 9 – Навісний обприскувач UF 1201 фірми Amazone
(Німеччина)
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Причіпні обприскувачі UX випускаються 6-ма моделями з об‘ємом бака від 3200 до 6200 л; обладнуються
штангою довжиною від 18 до 40 метрів. Обприскувачі
UX (рис. 10) маневрені, легкі у використанні і завдяки
оптимальному демпфуванню штанг призначені для
експлуатації з максимальною швидкістю обприскування і транспортування.

Продуктивність обприскувача може сягати 20 га/год.

Рис. 12 – Причіпний обприскувач UG

Рис. 10 – Причіпний обприскувач UX

Дослідження роботи обприскувачів Amazone в господарствах і результати випробувань в УкрНДіПВТ
ім. Л. Погорліого свідчать про високу якість роботи і
надійність в експлуатації техніки від Amazone.
Компанія «Імперія-Агро» вже четвертий рік
поспіль бере участь у Міжнародній виставці інноваційних рішень у зерновому господарстві – «Зернові технології». У рамках виставки, крім своїх уже відомих
торгових марок мікродобрив «Актив-Харвест» та гібридів вітчизняної кукурудзи «Best Corn», компанія
представила і свої нові напрямки: «Імперія-Техно» –
сільськогосподарська техніка, «Імперія-Lab» – агролабораторія, «Імперія-Energy» – альтернативна енергетика та «Імперія-Power» – дизельне паливо.

Рис. 11 – Причіпний обприскувач UX 11200

Фірма Amazone пропонує потужний причіпний
обприскувач UX 11200 (рис. 11) з баком місткістю
12000 л і штангою Super-L довжиною від 24 до 40 м.
Потужні насоси забезпечують продуктивність усмоктування 900 л/хв. Обприскувач UX 11200 може бути
обладнаний здвоєною віссю Double Trail з електронним регулюванням. Обприскувач їде неухильно по
сліду трактора, виключає пошкодження колії.
Причіпні обприскувачі UG (рис. 12) виробляються в
4-х модифікаціях, обладнуються баками місткістю від
2400 до 3200 л і штангами розміром від 15 до 28 м.
Найбільшою популярністю в Україні користується
самохідний обприскувач Pantera. Його робоча швидкість становить 20 км/год, а по дорогах загального
користування – до 50 км/год. Місткість бака становить
4500 л, ширина захвату від 24 до 40 метрів.
Однією із суттєвих переваг самохідного обприскувача є високий просвіт – до 1,2 м. Унікальне тандемне
шасі забезпечує не тільки спокійне горизонтальне
положення штанг у разі наїзду на нерівності, але одночасно гарантує стабільну роботу обприскувача на схилах. Радіус розвороту обприскувача складає 4,5 м.
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Рис. 13 – Причіпні обприскувачі Splash: а) Splash-2000 б)
Splash-2500, в) Splash-3000
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Із сільськогосподарської техніки компанія «ІмперіяАгро» пропонувала відвідувачам причіпні обприскувачі
Splash-2000, Splash-2500 і Splash-3000, протруювач
насіння та іншу техніку (рис. 13).
Причіпні обприскувачі моделей Splash оснащені
оцинкованою штангою, рама виконана із застосуванням
спецобробки
металу з подальшим
порошковим фарбуванням для підвищення надійності і захисту
поверхні обладнання
від корозії.
Також
«Імперія
Агро»
пропонувала
протруювач,
який
застосовується
для
передпосівного обробітку насіння зернових
культур водними роз- Рис. 14 – Протруювач насіння компанії «Імперія-Агро»
чинами або суспензіями фунгіцидів (рис.14).

Підприємство «Діапазон» пропонувало відвідувачам виставки «Зернові технології» навантажувачі і розкидачі мінеральних добрив.
Завод «Сокол» на виставці «Зернові технології»

пропонував відвідувачам сучасні зерносховища, зерносушарки, транспортне обладнання, аспіратор ЗАВ
100, розроблений відомим в Україні і за рубежем вченим Л.В. Фадєєвим.
За роки становлення
й розвитку виробничих
потужностей завод упровадив у виробництво
багато розробок елеваторного обладнання, яке
працює на території
України та за її межами
(рис. 15).
Сьогодні завод проектує, виготовляє та
здає під ключ:
•
Зерносховища
силосного типу;
• Зерносушарки;
• Теплогенератори,
які працюють на рослинному паливі, включаючи Рис. 15 – Бункер відвантаження
зерна у залізничні вагони,
солому;
виробництва заводу «Сокол»
• Теплообмінники;
• Автоматизовані лінії подачі твердого палива;
• Охолоджувачі та вентильовані бункери;
• Конвеєри та норії;
• Бункери завантаження залізничних вагонів;
• Поліуретанові самопливні системи;
• Аспіратори зернові ЗАФ 100;
• Решета (сита) Фадєєва для зернових сепараторів.
Завод ретельно розробляє технологію зернозбереження та зернопереробки. Робота з замовником
починається з детального узгодження технології та
попереднього проектування, продовжується складанням кошторису будівництва, виробництвом та монтажем обладнання, пусконалагоджувальними роботами.
А далі - гарантійне, післягарантійне обслуговування й
подальша творча співпраця в напрямку нових прибуткових інвестиційних проектів.
На етапі проектування завод пропонує своїм
замовникам унікальну можливість – спільне 3D проектування об'єкта будівництва. Замовник, не виходячи
зі свого кабінету, може розглянути майбутній елеватор
на стадії проектування та узгодження технології як взагалі, так і детально з будь-якої точки, будь-який фрагмент, висловити свої побажання та зауваження.
До початку робіт виконується проектування об'єкта
будівництва у вигляді 3D моделі, що дозволяє:
• отримати наочні варіанти компонування обладнання і його розміщення на будівельному майданчику
й узгодити їх із замовником;
• повністю прорахувати об'єкт будівництва до найменших деталей з максимально точним компонуванням потрібного обладнання, металоконструкцій, електрообладнання;
• реалізувати елеватор поетапно (у кілька черг)
протягом років, коли попередня черга «заробляє»
кошти на наступну;
• постачати готове обладнання в повній комплектації на будівництво, що значно скоротить час монтажу;
• виконати точне прив'язування нового обладнання
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до вже наявного на об'єкті з урахуванням усіх інженерних комунікацій, будівель та споруд, рельєфу місцевості;
• мінімізувати помилки, а відтак – і фінансові витрати.
З погодженням технології зернопереробки та кошторису починається виробництво обладнання, яке
виготовляється з дотриманням стандартів якості ДСТУ
ISO 9001:2001 та технічних напрацювань.
Гордістю заводу «Сокол» є зерносушарки, які
виробляються майже 20 років. Модельний ряд зерносушарок має продуктивність від 5 до 100 т/год на пшениці з видаленням 6% вологи в режимі сушіння з охолодженням.
Важливими показниками зерносушарок «Сокол» є
висока енергоефективність, яка досягається сучасними системами керування й автоматизацією процесу
сушіння, рекуперацією відпрацьованого охолоджувального повітря та використанням ефективних пальникових пристроїв.
Зерносушарки прості в обслуговуванні та надійні у
використанні, тому і мають гарантійний термін експлуатації – 5 років.
Враховуючи побажання замовників, завод «Сокол»
упровадив у виробництво унікальні розробки, зокрема
такі як решета (сита) Фадєєва, запатентовані кандидатом технічних наук Фадеєвим Леонідом Васильовичем
(патент № 38580), поліуретанові самопливи, ковшові
конвеєри тощо.
До речі, за допомогою сит (решіт) Фадєєва можна
значно збільшити продуктивність решітних зерноочисних сепараторів і покращити якість очистки зерна.
Площа сита й сумарна площа отворів – це два
головних фактори, які впливають на продуктивність
сита. Сита Фадєєва мають отвори гексагональної
форми, що значно збільшує їх прозорість і, як наслідок, – продуктивність.
Використання розробок Фадєєва Л.В. дозволяє
уникнути пошкоджень зерна під час транспортування,
що особливо важливо для зберігання насіннєвого
зерна.
Ще однією унікальною пропозицією заводу «Сокол»
є поліуретанова футерівка зношуваних частин елеваторного обладнання, зокрема самопливної системи
транспортного обладнання. Завдяки поліуретановій
футеровці значно подовжується строк експлуатації
обладнання, зерно менше травмується, значно зменшується шум та пил на зернопереробних підприємствах.
Більш детально з обладнанням заводу «Сокол»
можна
ознайомитись
на
сайті
заводу:
www.zeosokol.com, або подзвонивши у відділ збуту:
057-704-00-13,
0504358737,
0675709865,
0730019816.
ТОВ «НПК «Агро-Вігс» (м. Харків) демонструвало
на виставці свою останню і найбільш ефективну
розробку – пересувний очисний комплекс «СОК25»(рис. 16).
Самопересувний очисний комплекс «СОК-25» призначений для очищення і калібрування зерна.
Він може застосовуватись на токах, елеваторах і
складах наземного/підлогового зберігання. «СОК-25»
має функції найсучаснішого ЗАВа, обладнаного най-

кращим на сьогоднішній день сепаратором
ІСМ-25ЦОК. «СОК-25» очищує, підсушує і точно калібрує зерно. Виконаний «СОК-25» у вигляді мобільного
агрегата. Оснащення завантажувальним і вивантажувальним конвеєрами надає йому нові унікальні можливості. Під час використання «СОК-25» ворох не потрібно подавати у завантажувальний бункер транспортерами. Машина під’їздить до вороху, підбирає його й
акуратно сортує за фракціями: зерно за трьома категоріями окремо; незернові відходи, пилюку і сміття –
окремо в спеціальний контейнер. Зерно може подаватись на висоту до 3,9 м чи буртуватися з будь-якого
боку від машини.

Рис. 16 – Самопересувний
очисний комплекс «СОК-25»

Комплекс «СОК-25» має такі параметри: продуктивність у режимі очищення – 25 т/год; у режимі калібрування 12 т/год; установлена сумарна потужність
7,7х10,3 кВт; вага – 1800 кг; кількість обслуги –
2 людини.
Машини для садівництва. ТДВ «Брацлав» вперше
представило садову платформу (рис. 17), яка призначена для обрізування саду, збирання та транспортування урожаю фруктів.

а

б
Рис. 17 – Садова платформа:
а – транспортне положення; б – робоче положення

Основними складовими садової платформи є
рама, ходова одновісна частина, платформа з огородженнями, причіпний пристрій, гідравлічна система.
Під час обрізування дерев або збирання урожаю енергозасіб з платформою під`їжджає між рядами до дерева у саду. Одне з огороджень платформи трансформують у сходи для виходу працівників на неї.
Гідроциліндри підіймають платформу з працівниками
на необхідну (до 3 м) висоту для виконання технологіч-
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ної операції. Одночасно на ній можуть працювати
шість працівників.
Платформа є інноваційним рішенням, яке забезпечує підвищення продуктивності праці в декілька разів,
зменшення навантаження на працівників, підвищення
якості продукції завдяки мінімізації пошкоджень і
деформацій під час транспортування.
Обладнання для переробки сільськогосподарської
продукції. Обладнання для виробництва олії традиційно пропонував відвідувачам виставки ПрАТ РНВП
«Укрекспо-Процес». Однією з кращих розробок
фірми є олійний прес для холодного пресування ПХП100. Продуктивність ПХП-100 становить 80 – 110
кг/год; олійність макухи – 8 – 10 %, споживана потужність – 5,5 кВт; габаритні розміри – 1500 х 800 х 1000
мм; вага – 405 кг.
ПрАТ РНВП «Укрекспо-Процес» виробляє широкий
типорозмірний ряд олійних пресів для холодного пресування продуктивністю від 80 до 1000 кг/год насіння
соняшника.
Крім того, ПрАТ РНВП «Укрекспо-Процес» продукує
також олійні преси типу УЕП для гарячого пресування
продуктивністю від 100 до 450 кг соняшника за годину.
ПАТ “Уманьферммаш” пропонував відвідувачам
виставки обладнання для виробництва олії ОВОР-450
продуктивністю 400-500 кг/год з виходом продукту
олії до 34-39 %. Для безперервного віджимання олії з
насіння рослинних олійних культур завод виробляє
преси ПМ-450 і ПМ-900 продуктивністю відповідно
450 та 900 кг/год. Для екструдуювання зерна сої та
інших культур завод пропонує екструдер ПЕС-250
продуктивністю 250 - 350 кг/год.
Машини для кормовиробництва. Особливий інтерес на виставці викликали машини та обладнання для
заготівлі і переробки кормів виробництва ТОВ «АГБаг-Україна», фірм «Прогресивні аграрні технології»,
ТОВ «Агромакс Груп», ТОВ «Завод Кобзаренка», ТОВ
«Ефективні системи у тваринництві (Україна),
«Potinger» (Австрія), «Krone», «BDW Feedmill Systems»
(Німеччина), «Kuhn» (Франція) «Skiold» (Данія),
«Ferabolli» (Італія).
Прес-підбирачі з фіксованою камерою фірми
«Ferabolli», які призначені для заготівлі сіна і сінажу,
оснащені додатковим обладнанням для штовхання
рулонів, що забезпечує збільшення продуктивності
агрегата (рис. 18).

ТОВ «Агромакс Груп» пропонував споживачам
шпагат сінов’язальний та сітку для рулонних прес-підбирачів виробництва Фінляндії.
Високотехнологічний рулонний прес-підбирач
фірми «Krone» сконструйований без складного механізму керування граблинами (рис. 19).

Рис. 19 – Прес-підбирач фірми «Krone»

Важливо, що для високої щільності пресування
соломи, сіна і сінажу в агрегаті використані гумові
ремені з металевими планками. Напівваріаційна пресувальна камера виконує функції константної і варіаційної пресувальних камер і тому є унікальним пристроєм на світовому ринку прес-підбирачів.
Фірма «Pottinger» виготовляє машини для заготівлі кормів, а власне косарки-плющилки, ворушилки,
валкоутворювачі і візки-підбирачі. Для чистого та
дбайливого валкування пропонується чотири варіанти
копіювання поверхні поля. Копіювальне колесо
Мультитаст, розміщене попереду граблин, забезпечує відмінне копіювання поверхні без зачеплення
землі граблинами.
Особливу увагу відвідувачі виставки звернули на
розрівнювач силосу РС – 2400 (рис. 20), який вперше
був експонований ТОВ «Завод Кобзаренка».

Рис. 20 – Розрівнювач силосу РС – 2400

Рис. 18 – Прес-підбирач фірми «Ferabolli»
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Основні технічні характеристики агрегата: діаметр
котка – 900 мм; діаметр котка з лопатями – 1230 мм;
робоча ширини захвату – 2410 мм; необхідна потужність енергетичного засобу – від 170 к. с.; привід – гідромотор; агрегатування до енергетичного засобу –
передня підвіска. Розрівнювач забезпечує розподілення силосованої маси шаром завтовшки 20-30 см.
Конструкційною особливістю агрегата є те, що коток
розрівнювача обертається проти руху енергетичного
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засобу, спрямовуючи силосовану масу перед собою
до її якісного розподілення. Крім того, для кращого
розподілення силосованої маси розрівнювач оснащений механізмом повороту на 20 градусів вправо і вліво
від центральної осі енергетичного засобу.
На виставці «Зернові технології 2017» фірма
«Budissa Bag» (Німеччина) (рис. 21) пропонувала відвідувачам виставки агрегати для консервування
кормів у довгих поліетиленових рукавах “Rotor Bagger
RM 7000” (рис. 22), “Budissa Bagger RM 8000/ RM
8100” (рис. 23), RT 9000 та тракторні причепи фірми
“Annaburger”.

вується в довгий поліетиленовий рукав. В одному
рукаві завдовжки 60-75 м розміщується від 100 до 460
тонн силосної маси.

Рис. 22 – Агрегат “Rotor Bagger RM 7000”

Рис. 21 – Експозиція фірми «Budissa Bag» на виставці
«Зернові технології 2017»

Технологічний процес із використанням обладнання для консервування кормів у довгих поліетиленових
рукавах відбувається так: подрібнена маса усього біологічного врожаю кукурудзи завантажується за допомогою великотоннажного причепа чи автомобіля в
приймальний бункер агрегата, донним конвеєром
подається до пресувального механізму, яким запресо-

Рис. 23 – Агрегат “Budissa Bagger RM 8000/ RM 8100”

“Rotor Bagger RM 7000” агрегатується з трактором
потужністю 75-125 к.с. і має
продуктивність 40-70 т/год і
діаметр рукава 2,4 м.
RM 8000/ RM 8100 агрегатується з тракторами
потужністю 175/250 к.с. і
має продуктивність 75120/90-150 т/год і діаметр
поліетиленового пакета 2,73,0 м. Такі агрегати доцільно
застосовувати в господарствах
з
щорічним
об'ємом заготівлі силосу не
менше 10 000 тонн.
RТ 9000 агрегатується з
трактором
потужністю
240 к.с., має продуктивність
200 т/год і діаметр поліетиленового рукава 3,3 і 3,6 м.
Для консервування вологого зерна кукурудзи фірма
«Budissa Bag» виробляє
агрегати “Budissa Grain
Bagger Akron” двох моделей
- EMD 9400 і ЕХ3600, продуктивність яких становить
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відповідно 300 т/год і 280 т/год. Вони агрегатуються з
тракторами потужністю відповідно 60 к.с. і 90 к.с.
ТОВ «Аг-Баг-Україна» представило на виставці
вдосконалений варіант агрегата для плющення і
закладання вологого зерна в плівкові рукави «Romill»
(Чехія). Новинкою є те, що плющильні вальці покриті
титаном, це сприяє суттєвому збільшенню ресурсу
використання обладнання.
Фірма «Baffi Agrocorporation» (Словаччина) представила цілу гамму «фермських комбайнів» «Nabamix»
місткістю від 7 м3 до 46 м3.
На виставці також були представлені високоефективні фермські комбайни фірми «Kuhn» (Франція)
(рис. 24).

У своїй діяльності ТДВ «Брацлав» здійснило перехід
від виробництва доїльних установок до розробки
сучасних технологічних проектів будівництва нових
ферм з використанням ефективних широкогабаритних швидкозбірних приміщень, прогресивного безприв‘язно-боксового утримання корів, доїльних залів
та фермських комбайнів для приготування і роздавання кормів (рис. 25).

Рис. 25 – Технологічний проект ферми ТДВ «Брацлав»

Окремі техніко-технологічні рішення були вперше
експоновані на виставці. Так, провідна фірма Європи в
галузі молочного скотарства «GEA» вперше представила доїльний робот «Mlone» (рис. 26). Цією ж фірмою
експоновано унікальний за своїми характеристиками
чотирикамерний доїльний апарат, який забезпечує
якісне доїння кожної частки вимені корів в автономному режимі (рис. 27).

Рис. 24 – Фермський комбайн фірми «Kuhn» (Франція)

Обладнання для тваринництва. Відвідувачі виставки «Agro Animal Show 2017» могли ознайомитися з
машинами та обладнанням вітчизняного і закордонного виробництва для тваринництва.
Уже традиційно на виставці були представлені відомі вітчизняні та європейські фірми, які виготовляють
сучасні машини та обладнання для скотарства: ТДВ
«Брацлав», компанія «Прогресивні аграрні технології»,
ТОВ «Ефективні системи у тваринництві», «De Laval»
(Швеція), «Schaumann» (Німеччина – Австрія), «GEA»,
«Wolf», «Arntjen» (Німеччина), Bauer (Австрія), «AIK
Dairy Technologis» (США).
ТДВ «Брацлав», лідер в Україні з виробництва
обладнання для молочного скотарства, експонувало
на виставці обладнання для молочного скотарства. В
останній час ТДВ «Брацлав» розширило свою номенклатуру і освоїло виробництво обладнання для свинарства.
На сьогодні ТДВ «Брацлав» виготовляє та реалізує:
− доїльні установки для зали УДТ-8 та УДЯ-16;
− доїльні установки з молокопроводом УДМ-50,
УДМ-100, УДМ-200;
− доїльні установки для літніх таборів УДТ-12 та
пасовищні УДП-8;
− доїльні установки для доїння у відро УДБ-100;
− кормороздавачі;
− гноєтранспортери ТСН-3. ОБ;
− автонапувалки;
− комплекти уніфікованих вузлів та агрегатів для
доїльного обладнання;
− стійлове обладнання та засоби малої механізації.
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Рис. 26 – Доїльний робот «Mlone»

Рис. 27 – Чотирикамерний доїльний апарат

Фірма «Arntjen» запропонувала удосконалені вен-
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тилятори і напувалки для корів, які покращують якість
технологічного обладнання для корівників.
Вентилятори «ABBI-FAN 140-X» призначені для
використання в будівлях для утримання молочної
худоби. Їх розміщують на висоті 2,7 м від рівня підлоги.
Важливо, що в новітньому обладнанні використовують
систему контролю температури повітря і відповідно
регулювання режимом роботи вентиляторів.
Для сучасних тваринницьких приміщень велике
значення мають бокові вентиляційні штори, від технологічності та якості їх виготовлення залежить мікроклімат у тваринницьких будівлях. Різноманітні штори англійського виробництва на виставці були представлені
компанією «Прогресивні аграрні технології».
Вперше на виставці були представлені в інформаційних матеріалах доїльні системи фірми «AIK Dairy
Technologis» для доїння корів у стійлах за прив’язного
утримання. Сучасна доїльна апаратура забезпечує в
автоматичному режимі знімання доїльних стаканів з
вимені корів після видоювання.
Провідним виробником стійлового обладнання для
великої
рогатої
худоби
у
Європі
фірмою
«Zimmermann» запропоновано сучасне обладнання
для боксів відпочинку
корів (рис. 28), системи вікон, гребенів
дахів, дверей, воріт,
штор вентиляційних
для утримання, станки ветеринарні, техніку для видалення та
утилізації гною тощо.
Звертають на себе
Рис. 28 – Бокси для відпочинку
увагу зразки матеріакорів
лів розробки відомої у
Європі німецької фірми «Kraiburg», призначені для
підлоги стійл та боксів для корів (рис. 29).

Рис. 29 – Зразки матеріалів для підлоги стійл і боксів
для відпочинку корів

Уже не вперше фірма «Urban» демонструвала
молочні шланги, високотехнологічне обладнання для
випоювання телят молоком і замінником незбираного
молока з можливістю їх пастеризації місткістю 100 л,
150 л, 200 л і 250 л (рис. 30).
Вітчизняна компанія «Прогресивні аграрні технології» пропонувала комплекс професійних послуг з
догляду та лікування корів. Для діагностики тільності

корів використовують сучасний сканер «Fasi-Scan»,
оснащений відповідними аксесуарами.

Рис. 30 – Експозиція фірми «Urban»

На виставці були представлені окремі вітчизняні та
у більшій кількості європейські фірми, які виготовляють сучасні машини та обладнання для свинарства і
працюють в цій галузі, а власне ТОВ «Агроклімат
Україна», холдинг «Агропрайм», фірми «Big Dutchman»,
«WEDA» (Німеччина), «Skov» (Данія), «WESSTRON»
(Польща), «SCHAUER» (Австрія), «I-ТЕК» (Франція) та
інші.
З усього різноманіття обладнання для утримання
свиней різних статево-вікових груп найбільш детально
на виставці була представлена фірма «WEDA».
Обладнання фірми набуло значного поширення в
Україні, найбільше впроваджено установок для годівлі
свиней рідкими кормами (вологістю 70 %). Ціна однієї
установки для годівлі 8000 свиней на відгодівлі – 150
тис. Є. На свинокомплексі фірми «Даноша» в ІваноФранківській області введено в експлуатацію біогазову установку. Фірмою запроваджено в Україні у співпраці з «Pro Credit Bank» спеціальну програму кредитування на придбання обладнання “WEDA” для реалізації
проектів з будівництва свинокомплексів з розміром
річної відсоткової ставки до 15 % та терміном фінансування – до 5 років.
З технологічної точки зору обладнання фірми
«WEDA» відрізняється великою кількістю різноманітних
засобів для відволікання молодняка свиней від агресивної поведінки.
Компанія «Big Dutchman» пропонувала сучасні
системи утримання і годівлі свиноматок, зокрема станок для опоросу, а також систему подачі сухого корму.
Великий вибір систем вентиляції, опалювання й охолодження забезпечує створення і підтримку оптимального мікроклімату в тваринницьких будівлях будьякого типу.
Фірма «Schauer» пропонувала систему транспондерної годівлі свиноматок «Compident» за їх групового
утримання (рис. 31). Систему застосовують на фермах
для формування технологічних груп, нормованої годівлі свиноматок в період запліднення та очікування.
Поголів’я, яке обслуговується – до 80 свиноматок.
Норму видачі кормів регулюють залежно від живої
маси тварин.
Крім того, фірма пропонувала для видачі кормів

№ 4 (91) квітень 2017 р.

44
різної вологості свинопоголів’ю мультифазну годівлю
з порційним змішувачем «Sportmix». Система забезпечує заповнення кормових автоматів сухими кормами,
можливо також здійснювати роздавання вологих кормових сумішей з регулюванням консистенції кормів
(від кашоподібної до рідкої). Продуктивність системи
роздачі кормів – до 600 кг/год.

збирання яєць, стінки, вентилятори та інше.

Рис. 34 – Обладнання для утримання курей-несучок EV 2240-EU
фірми «Big Dutchman»
Рис. 31 – Система транспондерної годівлі свиноматок
«Compident»

Фірма «Hog-slat» представила бункерні годівниці,
виготовлені з нержавіючої сталі (рис. 32, 33), для
годівлі маточного поголів’я свиней і молодняка у
період дорощування та відгодівлі. Усі годівниці сконструйовані так, щоб забезпечити тваринам зручний
доступ до кормів та оснащені глибокими жолобами і
спеціальними бортиками, які сприяють збереженню
кормів від розсипання під час їх споживання.

Рис. 32 – Годівниця для
маточного поголів’я

Рис. 33 – Годівниця для відгодівельного поголів’я

Обладнання для птахівництва. На виставці було
представлено і обладнання для птахівництва таких
фірм, як «Big Dutchman», «Hellmann», «Prullage
Systeme» (Німеччина), «Wesstron» (Польща), «Skov»
(Данія), «Hog Slat» (США).
Фірма «Prullage Systeme» показала сучасне високоефективне обладнання для підлогового і каскадного утримання курей та підлогового утримання індиків.
Найвідоміший виробник обладнання для птахівництва і свинарства «Big Dutchman» запропонував
відвідувачам системи зважування всіх видів птиці як
переносні, так і стаціонарні.
Для утримання птиці фірма пропонувала сучасні
кліткові багатоярусні батареї для утримання курейнесучок (рис. 34), кліткові батареї зі стрічковим видаленням посліду для вирощування молодняка курей
несучок, багатоярусні кліткові батареї для відгодівлі
бройлерів, підлогові системи для відгодівлі індиків та
інше обладнання.
«Big Dutchman» виробляє також бункери, шнеки та
годівниці, системи опалення, ланцюгові кормороздавачі, системи охолодження для регіонів з жарким і
сухим літом, напувалки, витяжне обладнання, системи
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Останнім часом фірма «Big Dutchman» приділяє
велику увагу розробленню обладнання для утримання
птиці невеликими групами в природних умовах з
виробництвом екологічно чистої продукції. Наприклад,
обладнання для утримання курей-несучок “Natura”
дозволяє їм вільно переміщатись по всьому приміщенню.
Будівельні конструкції. На виставці ефектно демонструвала свої розробки фірма «Wolf System GmbH»
(Німеччина) концерну «Wolf System» (Австрія) - лідера
з виробництва збірних приміщень для утримання тварин, які виготовляються з дерев'яних і металевих конструкцій та їх комбінацій. Ці конструкції обшиваються
сендвічем або металевими профільними листами.
Автоматичне регулювання клімату в приміщенні здійснюється за допомогою штор з тканинного матеріалу,
які змонтовані замість стін. Гребінь даху змонтований
з прозорих полімерних матеріалів, які дозволяють
сонячному промінню проникати всередину і позитивно
впливати на мікроклімат у приміщенні.
Обладнання для використання поновлюваних
джерел енергії. Широку
гаму
твердопаливних
піролізних котлів довготривалого горіння моделі
ТГУ
пропонувало
на
виставці
ТДВ
«Макагротех».
Слід зауважити, що
продукція
ТДВ
“Макагротех” викликала
великий інтерес у відвідувачів.
ТДВ
«Макагротех»
представило новинку піролізний водогрійний
котел ТГУ-300В (рис. 35),
який може забезпечити
автономне опалювання
житлового будинку площею до 300 м2. КонструкРис. 35 –
ційною особливістю котла
Твердопаливний котел
є
його
вертикальна
ТГУ-300В
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во для якісного сушіння зерна.
Кількість теплової енергії, яка отримується під час
спалювання 1 т. соломи, еквівалентна кількості теплової енергії, отриманої від спалювання 430 м3 природного газу або 360 кг дизельного палива. Виробляє
Таблиця 1 – Коротка технічна характеристика теплогене- завод «Сокол» також вентильовані бункери і ковшові елеватори.
раторів виробництва ТДВ “Макагротех”
Фірма «Wolf Systems» також пропонує широкий
спектр біогазових установок, вироблених з моноТГУ
ТГУ
ТГУ ТГУ
Марка теплогенератора 1200
1000 ТГУ-800 ТГУ-600 400 300 літного залізобетону.
Висновок. Загалом міжнародні виставки
Довжина, мм
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1700
800 700 “Зернові технології”, “Agro Animal Show”, та
Фрукти. “Овочі. Логістика”, на яких було представШирина, мм
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лено біля 500 вітчизняних і зарубіжних фірм, заслуВисота, мм
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1400 1700 1700 говують на увагу аграріїв, сільгоспмашинобудівників, науковців, викладачів та студентів.

циліндрична форма, завдяки якій потрібно менше
місця для його встановлення. Сталь, з якої виготовлено котел, зовні покрита синтетичним теплоізоляційним
матеріалом, що разом з конструкцією камери згорання забезпечує високий ККД котла.
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Аннотация. В статье приведена информация о
сельскохозяйственной технике, которая экспониРозмір люка завантажу- 450х370 450х370 350х260 350х260 270 270 ровалась 15-17 февраля в МВЦ «КиевЭкспоПлаза»
вального, мм
на международных выставках «Зерновые технолоДіаметр димоходу, мм
200
200
150
150
100 100 гии», «Agro Animal Show» и «Фрукты. Овощи.
Логистика ». Посетителям выставок предлагалось
Потужність, кВт
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8
около 500 экспозиций отечественных и зарубежных фирм. Экспонировались тракторы, погрузчиВитрата палива, кг/год
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4
ки, прицепы, почвообрабатывающая и посевная
техника, разбрасыватели минеральных удобреОб`єм опалювального
3000
1800
800
450
200 150
приміщення, м.куб
ний, опрыскиватели, машины для овощеводства и
кормопроизводства, оборудования для животноЗавод «Сокол» власними конструкторсько-техно- водства и птицеводства. Отдельно на выставках были
логічними та виробничими потужностями розробляє й представлены 7 национальных экспозиций, в том
упроваджує у виробництво теплогенератори та тепло- числе Нидерланды, Франция, Германия и другие.
обмінники. Серед них, насамперед, потрібно виділити
Summary. The article contains information on agriculдвоконтурний теплогенератор ТГТ (рис. 36), який працює на соломі. Він призначений для опосередковано- tural machinery that was exhibited on February 15-17 at
го підігріву атмосферного повітря від 10 до 120о С під the International Exhibition Center "KyivExpoPlaza" at the
час сушіння зернових культур насіннєвого, продоволь- international exhibitions "Cereal Technologies", "Agro
чого і фуражного призначення в зерносушарках різних Animal Show" and "Fruits. Vegetables. Logistics. Visitors
типів і відрізняється від аналогів високим рівнем авто- to the exhibitions were offered about 500 expositions of
матизації. Паливом у теплогенераторі служить соло- domestic and foreign companies. Tractors, loaders, trailма, спресована в паки круглої форми діаметром до ers, soil-cultivating and sowing machinery, spreaders of
1,8 м. Максимальне разове завантаження камери – mineral fertilizers, sprayers, machines for vegetable
600 кг. Безперервне горіння палива разового завантаgrowing and fodder production, equipment for cattle
ження однієї камери триває до 3 год. Можливе викори- breeding and poultry farming were exhibited. Separately,
стання дров, зернової лузги, тирси, пелет як добавки 7 national expositions were exhibited at the exhibitions,
до соломи. Почергове завантаження поточних камер і including the Netherlands, France, Germany and others.
значний об’єм водяного контура дозволяє мінімізувати повітря під час завантаження тюків, що дуже важлиКамера згорання, л
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Стаття надійшла до редакції 5 квітня 2017 р.

Рис. 36 – Теплогенератор ТГТ виробництва заводу «Сокол»
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Ліпкан І., голова наглядової ради, канд. юр. наук (ПАТ «Уманьферммаш»)

Я хочу бачити на полях України
сільськогосподарськ у технік у
вітчизняного виробництва
У статті наведена інформація про сільськогосподарську техніку, яку виробляє ПАТ «Уманьферммаш», зокрема технічний опис та параметри обертового плуга ПОН-5: робоча ширина захвату від 1,4 до 2 м; агрегатується
з тракторами класу 3, працює зі швидкістю 4-8 км/год, оре завглибшки до 35 см; має продуктивність не менше
0,5 га/год; виробляється двома модифікаціями – ПОН-5,4 зі смуговими відвалами та ПОН-5,4П і ПОН-5 з суцільними відвалами. Також дається коротка інформація про коток-подрібнювач КЗК-6-04 і самоскидні причіпи ПТС4,5 та ПТС-7.
Ключові слова: ПАТ «Уманьферммаш», плуг ПОН-5, коток-подрібнювач КЗК-6-04.
Вступ. Нині на полях України для обробітку ґрунту
використовується, в основному, ґрунтообробна техніка зарубіжного виробництва. Хочеться, щоб українські
аграрії використовували техніку вітчизняного виробництва.
Основна частина. ПАТ «Уманьферммаш» виробляє якісну ґрунтообробну техніку, яка за даними опитування
фермерів
Черкаської області за
якістю виготовлення
та якістю роботи не
поступається техніці
зарубіжних фірм.
На
виставці
«Зернові технології»
Рис. 1 – Загальний вигляд 5-корпусПАТ «Уманьферммаш» ного навісного обертового плуга
експонувало техніку
ПОН-5/4М
власного виробництва (рис.1). Традиційно
підприємство виробляє
ґрунтообробну техніку,
тракторні напівпричепи,
техніку для тваринництва, обладнання для
виробництва олії. Серед
згаданої техніки слід відмітити плуг ПОН-5, який
має робочу ширину
захвату від 1,4 до 2 м,
агрегатується з тракторами класу 3, працює зі Рис. 2 – Загальний вигляд плуга
обертового ПОН-5П зі
швидкістю 4-8 км/год,
смуговими відвалами
оре на глибину до 35 см,
має продуктивність не менше 0,5 га/год.
ПАТ «Уманьферммаш» демонстрував плуг обертовий ПОН-5П зі смуговими відвалами (рис. 2) та котокподрібнювач КЗК-6-04.
Коток-подрібнювач КЗК-6-04 (рис.3) обладнаний
котком з різальними лезами з активним кутом входження в грунт і призначений для подрібнення стеблистих культур, залишків соняшника, кукурудзи та ріпака.
ПАТ «Уманьферммаш» доповнило широку гаму тракторних самоскидних напівпричепів тракторними само-

скидними опціями ПТС4,5 і ПТС-7 вантажопідйомністю 4500 кг і
7000 кг відповідно.
Висновок.
ПАТ
«Уманьферммаш» пропонує аграріям України
якісну і надійну сільськогосподарську тех- Рис. 3 – Загальний вигляд котканіку, яка дешевша від
подрібнювача КЗК-6-04
зарубіжної і не поступається їй за якістю та надійністю в роботі.
Аннотация. В статье приведена информация о
сельскохозяйственной технике, производимой ОАО
«Уманьферммаш», в частности техническое описание
и параметры оборотного плуга ПОН-5: рабочая ширина захвата от 1,4 до 2 м, агрегатируется с тракторами
класса 3, работает со скоростью 4-8 км / ч, пашет на
глубину до 35 см, имеет производительность не
менее 0,5 га / ч, производится в двух модификациях ПОН-5,4 с полосовыми отвалами и ПОН-5,4П и ПОН-5
со сплошными отвалами. Также дается краткая
информация о катке-измельчителе КЗК-6-04 и самосвальных прицепах ПТС-4,5 и ПТС-7.
Summary. This article provides information about agricultural machinery, produced by
"Umanfermmash"
company
including technical description
and parameters of rotary plow
ПОН-5: working width from 1.4
to 2 m, maching with tractors
class 3, working speed 4 to 8
km / h, plowing depth – 35 cm,
productivity of at least 0.5 ha/h,
produced in two versions ПОН-5,4 with band dumps and
ПОН-5,4П and ПОН-5 with
solid blade. Also a summary of
the roller chopper КЗК-6-04
and tipper trailers ПТС-4,5and
ПТС-7 is given.
Стаття надійшла до редакції 14 квітня 2017 р.
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