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Мова видання – українська.
За зміст і достовірність інформації у рекламних публікаціях відповідальність несе рекламодавець згідно з законом України “Про рекламу”.
Редакція не завжди поділяє позицію авторів публікацій.

Журнал внесений до переліку фахових
видань в галузях “технічні” та “сільськогосподарські (агрономія)” науки згідно з наказом Міністерства освіти і науки України
№ 693 від 10.05.2017 р.
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М і н і с т е р с т в о а г р а р н о ї п ол і т и к и т а п р о д о в ол ь с т в а
України:
– Завершено роботу оціночної місії Гонконг у щодо
постачання української продукції;
– Д е р ж п р о д с п о ж и в с лу ж б а п р а ц ю є н а д р о з ш и р е н н я м
р и н к і в з бу т у д л я п р о д у к ц і ї т в а р и н н о г о п о х о д ж е н н я .

Делегація Центру з питань безпечності харчових
продуктів – компетентного органу Спеціального
адміністративного округу Гонконг завершила
роботу в Україні. Місія перебувала в Україні з 24 по
28 липня з метою оцінки системи державного конт-

Держпродспоживслужба проводить роботу
над відкриттям нових ринків збуту з урахуванням
запиту бізнесу. Активна позиція суб’єктів господарювання у формуванні чітких пріоритетів дозволить більш ефективно будувати політику держави у питаннях експорту української продукції на
міжнародні ринки. Про це йшлося під час круглого
столу «Розвиток виробництва та експорту м’яса в
Україні» за участі Голови Державної служби
України з питань безпечності харчових продуктів
та захисту споживачів Володимира Лапи.
За його словами, у 2017 році завдяки спільним
зусиллям держави та бізнесу відбулося розширення
географії експортних постачань продукції тваринного
походження. Зокрема, кількість українських підприємств, які отримали право експорту харчових продук-

№ 8 (95) серпень 2017 р.

ролю за виробництвом харчових продуктів щодо
м’яса птиці, продуктів птахівництва, яєць та яєчної
продукції.
За результатами роботи відбулася зустріч представників компетентного органу Спеціального адміністративного
округу
Гонконг
з
Головою
Держпродспоживслужби Володимиром Лапою.
Сторона від Гонконгу зазначила, що найближчим
часом проаналізує та узагальнить результати роботи
місії в Україні та офіційно поінформує щодо висновків
Держпродспоживслужбу.
Нагадаємо, за час перебування місія ознайомилася
з
роботою
центрального
апарату
Держпродспоживслужби, ряду її територіальних органів, з процедурою державного контролю на бійнях, фермах та пакувальних центрах, а також з роботою лабораторної мережі. В рамках візиту представники Гонконгу
відвідали Черкаську, Вінницьку та Київську області.

тів тваринного походження, збільшилася до 728.
У тому числі за 2016-2017 роки було відкрито та
відновлено експорт до країн ЄС (молочні продукти),
КНР (молочні продукти, яловичина), Ізраїлю (столове
яйце, корми для домашніх тварин), Об’єднаних
Арабських Еміратів (м'ясо птиці та продукти з нього,
яловичина, м'ясо овець та продукти з нього),
Королівства Саудівська Аравія (м'ясо птиці та продукти з нього), Єгипту (яловичина), Гонконгу (столове
яйце), Чорногорії (м'ясо птиці, мед), Сербії (м'ясо
птиці), Боснії та Герцеговини (м'ясо птиці), Лівану і
Танзанії (м'ясо птиці та продукти з нього).
На сьогодні Україна може здійснювати експорт
продукції до країн-членів ЄС з 281 українського підприємства. Із цієї кількості 100 підприємств – виробники харчової продукції.
Разом з цим Держпродспоживслужбою ведуться
перемовини з 22 країнами щодо експорту української
продукції тваринного походження на закордонні
ринки.
За словами Володимира Лапи, це досить прийнятні результати, які необхідно постійно покращувати. У
цьому процесі потрібен зворотний зв'язок із бізнесом
та бізнес-асоціаціями. Окрім того, прогресивний бізнес повинен займати активну позицію і у процесі адаптації українського законодавства до норм та вимог
Європейського Союзу.
Прес-служба Мінагрополітики України
http://www.minagro.gov.ua/
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Техніка і обладнання для АПК: дослідження,
експертиза, прогноз розвитку
УДК 631.331

Кравчук В., д-р техн. наук., проф., чл.-кор. НААНУ, директор, Сербій Є., канд. техн. наук, доц.,
(УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого)

Аналіз пошукових Інтернет-запитів
з моніторинг у сільськогосподарських
машин та обладнання
У статті наведено аналіз пошукових запитів споживачів у пошукових системах у 2016 році в контексті вітчизняної сільськогосподарської техніки та обладнання. Аналіз показав, що попит на машини для рослинництва
значно перевищує попит на техніку для тваринництва. В грунтообробній техніці найбільш популярними знаряддями є культиватори, плуги та борони. Кількість запитів щодо сівалок в середньому дорівнює кількості запитів
стосовно кожного з популярних грунтообробних знарядь; розкидачі добрив мало цікавлять вітчизняних аграріїв. У галузі тваринництва найбільш популярним запитом є напувалка.
Ключові слова: пошуковий запит, трактори, ґрунтообробна техніка, рослинництво, тваринництво, машинобудівні заводи.
Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку інформаційних технологій принцип Парето трактують так: 80% успіху виробничої кампанії залежить від
стратегії маркетингу – змісту та способу надання
потенційним покупцям інформації про товар або
послуги, і лише 20% - від самого виробництва.
Стрімкий розвиток інформаційних технологій за
останні роки надає широкі можливості для окремих
осіб вільно передавати і приймати інформацію, а
також відкриває миттєвий доступ як до освоєних
знань, так і до будь-якої інформації про плани отримання знань і характеризується як інформаційна ера.
Ідея інформаційної ери пов'язана з концепцією
цифрового століття або цифрової революції і включає
наслідки промислової революції: переходу від традиційної промисловості через індустріалізацію до економіки, яка заснована на маніпуляції інформацією [1].
Широкі можливості майже миттєво і відносно недорого розповсюджувати інформацію по усьому світу
надає Інтернет. Завдяки Інтернету стали можливі фантастичні за швидкістю втілення різноманітні бізнеспроекти: від ігор та он-лайн сервісів до продажу продукції навіть виготовленої за startup проектами.
Яскравими прикладами «миттєвої» реакції мільйонів інтернет-користувачів на своєчасні проекти (стартапи) можна назвати:
- розважальна індустрія:
- Angry Birds – понад 10 мільйонів завантажень
менш ніж за 3 дні після найбільш вдалого релізу та
більше ніж 3 мільярди завантажень з моменту випуску
у 2009 році [2];
- Pokemon Go – за перший місяць після першого
релізу гру завантажили лише з офіційного магазину
більш 100 мільйонів раз, щоденний прибуток авторів –
понад 10 млн. доларів [3];
- Slither – за 3 місяці її скачали більш ніж 68 мільйонів раз, прибуток – порядку 100 тис. доларів за добу
[4];

- онлайн сервіси:
- UBER – найдорожчий старт-ап у світі. Згідно з
останніми даними, зараз компанія оцінюється у $62,5
млрд. та присутня у десятках держав і сотнях місць[5];
- BlaBlaCar – за час існування на території Європи,
Росії та України об'єднала більше 30 млн. користувачів, дозволила водіям зекономити більш 275 млн.
євро, понад 700 тис. тонy викиду СО2;
- високотехнологічна продукція:
- XIAOMI - китайський виробник гаджетів встановив
рекордно низькі ціни на свої пристрої не на шкоду якості, лише у 2013 році компанія продала 18,7 млн одних
тільки смартфонів. Обсяг залучених Xiaomi інвестицій
становить $507 млн. Оціночна вартість компанії $10 млрд [6].
За цих обставин виникає питання: «чи шукають вітчизняні споживачі сільськогосподарську техніку через
Інтернет і чи можливо вітчизняну сільськогосподарську техніку просувати на ринку з використанням
Інтернету?»
Основна частина. Найпоширеніші пошукові
системи дають можливість не лише робити пошуки з
потужними налаштуваннями, але й мають сервіси для
аналізу пошукового інтересу користувачів до конкретних тематик та підбору ключових слів для розкручування сайтів. Такі сервіси дають можливість оцінити,
наприклад, скільки запитів у певній пошуковій системі
було за певною тематикою в певний період та в певних
регіонах.
Аналіз пошукових запитів у тематиці «трактор» за
даними сервісу Яндекс – такий. Вордстат дав 395000
пошукових запитів в Україні за 2016 рік, а розподіл за
марками тракторів наведено на рис.1. З цього видно,
що найбільшим попитом у населення України користуються трактори марок МТЗ та ЮМЗ, тобто з потужністю до 100 к.с., що дає вітчизняним машинобудівним
заводам орієнтир на виробництво переважно сільськогосподарських машин саме для агрегатування з
цими тракторами.
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Рис. 1 – Розподіл пошукових запитів за напрямком «трактори» в
Україні у 2016 році

Рис. 2 – Кількість пошукових запитів сільськогосподарських
машин та агрегатів за галузями рослинництва і тваринництва

Аналіз пошукових запитів найбільш поширених
сільськогосподарських машин та агрегатів за галузями рослинництва та тваринництва наведено на рис. 2.
З цього видно, що:
- попит на машини для рослинництва значно перевищує попит на машини для тваринництва;
- у ґрунтообробній техніці найбільш популярними
знаряддями є культиватори, плуги та борони;
- кількість запитів щодо сівалок у середньому
дорівнює кількості запитів стосовно кожного з найбільш популярних ґрунтообробних знарядь;
- кількість запитів щодо обприскувачів перевищує
майже в два рази кількість запитів стосовно сівалок та
ґрунтообробних знарядь;
- розкидачі добрив мало цікавлять вітчизняних
аграріїв;
- серед обладнання для збирання врожаю більш
популярними є запити «жатка» для комбайнів;
- у галузі тваринництва найбільш популярним запитом є «напувалка»;
- на обладнання для переробки та зберігання зерна
спостерігаються практично однакові та незначні пошукові запити.
Серед майже 10000 пошукових запитів вітчизняних
споживачів у 2016 році щодо вітчизняних машинобудівних підприємств (рис. 3) можна виділити три найбільш популярних заводи: «Велес» - 31% від усіх пошукових запитів; «Ельворті» («Червона зірка») – 21%,
«Краснянське СП «Агромаш» - 10%.
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Рис. 3 – Розподіл пошукових запитів щодо вітчизняних машинобудівних підприємств у 2016 році

Висновки. Сьогодні, в період інформаційної ери,
Інтернет є джерелом як розповсюдження інформації,
так і засобом для визначення інтересів споживачів.
Серед енергетичних засобів вітчизняних користувачів
найбільше цікавлять трактори МТЗ та ЮМЗ. Попит на
обладнання для рослинництва значно перевищує
попит на обладнання для тваринництва. У галузі рослинництва найбільш та майже однаково популярними
машинами, за даними пошукових запитів, є культиватори, плуги, борони, сівалки, а кількість пошукових
запитів щодо обприскувачів майже в два рази більша.
Серед вітчизняних машинобудівних підприємств найбільш «розкрученими» в Інтернеті є «Велес»,
«Ельворті» («Червона зірка»), «Краснянське СП
«Агромаш».
Література
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5. http://igate.com.ua/news/13413-istorii-uspehauber-samyj-dorogoj-startap-mira
6. http://www.vestifinance.ru/articles/40905
Аннотация. В статье приведен анализ поисковых
запросов потребителей в поисковых системах в 2016
году в контексте отечественной сельскохозяйственной техники и оборудования. Анализ показал, что
спрос на машины для растениеводства значительно
превышает спрос на технику для животноводства. В
почвообрабатывающей технике наиболее популярными орудиями являются культиваторы, плуги и бороны.
Количество запросов по сеялкам в среднем равно
количеству запросов по каждому из популярных
почвообрабатывающих орудий; разбрасыватели
удобрений мало интересуют отечественных аграриев. В области животноводства наиболее популярным
запросом является поилка.
Summary. The article presents an analysis of search

11
queries of consumers in search engines in 2016 in the
context of domestic agricultural machinery and equipment. The analysis showed that the demand for machinery for plant growing significantly exceeds the demand for
machinery for livestock. As for the soil cultivation machinery, the most popular tools are cultivators, plows and harrows. The number of requests of seeders is on average

equal to the number of requests for each of the popular
tillage tools; spreaders of fertilizers are of little interest to
domestic farmers. In the field of animal husbandry, the
most popular request is a drinking bowl.
Стаття надійшла до редакції 17 липня 2017 р.
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Зіміна В., менеджер (компанія «Конкорд»)

Система моніторинг у транспорту
Конкорд Телематикс
У статті наведена інформація про систему моніторингу транспорту Конкорд Телематикс, яка базується на
використанні GPS. Значної шкоди підприємству надає недостовірна інформація про результати моніторингу на
транспорті, інформація про використання автомобілів, тракторів і комбайнів для особистих потреб, зливання і
перевитрата палива, несвоєчасне технічне обслуговування техніки та інше. Використання сучасної системи
GPS моніторингу Конкорд Телематикс дозволяє ліквідувати перераховані недоліки, оперативно отримувати
інформацію про поломки агрегатів і швидко здійснювати ремонт.
Ключові слова: система моніторингу транспорту, Конкорд Телематикс, GPS системи, компанія Конкорд.
Вступ. Сьогодні автоматизація і підвищення ефективності роботи є пріоритетними напрямками сучасного підприємства. Ми займаємося впровадженням
GPS систем з 2009 року. За цей час наші клієнти
заощадили тисячі тонн пального, ліквідували приписки
кілометражу і накручування спідометрів, спростили
роботу персоналу. Це далеко не повний список економічної ефективності впровадження нашої системи
моніторингу транспорту Конкорд Телематикс (рис. 1).

вати фактори, які завдають шкоди вашому підприємству.
Основна частина. Позбутися перерахованих
недоліків можна впровадженням сучасної системи
GPS моніторингу транспорту з багатим функціоналом
(рис. 2). Ви гарантовано побачите зниження фінансових витрат, підвищення дисципліни персоналу, збільшення оборотності техніки і автоматизацію обліку
виконаної роботи.

Рис. 2 – Структурна схема системи Конкорд Телематикс

Рис. 1 – Загальний вигляд системи моніторингу транспорту
Конкорд Телематикс

Крім цього, наші клієнти відзначають зниження
непрямих витрат на планове технічне обслуговування,
заміну гуми, запчастин.
Неякісна обробка полів, недостовірна інформація
щодо мотогодин на транспорті, використання автомобілів, тракторів і комбайнів для особистих потреб, зливання і перевитрата палива, несвоєчасне технічне
обслуговування техніки. Можна ще довго перерахову-

Ми пропонуємо Вам свій багатий досвід упровадження GPS систем. Наші фахівці підбирають і впроваджують тільки ефективні рішення, які надійно працюють
на свого інвестора.
Технічна підтримка
• Гаряча лінія, яка здійснює прийом і обробку запитів на технічну підтримку
• Віддалене тестування та налагодження функціональності системи
• Безкоштовне регулярне оновлення програмного
забезпечення
• Сервісний склад, який дозволяє замінювати
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несправне обладнання в мінімальні терміни
• Виїзд до клієнта для усунення несправностей і
заміни обладнання, яке вийшло з ладу
• Надання послуги «Віртуальний диспетчер».
Можливості системи моніторингу транспорту
• Моніторинг транспорту в реальному часі
• Точний облік пробігу
• Облік мотогодин роботи двигуна (залежно від
навантаження)
• Контроль оборотів (об/хв) і навантаження на двигун (%)
• Облік витраченого палива на форсунках двигуна
(л/год)
• Контроль температури двигуна і гідравліки (Со )
• Контроль обробки полів, виявлення «лівих» рейсів, несанкціоновані простої
• Контроль роботи причіпного обладнання
• Контроль фактичних витрат палива (загальний,
л/100 км, л/год)
• Контроль об'єму, місця і часу заправок/зливань
• Відображення маршруту руху
• Контроль стоянок, місця і їх тривалості
• Збереження отриманої інформації в локальних
базах даних
• Контроль стаціонарних і мобільних заправок
• Контроль стилю водіння водіїв.
Клієнтське програмне забезпечення для моніторингу автотранспорту, контролю палива на необмежену кількість транспорту і робочих місць диспетчерів
надається безкоштовно!
Висновок. Система моніторингу транспорту
Конкорд Телематикс забезпечує: скорочення витрат

палива на 20-40%; скорочення пробігу транспорту на
10-40% і скорочення витрат на утримання автопарку
на 20-50%. Окуповується система моніторингу
Конкорд Телематикс за 3-6 місяців.
Аннотация. В статье приведена информация о
системе
мониторинга
транспорта
Конкорд
Телематикс, основанная на использовании GPS.
Значительный ущерб предприятию предоставляет
недостоверная информация о мониторинге на транспорте, информация об использовании автомобилей,
тракторов и комбайнов для личных нужд, сливе и
перерасходе топлива, несвоевременном техническом обслуживании техники и прочее. Использование
современной системы GPS мониторинга Конкорд
Телематикс позволяет ликвидировать перечисленные
недостатки, оперативно получать информацию о
поломке агрегатов и быстро осуществлять ремонт.
Summary. The article provides information on the
Concord Telematics transport monitoring system, which
is based on the use of GPS. Significant damage to the
company provides insufficient information on monitoring
in transport, information on the use of cars, tractors and
combines in personal needs, discharging and over-consumption of fuel, untimely maintenance of machinery and
more. Using the modern GPS monitoring system,
Concord Telematics allows you to eliminate these shortcomings, promptly receive information about breakdowns
of the units and quickly carry out repairs.
Стаття надійшла до редакції 20 липня 2017 р.

УДК 621.86.01:631

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

Навантажувальне обладнання
cільськогосподарського призначення
від фірми «Pronar» (Польща)
У статті описані конструкції і наведені технічні параметри різноманітного навантажувального обладнання, яке
продукує фірма «Pronar» (Польща). Фірма реалізує на міжнародному ринку фронтальні навантажувачі LC-2, LC4, LC-5, LC-1650, які комплектуються змінними робочими органами: ковшами для сипких матеріалів, пелетними
вилами, ковшами-захватами, захватами для стовбурів дерев, вилами для гною; еластичними захватами для
рулонів, блочними силосорізками та розрізувачами рулонів.
Ключові слова: фірма «Pronar», Польща, навантажувальне обладнання, розрізувачі рулонів, ківш-захват,
силосорізка.
Вступ. Серед широкої гами агрегатів сільськогосподарського призначення, яке виробляє фірма
«Pronar», гідне місце займає навантажувальне обладнання. Нижче приводиться його опис.
Основна частина. Для виконання різних навантажувально-розвантажувальних робіт «Pronar» виробляє
таке обладнання:
– фронтальні навантажувачі LC-2, LC-4, LC-5 та
LC-1650, які комплектуються змінними адаптерами:
ковшами для сипких матеріалів, пелетними і гнойовими вилами, ковшами-захватами, захватами для стов-

бурів дерев, ковшами, багатофункціональними еластичними захватами;
– розрізувачі рулонів PB-1.5 EW;
– блочні силосорізки WK 1.25.
Фронтальний навантажувач LC-2 є пристроєм, призначеним для навантажування і розвантажування різних матеріалів. Він оснащений:
- системою амортизації стріли, завдяки якій пом'якшуються удари переміщуваної маси під час руху трактора по нерівних дорогах;
- третім контуром гідравлічної установки, необхід© Ясенецький В., Муха В. 2017
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ним для активного захвату, наприклад, рулонів, гною
тощо;
- джойстиком, розташованим в кабіні або на рамі
машини, він зручний під час робіт з навантаження,
наприклад, з вилами для піддонів.
Стріла монтується на рамі трактора за допомогою
спеціальної носійної рами. Стріла і рама виготовлені зі
сталевих елементів, що забезпечує високу міцність за
відносно невеликої власної маси, яка не перевищує
356 кг.
Підйом і опускання здійснюється за допомогою
двох гідравлічних циліндрів, які працюють від гідравлічної системи трактора. Фронтальний навантажувач
LC-2, встановлений, наприклад, на тракторі Pronar 320
AMK, обладнаний передніми ТУЗ і ВВП, є прикладом
сучасної машини, яка знайде застосування як на
фермі, так і для виконання комунальних робіт у місті.

Фронтальний навантажувач LC-5, завдяки своїй
вантажопідйомності, значно збільшує функціональність трактора. Будучи найбільшою стрілою в пропозиції фірми Pronar, LC-5 одночасно гарантує зручність і
безпеку експлуатації. У ньому використовується
система амортизації стріли і система швидкого кріплення, яка забезпечує ефективне і надійне під’єднання
до нього робочого обладнання та інструментів.
Блокування допоміжного обладнання здійснюється з
місця оператора. Все це робить фронтальний навантажувач LC-5 відмінним інструментом для навантаження, перевантаження і транспортування на коротких
відстанях.
Вантажопідйомність LC-5 – 2320 кг; необхідна
потужність трактора – 100-180 к.с.; максимальна
робоча швидкість – 6 км/год.

Рис. 1 – Фронтальний навантажувач Pronar LC-2

Вантажопідйомність LC-2 складає 1300 кг; необхідна потужність приводного трактора – 40-70 к. с., максимальна робоча швидкість – 6 км/год.
Фронтальний навантажувач Pronar LC-4 – це носій,
адаптований для агрегатування з тракторами потужністю від 80 до 130 к.с. Залежно від використовуваного
навісного обладнання, він полегшує швидке завантаження і перевантаження з місця на місце, а також
перевезення різних матеріалів на короткі відстані.
Його максимальна вантажопідйомність у верхньому
положенні становить 1300 кг, в той час як у нижньому 1880 кг. Маса стріли, взявши до уваги його технічні
характеристики, є відносно невеликою і становить
всього 495 кг. Висота підйому з обладнанням, так
само як і навантажувача LC-5, складає більше 4 метрів.

Рис. 3 – Фронтальний навантажувач Pronar LC-5

Фронтальний навантажувач Pronar LC-1650 має
міцну конструкцію для навантажування і розвантажування різних матеріалів. Він може використовуватися у
сільському, лісовому та комунальному господарстві.
Можливість застосування широкого спектра навісного
обладнання гарантує його оптимальну адаптацію до
потреб користувача. Серед іншого, може бути використаний ківш для сипких матеріалів або захвату рулонів.
Відповідна конструкція навантажувача, а також кріпильних елементів дозволяє легко встановити і зняти
навантажувач з трактора, а також швидко замінити
його обладнання.

Рис. 4 – Фронтальний навантажувач Pronar LC-1650

Рис. 2 – Фронтальний навантажувач Pronar LC-4

Фронтальні навантажувачі фірми «Pronar» комплектуються ковшами для сипких матеріалів, пелетними
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вилами, ковшами для захвату, захватами для стовбурів дерев, багатофункційними захватами та захватами
Big-Bag, вилами для гною і ковшами для коренеплодів.
Захвати
для
рулонів
Pronar
35CB / 35CB1,
35CB2 використовуються для збирання трави і соломи, для завантаження з місць складування, навантаження на транспортні
засоби,
Рис. 5 – Еластичний захват для рулонів перевантаження з
Pronar 35СВ
одного місця в інше
і перевезення на коротких відстанях круглих рулонів.
Захват можна агрегувати з фронтальними навантажувачами, оснащеними швидкозакріплювальною рамкою типу EURO, LC 1650 або EURO-SMS. Захват для
рулонів складається з рами з прикріпленим до неї правим і лівим плечем.
Плечі захвату приводять у дію гідравлічним циліндром, розміщеним всередині
рами.
У сучасному сільському господарстві
спостерігається зростання
значення
силосу і сіносилосу як
методу консервації
зеленої маси. Однак
вміла
підготовка
силосу – це тільки
половина успіху. Для
повного
успіху Рис. 6 – Блочна силосорізка Pronar
WK 1.25
необхідний
також
правильний підбір машини. З цією метою створена
блочна різка силосу Pronar WK1.25.
Задовольняючи вимоги споживача, компанія пропонує силосорізку Pronar завширшки 1,25 м з різними

системами кріплення.
Головні переваги силосорізок, вироблених компанією Pronar, це, перш за все, цілісна і стійка конструкція, а також короткий час нарізання силосу.
Механічний згрібач полегшує розвантаження.
Розрізувач рулонів PRONAR PB-1,5 EW призначений в основному для різання рулонів сінажу або соломи. З функцією розрізування і одночасного утримання
плівки або сітки він може бути також використаний для
транспортування рулонів до місць згодовування або
підготовки кормів і навантаження кормороздавачів.
Силосорізка – це професійне навісне обладнання для
фронтальних навантажувачів, телескопічних навантажувачів, універсальних мінінавантажувачів із системою кріплення типу ЄВРО.
Висновок. Фірма «Pronar» виробляє широку гаму
навантажувально-розвантажувального обладнання
для сільського господарства, яке можуть ефективно
використати аграрії України.
Аннотация. В статье описаны конструкции и приведены технические параметры различного оборудования, которое производит фирма «Pronar» (Польша).
Фирма реализует на международном рынке фронтальные погрузчики LC-2, LC-4, LC-5, LC-1650, которые комплектуются сменными рабочими органами:
ковшами для сыпучих материалов, пеллетными вилами, ковшами-захватами, захватами для стволов
деревьев, вилами для навоза; эластичными захватами для рулонов, блочными силосорезками и резчиками рулонов.
Summary. The article describes the constructions
and gives the technical parameters of the various equipment produced by the company "Pronar" (Poland). The
company sells on the international market LC-2, LC-4,
LC-5, LC-1650 front loaders, which are equipped with
variable working bodies: buckets for bulk materials, pellet
shafts, bucket-captures, grasps for tree trunks, manure
forks; elastic hooks for rolls, block feeders and roller cutters.
Стаття надійшла до редакції 20 липня 2017 р.
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Технічне та технологічне рішення сімейної
ферми на десять корів
У статті наведено результати розроблення технічного і технологічного рішення сімейної ферми на десять
корів з поголів’ям молодняка, яка за своїми характеристиками відповідає нормативним вимогам Європейського
Союзу і пропонується до впровадження в Україні. Розроблений проект сімейної ферми забезпечує сприятливі
умови утримання високопродуктивних корів і молодняка великої рогатої худоби завдяки удосконаленим техніко-технологічним властивостям тваринницького об’єкта. З технологічних особливостей, які відрізняють сімейну
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ферму – це три джерела регулювання вентиляції повітря в тваринницькій будівлі: бокові вентиляційні штори у
верхній третині площі стіни, металопластикові вікна, які відчиняються для провітрювання, і світло-вентиляційний гребінь. Для зооветеринарного обслуговування худоби на фермі розміщений ветеринарний станок.
Ключові слова: велика рогата худоба, виробництво молока, корови, продукція тваринництва, сімейні
ферми, тваринницькі будівлі.
Суть проблематики. Для поступового нарощування виробництва продукції тваринництва в Україні
поряд з розвитком великотоварного виробництва
особливого значення набувають заходи з розроблення та впровадження малих тваринницьких ферм,
зокрема сімейного типу для особистих селянських
господарств, які функціонують на принципах малого і
середнього аграрного бізнесу. Під час будівництва
тваринницьких будівель важливо створити сприятливі,
комфортні мікрокліматичні умови для утримання тварин, не допускати протягів повітря в зоні перебування
молочної худоби.
З огляду на ту обставину, що зараз в Україні біля 80
% молока виробляється в особистих селянських господарствах, що є важливою складовою в процесі
наповнення продовольчого ринку харчовими продуктами – цей напрямок має тепер вагоме значення.
Важливо також враховувати соціально-економічну
складову розвитку села, підвищення
рівня життя
сільського населення, створення робочих місць на
селі, що є базою для подальшого розвитку сільських
територій. У цьому контексті створення сімейних
ферм,
адаптованих
до
нормативних
вимог
Європейського Союзу для нарощування виробництва
молока, є досить актуальним.
Метою досліджень є підвищення ефективності і
нарощування обсягів виробництва молока шляхом
створення сучасних сімейних ферм, адаптованих до
вимог Європейського Союзу.
Результати досліджень. Під час розроблення
технічного і технологічного рішення сімейної ферми
для утримання десяти корів з поголів’ям молодняка
були враховані ключові аспекти щодо нормативних
вимог Європейського Союзу за такими напрямками:
будівельне рішення; утримання молочної худоби;
годівля тварин; напування тварин; доїння корів та охолодження молока; прибирання гною; мікроклімат в
тваринницькій будівлі; зооветеринарне обслуговування тварин; інші вимоги.
Будівельне рішення. В основі створення молочної
ферми повинен бути захист тварин. Запропоновані
варіанти будівель для утримання молочної худоби
характеризуються тим, що їхня ширина починається
від 12 м; мінімальна глибина фундаменту повинна бути
0,5 м; під час проектування будівель для утримання
великої рогатої худоби повинно бути передбачене
місце для розміщення ветеринарного станка; поверхня підлоги в приміщенні повинна бути рифленою; зовнішні ворота чи двері повинні відкриватись назовні і за
необхідності використовуватись як запасний вихід;
доцільно використовувати розсувні ворота чи двері та
ворота – ролети; вікна рекомендують металопластикові, які відчиняються для додаткового провітрювання;
для зведення стін доцільно використовувати сендвічпанелі, цеглу, бетон, бокові вентиляційні штори; ефективним є світло-вентиляційний гребінь.

Утримання молочної худоби. Потрібно створити
вільні комфортні, наближені до природних, умови
утримання великої рогатої худоби. Обладнання повинно бути виготовлене з матеріалів, стійких до механічного навантаження з боку тварин, а також до впливу
вологи; як підстилку для тварин найраціональніше
використовувати подрібнену солому; технологічна
площа в секції за безприв’язного утримання у розрахунку на одну корову повинна бути не менше 6 м2/гол.;
технологічна площа зони в секції, де пересуваються
тварини, за виключенням боксів, повинна бути 4
м2/гол.; раціональні розміри боксів для відпочинку
корів: ширина 1,2 м, довжина 2,1 – 2,6 м, висота огородження боксу 1,1 ± 0,1 м, нахил підлоги боксу в бік
гнойового проходу – 5 % (3°); огородження боксу
повинно бути надійно закріплене, щоб витримувати
навантаження значної маси тіла тварин; не допускається обмеження свободи пересування корів у
межах секції.
Годівля тварин. Повинен бути забезпечений вільний доступ тварин до кормів і води. Усі тварини в групі
повинні мати доступ до кормів одночасно; повинен
бути забезпечений фронт годівлі для корів 0,7 м;
ширина зони кормового стола, на який роздають
корми і де корови можуть їх доставати і споживати,
повинна бути 0,98-1,12 м; пріоритет під час випоювання телят слід надавати згодовуванню телятам замінників незбираного молока; випоювання телят незбираним молоком чи замінником незбираного молока
повинно здійснюватись щонайменше два рази на
день.
Напування тварин. У секції, де утримують корів,
повинно бути забезпечено щонайменше два джерела
для напування тварин; від замерзання води в зимовий
час напувалки повинні мати систему підігрівання.
Доїння корів і охолодження молока. Корів потрібно
доїти в доїльному залі; охолоджувач молока повинен
бути розміщений в молочному відділенні на відстані
1,2 - 1,6 м від входу і 0,5 - 0,6 м від стіни.
Прибирання гною. Належний санітарний стан
корівника залежить від своєчасного видалення гною.
Мінімальна ширина гнойового проходу повинна бути
2,7 м; глибина гнойового каналу в тваринницькій
будівлі – 8 - 20 см; відведення стічних вод з доїльних
залів і побутових приміщень ферм проводять з використанням окремих від систем видалення гною каналізаційних систем для відведення та утилізації стічних
вод.
Мікроклімат у тваринницькій будівлі. На мікроклімат у тваринницьких приміщеннях впливають такі фактори: територіальне розташування будівель, їх об’ємно-планувальні рішення, можливість збереження
необхідної температури в приміщенні, кількість тварин, кліматичні умови довкілля; прийнятний рівень
температури повітря в приміщеннях для утримання
корів протягом року від мінус 10 °С до + 25 °С за від-
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носної вологості повітря до 80 %. Для підтримання
належного мікроклімату в тваринницьких будівлях
базовим можна вважати забезпечення природної вентиляції боковими шторами і повітряними клапанами на
стінах, світло-вентиляційними гребенями на дахах
приміщень. У зонах відпочинку тварин потрібно уникати понаднормативного руху повітря – протягів, особливо в холодну пору року. Для отримання необхідного
рівня денного освітлення бажано використовувати
прозорі елементи конструкції стін і даху будівлі.
Зооветеринарне
обслуговування
тварин.
Обрізування ратиць кінцівок у корів проводять 2 – 4
рази на рік; жорстке, неприродне поводження з
молочною худобою, несподіваний шум у тваринницькій будівлі можуть спричинити десятивідсоткове зниження надоїв молока.
Інші вимоги. Важливо сформувати зелений пояс
навколо тваринницьких будівель – це найприродніший
з усіх захисних заходів, заснованих на фундаментальних принципах органічного землеробства; зелений
пояс навколо тваринницького об’єкта, тобто смуга
дерев і кущів завширшки 15 - 20 м, захищає ферму від
вітрів; посадку дерев і кущів здійснюють на відстані 20
м від приміщень ферми; дерева підтримують екологію,
зменшуючи розповсюдження від ферми в довкілля
шкідливих газів, мікроорганізмів, неприємного запаху,
шуму, пилу; деякі види дерев і кущів мають бактерицидну властивість, що зменшує забруднення повітря
довкілля викидами з ферм; рекомендують такі дерева:
явір, ясен, в’яз, липа, дуб, сосна, вільха, а кущі: глід,
бузина, бузок.

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

Сімейна ферма на десять корів (рисунки 1, 2, 3) –
це сучасно обладнана ферма із замкнутим циклом
виробництва продукції, з інфраструктурою та використанням міні-техніки для виконання окремих технологічних операцій. Для формування стада корів продуктивністю 8 тисяч кг молока за рік необхідно придбати
10 нетелей з високим генетичним потенціалом. Після
завершення формування стада, його відтворення
здійснюється за рахунок власного ремонтного молодняка.
На території молочної ферми слід передбачити тва-
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ринницьку будівлю для утримання корів і молодняка
великої рогатої худоби, кормовий майданчик, гноєзбиральний майданчик, підсобне приміщення для зберігання техніки та інвентарю, свердловину, смугу
дерев і кущів навколо тваринницького об’єкта тощо.

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

Тваринницька будівля галерейного типу повинна
мати такі розміри: ширина – 15 м, довжина – 24 м,
висота – 5 м. Це досить компактна легкозбірна тваринницька будівля на фундаменті із залізобетону, каркас якої формується з металевих та дерев’яних конструкцій. Для покриття торців будівлі доцільно використати сендвіч-панелі, стіни зводять із шлакоблоків,
обладнують боковими вентиляційними шторами у
верхній третині площі стіни та металопластиковими
вікнами, які відчиняються для провітрювання. Дах із
світло-вентиляційним гребенем виконують конструкціями з дерева з додатковими металевими опорами і
покривають профнастилом. Висота воріт-ролетів на
в’їзді в корівник – 3,0 м. У приміщенні повинно бути
передбачене штучне освітлення, так як згідно з вимогами директиви Ради ЄС 98/58 не допускається утримання тварин постійно в темряві.
Спосіб утримання корів і молодняка великої рогатої
худоби – безприв’язно-боксовий.
Розміри технологічних площ для утримання тварин
наведено в таблиці 1.
У тваринницькій будівлі передбачені такі секції: для
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утримання корів, для утримання нетелей і телиць старше 12 міс., для телиць віком до 12 міс., денник для отелення корів, клітка для новонароджених телят,
доїльний зал із доїльним станком, молочне відділення.
Біля тваринницької будівлі облаштовують вигульні
майданчики із твердим покриттям за площею із розрахунку в середньому на одну корову 6,4 м2; на одну
голову молодняка великої рогатої худоби 4,8-6,4 м2.
Біля вигульного майданчика під навісом розташовано
станок ветеринарний, який територіально огороджений. На кормовому майданчику знаходиться траншея
для силосу, сінажу. В ангарі зберігається сіно, солома.
Гній з ферми накопичується на гнойовому майданчику.
Таблиця 1 – Розміри технологічних площ для утримання тварин

Вікова і технологічна
група

Розміри технологічних площ для утримання
та обслуговування молочної худоби 1)
площа
довжина, м ширина, м площа, м2 на 1 гол.,
м2

Корови (10 гол.)

11,0

10,3

113,3

11,3

у тому числі: бокс для
відпочинку корів

2,3

1,2

2,8

2,8

Нетелі (2 гол.) і телиці віком старші
12 міс. (3 гол.)

11
2,3

10,3
1,2

113,3
2,8

11,3
2,8

Телиці віком
2,0
11,0
22,0
4,4
до 12 міс. (5 гол.)
Клітка для новона1,0
0,5
0,5
0,5
роджених телят
1)
Розміри: денника для отелення корів і нетелей: довжина 3,0 м,
ширина 2,0 м, площа 6,0 м2; ширина галереї з кормовим столом –
4,0 м; ширина кормо-гнойового проходу – 3,0 м; ширина гнойового проходу – 2,7 м

на корову за рік. Отриманий приплід телиць використовують для власного відтворення стада, новонароджених бичків – реалізують. Одержання приплоду: у
розрахунку на десять корів – 9 телят. Середньодобові
прирости ремонтних телиць: віком до одного року –
780 г; віком старших одного року – 700 г. Вік першого
осіменіння телиць – 16-18 міс., живою масою – 390410 кг. Бракування і заміна основного стада корів протягом року – 20 %. Збереження поголів’я – 98 %.
Продукція ферми: молоко; яловичина (молодняк бичків, вибракувані тварини). Норми випоювання незбираного молока для ремонтних телиць – 200 кг, замінників незбираного молока – 250 кг. Витрати кормів на
виробництво одного ц продукції: молоко – 1,1 ц к. од.;
приріст живої маси молодняка – 7,6 ц к. од.
Реалізаційні ціни на продукцію: молоко – 900 грн/ц;
яловичина – 3500 грн/ц. Вартість закупівлі одної голови нетелей – 52000 грн (1800 Є), в умовах постачання
імпортного поголів’я з Франції чи Німеччини. Для відтворення поголів’я тварин стада на сімейній фермі
використовують штучне осіменіння.
Для первинної обробки молока на сімейній фермі
використовують танк-охолоджувач молока місткістю
300 л. Корми тваринам роздають з використанням
енергетичного засобу (міні-трактора), агрегатованого
відповідними знаряддями. Види кормів: сіно, солома,
силос, сінаж, концентрати. Напування тварин здійснюють з групових напувалок з можливістю підігрівання
води. Вода до напувалок надходить від свердловини.
Доїння корів проводять у доїльному залі у доїльному
станку з використанням індивідуальної доїльної установки типу УІД-10 з можливістю транспортування
молока молокопроводом у молочне відділення у танкохолоджувач молока. Для обмивання вимені корів
використовують розбризкувач води. Теплу воду температурою 40 - 45 °С подають по водопровідній мережі від водонагрівача, який розміщений в молочному
відділенні, до траншеї для оператора в доїльному залі.
У доїльному залі проводять, окрему від системи видалення гною, каналізаційну систему для відведення та
утилізації стічних вод. Гній із тваринницької будівлі
прибирають скреперною установкою, поперечним і
вивантажувальним транспортерами. Для підстилки
використовують подрібнену солому з розрахунку 1,0
кг/гол. на добу.
Проведений розрахунок руху поголів’я по роках
показав, що після введення ферми в експлуатацію
поступово сформується стабільна структура стада
сімейної ферми на десять корів, яка наведена в таблиці 2. Кількість великої рогатої худоби на сімейній фермі
складає 20 гол., у тому числі 10 корів, що становить 50
% від загального поголів’я худоби.
Таблиця 2 – Структура стада сімейної ферми на десять корів

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

Продуктивність молочного стада – 8000 кг молока

Вікова і технологічна група
Велика рогата худоба - всього
Корови - всього
у т. ч. за групами:
сухостійні
отелення
роздоювання і штучного осіменіння
виробництва молока
Нетелі
Телиці старші 12 міс.
Телиці до 12 міс.
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Голів
20
10

%
100
50

1
1
3
5
2
3
5

5
5
15
25
10
15
25
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Показники економічної ефективності сімейної
ферми на десять корів і термін окупності витрат на її
створення наведені в таблиці 3.
Таблиця 3 – Показники економічної ефективності сімейної
ферми на десять корів і термін окупності витрат на її створення
Показник
Кількість корів, гол.
Капіталовкладення, грн
у т. ч.: будівництво ферми, грн
комплектування технологічним обладнанням, грн
витрати на закупівлю нетелей, грн
Витрати коштів у розрахунку на одне твариномісце,
тис. грн
Валова собівартість продукції, грн
Собівартість 1 ц продукції, грн
Виручка від реалізації продукції, грн
Чистий прибуток, грн
Рівень рентабельності, %
Термін окупності витрат на створення ферми, років

Значення
показника
10
1535890
752344
263546
520000
76
496928
621
793500
296572
60
5,2

Висновки. Техніко-технологічні рішення сучасної
сімейної ферми на десять корів з поголів’ям молодняка можуть мати такі характеристики;
- розміри тваринницької будівлі: ширина – 15 м,
довжина – 24 м, висота – 5 м;
- високотехнологічні будівельні матеріали: металоконструкції, сендвіч-панелі, профнастил, шлакоблоки,
тощо;
- для підтримання належного мікроклімату в тваринницькій будівлі використано три джерела регулювання вентиляції повітря: штори бокові вентиляційні у
верхній третині площі стіни, вікна металопластикові,
які відчиняються для провітрювання, гребінь світловентиляційний;
- вигульні майданчики для моціону худоби;
- для роздавання кормів тваринам передбачено
енергетичний засіб (міні-трактор), агрегатований відповідними знаряддями;
- для прибирання гною з тваринницького приміщення встановлено систему транспортерів;
- для зооветеринарного обслуговування худоби на
сімейній фермі розташовано станок ветеринарний;
- на території сімейної ферми передбачено такі
об’єкти інфраструктури: траншея для силосу, сінажу,
ангар для сіна, соломи, гноєзбиральний майданчик,
підсобне приміщення для зберігання техніки та інвентарю тощо;
- річна потреба в кормах для функціонування сімейної ферми становить 1085,2 ц к. од., для їх виробництва необхідно 16 га земельних угідь;
- для створення ферми загальні капіталовкладення
становлять 1535890 грн;
- термін окупності витрат на створення сімейної
ферми на десять корів, за рівня рентабельності виробництва продукції 60 %, становить 5,2 років.
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Аннотация. В статье представлены результаты
разработки технического и технологического решения семейной фермы на десять коров с поголовьем
молодняка, которая по своим характеристикам соответствует нормативным требованиям Европейского
Союза и предлагается к внедрению в Украине.
Разработанный проект семейной фермы обеспечивает благоприятные условия содержания высокопродуктивных коров и молодняка крупного рогатого скота
за счет усовершенствованных технико-технологических свойств животноводческого объекта. Из технологических особенностей, которые отличают семейную ферму, это три источника регулирования вентиляции воздуха в животноводческом здании: боковые
вентиляционные шторы в верхней трети площади
стены, окна металлопластиковые, которые открываются для проветривания, и светло-вентиляционный
конек. Для зооветеринарного обслуживания скота на
территории семейной фермы расположен станок
ветеринарный.
Summary. The article presents the results of the
development of a technical and technological solution for
a family farm for ten cows with a livestock of young animals, which in its characteristics meets the regulatory
requirements of the European Union and is proposed for
implementation in Ukraine. The developed project of the
family farm provides favorable conditions for keeping
high-yielding cows and young cattle due to improved
technical and technological properties of the cattle-

19
breeding facility. Of the technological features that distinguish the family farm, these are the three sources of ventilation regulation in the cattle-breeding building: side
ventilation curtains in the upper third of the wall area,
metal plastic windows that open for ventilation and a
transparent airing roof ridge. For veterinary maintenance

of livestock, a veterinary machine is located on the territory of the family farm.
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АгроОлімп «Зрошення»:
Агротехнологічний регламент вирощування
сільськогосподарських к ультур
в 4-пільній сівозміні на зрошенні
Вперше для зрошуваних умов південної частини Степової Зони України розроблено комплексний технікотехнологічний проект вирощування сільськогосподарських культур у короткоротаційній зерно-просапній сівозміні із застосуванням диференційованої за способами і глибиною системи основного обробітку ґрунту, нових
підходів до групового методу використання дощувальних машин із внесенням елементів мінерального живлення та біопрепаратів з поливною водою для господарств, які спеціалізуються на вирощуванні зернових і технічних
культур.
Ключові слова: сівозміна, сільськогосподарська культура, системи та способи обробітку ґрунту, агротехнологічний регламент, машино-тракторний парк.
Вступ. Глобальні зміни клімату в останні десятиріччя для України проявляються переважно в зростанні
температури повітря, що вимагає реалізації заходів,
спрямованих на зниження залежності землеробства
від дефіциту природного вологозабезпечення.
Рішення проблеми полягає в нарощуванні площ зрошуваних земель, розробці науково-обґрунтованої
структури посівних площ з оптимальними до спеціалізації господарств сівозмінами та системами обробітку
ґрунту, інтегрованою системою захисту та живлення
рослин [2, 3].
Науково-обґрунтовані сівозміни з відповідними
системами обробітку ґрунту, удобрення і захисту рослин є одним з найбільш ефективних факторів підвищення урожайності сільськогосподарських культур,
покращення родючості ґрунтів та зниження хімічного
навантаження на довкілля.
Робота виконується відповідно до регіональної
спеціалізації Південно-Української філії УкрНДІПВТ
ім. Л. Погорілого та потреб товаровиробників в проектах оптимальних техніко-технологічних рішень технологій вирощування зернових і технічних культур в
короткоротаційних сівозмінах на зрошуваних землях.
За даними аналізу, проведеного виконавцями
роботи, сегментація господарств Півдня України
відносно спеціалізації та площі ріллі виглядає так
(табл. 1).
Як видно із представлених у таблиці даних, найбільш поширеною спеціалізацією господарств на зрошуваних землях є вирощування зернових і технічних
культур, яка і стала предметом дослідження і розробки техніко-технологічних проектів.

Таблиця 1 – Розподіл господарств зони зрошуваного
землеробства Півдня України за спеціалізацією та
площею ріллі

Система зрошуваного землеробства повинна
забезпечити найбільший вихід сільськогосподарської
продукції з кожного гектара поливної площі за найменших витрат грошових, матеріальних, трудових та енергетичних ресурсів.
Набір і чергування сільськогосподарських культур в
сівозмінах на зрошуваних землях повинні гарантувати
оптимальне водозабезпечення за рахунок науковообґрунтованих режимів зрошення з чітко визначеними
строками, нормами та кількістю поливів протягом
вегетаційного періоду рослин. При цьому максимальні
витрати води у критичні періоди вегетації сільськогосподарських культур сівозміни необхідно узгоджувати з
пропускною здатністю мереж та потужністю насосних
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станцій і сприяти повній завантаженості зрошувальних
систем.
У сучасних умовах зрошення потребує нових підходів до його використання – концентрації на зрошуваних землях найбільш прибуткових і рентабельних культур і створення на основі цього раціональних, науково
обґрунтованих систем зрошуваного землеробства, які
забезпечують збереження родючості ґрунтів та охорону навколишнього середовища [2].
За результатами досліджень Інституту зрошуваного землеробства в теперішній час на зрошуваних землях України знаходять поширення 2, 4-пільні сівозміни,
які забезпечують прибуток в розрахунку на 1 тис.м3
поливної води від 1,7 до 2,5 тисяч грн (табл. 2) [3].
Таблиця 2 – Схеми сівозмін, найбільш поширених на
зрошуваних землях в зоні дії Каховської та Інгулецької
зрошувальних систем

Для сільськогосподарських культур, які входять до
складу представлених сівозмін, розроблено науково
обґрунтовані режими зрошення, які відповідають біологічним особливостям культур, а звідси формується
різна потреба в поливній воді протягом вегетаційного
періоду [4].
Через формування протягом останніх років структури посівних площ і відповідно сівозмін із підвищеною
насиченістю високорентабельними вологовимогливими просапними культурами, такими як соя та кукурудза, максимальне водоспоживання яких припадає на
липень і серпень, спроможність функціонувальних
зрошувальних систем з подання води не завжди відповідає дотриманню оптимального режиму їх зрошення,
особливо у критичні періоди розвитку культур (рис. 1).
З урахув а н н я м
рівня водопотреби та
прибутковості
для
представлених
схем
сівозмін, до
проекту
прийнято 4п і л ь н а Рис. 1 – Рівень водопотреби досліджених сівозмін за місяцями вегетаційного періоду відносно
зерно-продо спроможності зрошувальних систем
сапна сівозміна з таким чергуванням культур: соя – пшениця
озима – ріпак озимий – кукурудза, гідромодуль якої

№ 8 (95) серпень 2017 р.

відповідає можливостям з водоподачі Каховської та
Інгулецької зрошувальних систем.
Раціональна система обробітку ґрунту для сівозмін
в умовах зрошення Півдня України повинна базуватися
на різних способах і глибині розпушування під різні
культури сівозміни та певній періодичності їх проведення протягом ротації, що забезпечує сприятливі
агрофізичні властивості орного шару, підвищує його
біологічну активність та покращує фітосанітарний стан
посівів. Така система за загальноприйнятою термінологією називається диференційованою [5].
Провідними науково-дослідними установами, які
здійснюють наукове забезпечення технологій вирощування с.-г. культур у сівозмінах на зрошені, встановлено, що для кукурудзи на зерно, сої та ріпака озимого
найбільш сприятливими для росту, розвитку і формування врожаю є агрофізичні властивості, за якими
щільність складення орного шару перебуває в межах
1,1-1,32 г/см3. За такої щільності складення створюються умови високої пористості, водопроникності та
переходу важкодоступних елементів мінерального
живлення в доступні.
Для пшениці озимої діапазон оптимальної щільності складення зростає до 1,38-1,42 г/см3 [6].
З огляду на вищевикладене, вибираючи спосіб та
глибину розпушування ґрунту, необхідно підбирати
такі знаряддя, які здатні найбільш повно забезпечити
біологічні потреби вирощуваних культур.
За результатами спільних досліджень Інституту
зрошуваного землеробства та Південно-Української
філії УкрНДІПВТ ім. Л.Погорілого встановлено, що знаряддя полицевого типу вітчизняного та зарубіжного
виробництва, обробляючи темно-каштанові важко- та
середньосуглинкові ґрунти зі щільністю будови 1,331,45 г/см3, забезпечують її зниження на 3-й день після
обробітку до 1,15 – 1,22 г/см3 або на 15,9-16,7 % [7].
З метою оптимізації технологічних рішень щодо
системи основного обробітку ґрунту в досліджуваній
сівозміні на зрошенні застосовані способи та глибина
розпушування, які здатні розпушувати ґрунт до показників, що найбільш повно відповідають біологічним
вимогам сільськогосподарських культур (табл. 3).
Таблиця 3 – Технологічний проект диференційованої
системи основного обробітку ґрунту в 4-пільній
зернопросапній сівозміні на зрошенні
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Отже, відповідно до набору культур у визначеній
З метою взаємоузгодження розмірів земельних
сівозміні, найбільш сприятливі умови для росту і роз- ділянок (ланок сівозміни) та порядку розміщення на
витку сої формувалися за обробітку ґрунту з обертан- них культур, (ротацій сівозміни), вимог до повної
ням скиби на глибину 28-30 см, у той час як для куку- номенклатури агротехнологічних операцій вирощурудзи на зерно кращі умови забезпечувало чизельне вання культур у сівозміні та оптимальних агростроків їх
розпушування на глибину 38-40 см.
виконання, фахівцями ПФ УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого
Озимі культури – пшениця та ріпак – мають різні розроблена форма наочного представлення агротехбіологічні особливості, а відповідно і вимоги до щіль- нологій протягом агрономічного року, яка одержала
ності складення ґрунту. Водночас основний обробіток назву «Агротехнологічний регламент» (табл. 4).
ґрунту під посіви цих
Таблиця 4 – Агротехнологічний регламент вирощування сільськогосподарських
культур проводиться у
культур в 4-пільній сівозміні на зрошенні
найбільш посушливий
період (липень – початок
вересня), тому проведення глибокого основного обробітку ґрунту
призводить до сильного
пересихання оброблюваного шару ґрунту.
Навіть за рахунок вологозарядкових та передпосівних поливів практично довести орний і
посівний шар до дрібногрудкуватого, сприятливого для отримання сходів, та поповнити запаси
втраченої вологи внаслідок глибокого обробітку
ґрунту практично неможливо, тому для ріпака
озимого та пшениці озимої з метою формування
сприятливих умов розвитку в осінній період
доцільно проводити дисковий обробіток на 14-16
см, який попереджає
втрати вологи з глибоких
горизонтів [8].
Що стосується технологічних
заходів,
пов’язаних з доглядом за
культурами сівозміни в
осінній та весняно-літній
період, то вони були
загальновизнаними [9].
З
використанням
результатів досліджень,
виконаних на дослідному
полі ПФ УкрНДІПВТ
ім. Л. Погорілого, та
обміну наукових знань у
рамках діяльності Центру
наукового забезпечення
АПВ Херсонської області,
вивчення досвіду та експериментальних досліджень, проведених у базових
Висновки: 1. На зрошуваних землях Півдня
господарствах, характерних для підприємств зернової України, в господарствах, які спеціалізуються на
спеціалізації, фахівцями ПФ УкрНДІПВТ ім. Л. виробництві зернових і технічних культур, доцільно
Погорілого визначені всі агротехнологічні операції для застосовувати 4-пільні зерно-просапні сівозміни з
вирощування культур у сівозміні та складені агротех- питомою вагою пшениці озимої, сої, кукурудзи та ріпанічні умови до їх виконання [10].
ка озимого по 25 %, диференційовану за способами і
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глибиною систему основного обробітку ґрунту та
водозберігальний режим зрошення сільськогосподарських культур, що забезпечить формування високих врожаїв та рентабельність виробництва за мінімальних витрат ресурсів на одиницю продукції.
2. Наведений комплексний план виконання агротехнологій у взаємозв’язку з місцем, строками та
об’ємами виконання технологічних операцій у повній їх
номенклатурі (агротехнологічний регламент) є основою для проведення досліджень, випробувань, розрахунків та оптимізації машинно-тракторного парку
агропідприємства з вирощування продукції рослинництва на зрошенні.
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Аннотация. Впервые для орошаемых условий
южной части Степной Зоны Украины разработан комплексный технико-технологический проект выращивания сельскохозяйственных культур в короткоротационный зернопропашной севооборот с применением дифференцированной, за способами и глубиной,
системы основного возделывания почвы, новых подходов к групповому методу использования дождевальных машин при внесении элементов минерального питания и биопрепаратов с поливной водой для
хозяйств, которые специализируются на выращивании зерновых и технических культур.
Summary. For the first time, for irrigated conditions of
a southern part of the Steppe zone of Ukraine the complex technical and technological project of cultivation of
agricultural cultures in short-rotational grain - tilling a
crop rotation with application differentiated, behind ways
and depth, systems of the basic cultivation of soil, new
approaches to a group method of use of sprinklers is
developed at entering elements of a mineral nutrition and
biological products with irrigation water for economies
which specialize on cultivation of grain and technical
crops.
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Деструктори та ефективність їх використання
У статті наведена інформація про нову групу мікробіологічних препаратів – біодеструкторів. Вони застосовуються для поліпшення стану грунту, переробки органіки, збільшення вмісту рухомих форм К та Р, інтенсифікації розвитку корисної мікрофлори, зменшення чисельності збудників хвороб. Оптимальна норма внесення
деструкторів – 1-2 л на га. Від розкладання соломи під дією біодеструкторів у ґрунт повертається до 40 кг азоту
і калію, 20 кг фосфору, 2,5-2,9 т вуглецю, не враховуючи цілої низки інших макро- і мікроелементів. Деструктори
прискорюють процес розкладання органічних решток та покращують фітосанітарний та фізико-хімічний стан
ґрунтів.
Ключові слова: біодеструктори, екостерн, норма внесення на га, переробка органіки.
Вступ. Біодеструктори – це комплексні біологічні
препарати, які застосовуються для інтенсифікації

переробки органічних решток та оздоровлення грунту.
Основна частина. Останнім часом на ринку агра© Болоховська А. 2017
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ріям пропонуються препарати нового призначення,
яких раніше, в традиційній агрономії, не те, що не
застосовували – їх просто не було. Мова йде про так
звані деструктори.
Деструктори - це нова група препаратів, про які
десять, та навіть і 5 років тому нічого не чули. Головне
їх призначення – боротьба за родючість ґрунту, як найважливішого фактора отримання стабільних та високих урожаїв сільгоспкультур. У наш час тотальної індустріалізації природні основи збереження родючості
ґрунту порушені. Глибока оранка, відчуження продукції
з поля, знищення всіх «непотрібних» рослин, застосування пестицидів, відсутність сівозмін призводять до
порушення біогеоценозу, того самостійного природного створіння, яке відповідає за родючість. Культурне
поле - агроценоз - такої здатності не має. Воно тендітне і вразливе і потребує постійного піклування людини
з її «ліками» - добривами, обробітком пестицидами. А
ці ліки - ніщо інше як «бомба сповільненої дії». За підвищенням урожайності як тінь простує виснаження
ґрунтів, погіршення їх потенційної родючості. Тому
турботою землеробів є не тільки вирощування добрих
врожаїв, але й охорона ґрунту, відновлення його як
самостійної живої та саморегульованої системи.
Деструктори дають можливість зменшити швидкість деградації ґрунтів, збільшити кількість видів
корисної ґрунтової мікрофлори та її біомасу до 5-7 т/га
і, тим самим, підтримати біологічну активність грунту,
зробити його живим і здоровим.
З використанням деструкторів з'явилась можливість повертати у ґрунт поживні речовини, зокрема
цінну органіку. Найпростіший спосіб - використовувати те, що лежить буквально під ногами - рослинні
рештки після збору урожаю. Саме рослинні рештки стерня, солома тощо є незамінним матеріалом для
ґрунтоутворення з накопиченням гумусу. За загального врожаю біомаси озимих зернових 120-160 ц/га, в
ґрунт повертається до 40-60 ц/га соломи, у посівах
ярих за біомаси 80-120 ц/га - до 30-35 ц/га.
Спалювання соломи через загрозу розповсюдження
збудників хвороб та шкідників, які в ній накопичуються,
призводить до знищення ґрунтових мікроорганізмів,
які забезпечують життя рослинам. Тепер, завдяки дії
деструкторів, розвиток патогенів і шкідників стримується. А рештки ефективно розкладаються і переробляються у необхідні рослинам поживні речовини.
Відомим є факт, що від розкладання соломи в ґрунт
повертається до 40 кг азоту і калію, 20 кг фосфору,
2,5-2,9 т вуглецю, не враховуючи цілої низки інших
макро- і мікроелементів. Крім цього, солома дає можливість зробити ґрунт пухким, поліпшити його вологоутримувальну здатність. Отже, деструктори стерні
покликані прискорювати процес розкладання решток
та покращувати фітосанітарний та фізико-хімічний
стан ґрунтів.
Нині на ринку пропонують вже цілу низку деструкторів. Природно, виникає питання, який деструктор
обрати.
Це мають бути комплексні висококонцентровані
препарати, у складі яких повинні бути ферменти і мікроорганізми різних таксономічних груп у споровій або
капсульованій формі. Доведено, що витіснити патогени, зайняти свою екологічну нішу можуть тільки препа-

рати з високим вмістом корисних бактерій та мікроміцетів. Їх концентрація повинна бути не менша ніж 1x109
КУО/мл препарату. Стосовно цін теж будьте уважні,
зазвичай, низька ціна означає високі норми внесення.
Оптимальна норма внесення у комплексних деструкторів - (1-2) л на 1 га. Деструктори повинні мати широкий спектр дії та одночасно виконувати декілька функцій: переробляти органіку, захищати від хвороб, брати
участь у покращенні росту та розвитку рослин.
Якісними можуть бути препарати, які виготовляють
спеціалісти, обізнані на селекції, створенні умов асептики, фізіології та біохімії мікроорганізмів. Тільки так
можна отримати препарати з найактивнішими штамами із заданими властивостями, які не втрачаються під
час тривалого зберігання та під час застосування. Для
підтвердження ефективності деструкторів запитуйте
про досвід їх застосування, який повинен бути не
менше 3-х років, акти ефективності, контакти господарств, які використовували деструктори.
В останні роки серед агровиробників набув
популярності комплексний біодеструктор Екостерн.
Практичний досвід дозволяє системно спостерігати підвищення урожаю після
застосування
препарату
ЕКОСТЕРН® (рис. 1), поліпшення стану ґрунту (підвищується його пухкість та
вологомісткість), збільшення вмісту рухомих форм К та
Р; активний розвиток корисної мікрофлори, яка сприяє
підвищенню
коефіцієнта
засвоєння
рослиною
поживних речовин; зменшення чисельності збудниРис. 1 – Деструктор
Екостерн
ків хвороб: Ustilago zeae
Beckm, Aspergillus, Fusarium, Rhizopus, Gliocladium
тощо.
На що варто звернути увагу, вибираючи
деструктор?
1. Склад – найбільш ефективні деструктори стерні
– це комплексні висококонцентровані препарати.
2. Концентрація – тільки за високої концентрації
корисні м.о. займають екологічну нішу, витісняючи
патогени. Концентрація повинна бути не менша ніж
1х109 КУО/мл препарату.
3. Норма внесення – будьте уважні, зазвичай за
низької ціни – великі норми внесення. Оптимальна
норма внесення у комплексних деструкторів – 1-2 л на
1 га.
4. Спектр дії (вузький чи широкий) – Деякі виробники пропонують разом з деструкторами ще ряд різних
препаратів (фунгіцидів, активаторів і т. д.). Це зі свого
боку призводить до збільшення грошових витрат на
1 га. Комплексні препарати мають широкий спектр дії
та вирішують комплекс різних проблем.
5. Досвід застосування – запитайте у виробника
про досвід застосування (мінімум за 3 роки): акти
ефективності, контакти господарств, які використовували деструктори тощо.
6. Термін придатності (короткий або тривалий) –
термін придатності деструкторів не менше 6 місяців.
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Ефективність використання біодеструкторів

Висновок. Найбільш ефективним серед низки біодеструкторів є Екостерн, використання якого дозволяє підвищити коефіцієнт засвоювання рослиною
поживних речовин.
Аннотация. В статье приведена информация о
новой группе микробиологических препаратов - биодеструкторов. Они применяются для улучшения
состояния почвы, переработки органики, увеличения
содержания подвижных форм К и Р, интенсификации
развития полезной микрофлоры, уменьшения численности возбудителей болезней. Оптимальная
норма внесения деструкторов - 1-2 л на га. От разложения соломы под действием биодеструкторив в

почву возвращается до 40 кг азота и калия, 20 кг фосфора, 2,5-2,9 т углерода, не считая целого ряда
других макро- и микроэлементов. Деструкторы
ускоряют процесс разложения органических
остатков и улучшают фитосанитарное и физикохимическое состояние почв.
Summary. The article provides information on a
new group of microbiological drugs - biodestructors.
They are used to improve the soil condition, the processing of organic matter, increasing the content of moving
forms of K and P, intensify the development of useful
microflora, reduce the number of pathogens. The optimal
rate of destructors applying – 1-2 l per ha. Decomposition
of straw under the biodestructors‘ effect returns to 40 kg
of nitrogen and potassium, 20 kg of phosphorus, 2.5-2.9
tonnes of carbon into the soil, not counting a great deal of
other macro- and trace elements. Destructors accelerate
the process of decomposition of organic residues and
improve the phytosanitary and physico-chemical status of
soils.
Стаття надійшла до редакції 19 липня 2017 р.
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Використання вітросонячних комплексів
у сільськогосподарському виробництві
У статті показано актуальність використання вітросонячних систем у сільськогосподарському виробництві.
Комбіновані вітросонячні системи підвищують ефективність використання енергії сонця та вітру протягом року
для електро- та теплопостачання сільськогосподарських об’єктів.
Розроблено проектно-технологічне рішення комбінованої вітросонячної системи для гарячого водопостачання та обігріву приміщення свиноферми на 120 голів.
Сутність проектно-технологічного рішення полягає у застосуванні геліоколекторів влітку для нагрівання води,
яку використовують для технологічних потреб ферми, і часткового охолодження приміщення.
Взимку геліоколектори використовують як нагрівальні елементи в тваринницькому приміщенні, теплоносій
яких підігрівають за рахунок електроенергії, виробленої вітроенергетичними установками (ВЕУ).
Електроенергію, вироблену ВЕУ влітку, використовують для підігрівання води у похмурі дні та для живлення вентиляторів системи вентиляції і освітлення приміщень.
Ключові слова: вітросонячна система, теплопостачання, геліоколектори, вітроенергетична установка,
поновлювальні джерела енергії.
Суть проблематики. У сільському господарстві
України існують специфічні умови, які роблять доцільним використання сонячної та вітрової енергії.
Порівняно з промисловістю, сільськогосподарське
виробництво має невелику концентрацію виробничих
потужностей, розподілених на значних територіях.
Більшість аграрних технологічних процесів мають циклічний характер, пов’язаний з ростом та розвитком
рослин та життєдіяльністю тварин. Серед технологічних процесів у сільському господарстві велика кількість таких, які дозволяють створювати досить довільні регламенти і терміни їх виконання.
Скомбінувавши вітросонячну систему у єдиний

конвертний комплекс вироблення електричної та теплової енергії, можна забезпечити безперебійне енергозабезпечення основних технологічних процесів в
сільськогосподарському виробництві. Зважаючи на
невисокі значення середньої швидкості вітру та середню інтенсивність сонячної радіації на більшості території України, пошук і розроблення конструкційних варіантів ефективного перетворення енергії сонця і вітру у
теплову та електричну енергію є досить актуальними.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Технічний рівень засобів прийому і використання у
сільськогосподарських технологічних процесах енергії
поновлюваних джерел, зокрема енергії вітру (ЕВ) та
© Постельга С., Таргоня В., Рудик Л. 2017
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енергії Сонця (ЕС), у значній мірі визначає рівень енер- установок, які можуть одночасно здійснювати механічгозабезпечення системи сталого розвитку сучасного ний привід і виробляти електричну енергію.
виробництва біоресурсів. На ринку вітроенергетичноДещо інші варіанти використання сонячної енергії,
го та геліоенергетичного обладнання є численна прийнятої за допомогою фотоелектричних модулів та
номенклатура виробів різних фірм. Однак просте геліоколекторів різних типів. Проте, подібно до ВУ
механічне комплектування різних комбінованих вітро- загалом різне геліоенергетичне обладнання може
сонячних систем найчастіше не дає бажаних результа- одноступінчасто виробляти лише або теплову, або
тів у конкретних умовах сільськогосподарського електричну енергію, а також комбіновано одночасно
виробництва України. Це відбувається здебільшого обидва види.
через недосконалі методи оцінки місцевого вітроВідповідно до енергетичних потреб можна проанаенергетичного потенціалу та рівня середньорічної лізувати відомі сільськогосподарські технологічні проінсоляції на місцевості, а також через недостатньо цеси (табл. 1).
високі показники енергоефективТаблиця 1 – Загальні структури технологічних вітросонячних комплексів
ності вітроенергетичних та геліоенергетичних технічних засобів. № Технологічний про- Технологічна Енергетичні
Раціональна
Сезонність
цес
операція
потреби
структура комплексу
Крім того, різні типи ВЕУ та геліо- з/п
енергетичних систем не в однаКрапельне зрошен- Полив рослин і Теплова і
Вегетаційний ВЕУ та геліоколектоковій мірі задовольняють енерге- 1
ня
подача води
електрична
літній період
ри
тичні потреби різних технологічВиробництво сушегеліоних процесів сільськогоспо- 2 ної фруктової, ягідСушіння
Теплова
Літньо-осінній Геліосушарки,
ної, овочевої та росколектори та ВЕУ
дарського
виробництва.
За
линної продукції
результатами аналізу публікацій
Тепличне
рослин- Обігрів, полив, Теплова і
Зимово-весня- ВЕУ, сонячні батареї
[1-3] з вітроенергетики та дослід- 3
ництво
опромінення
електрична
ний
та колектори
жень енергетичних потреб сільПодрібнення
і
ВЕУ, сонячні батареї
Цілорічно
ськогосподарських технологічних 4 Кормоприготування перемішуван- Електрична
теплова
та колектори
ня, нагрів
процесів можна назвати основні
Електропривод Електрична і
Механізоване
ВЕУ, сонячні батареї
вимоги до ВЕУ сільськогоспо- 5
насосів, гаряче
Цілорічно
доїння
теплова
та колектори
промивання
дарського призначення:
Обігрів,
- висока ефективність роботи 6 Утримання тварин і вентиляція,
Теплова і
ВЕУ, сонячні батареї
Цілорічно
птиці
електрична
та колектори
освітлення
ВЕУ на всьому діапазоні робочих
швидкостей вітру, особливо на
нижньому;
У наведеній таблиці 1 проаналізовані енергетичні
- безшумність та безпечність роботи;
потреби найбільш типових технологічних процесів і
- простота кінематики і висока надійність;
вказана раціональна загальна структура комбінованих
- невисока вартість.
вітросонячних комплексів [4].
Аналогічно для геліоенергетичних систем також
Показано, що ця задача є багатофакторною, яку
можна вказати найбільш суттєві вимоги:
можна вирішувати відомими математичними метода- високий енергетичний ККД;
ми. Однак необхідно розглядати таку задачу, виходячи
- універсальність монтажу та блочність;
з того, що енергоспоживання у технологічних проце- простота обслуговування;
сах є процесом утилізації поновлюваної енергії, яка
- доступна ціна.
надходить нерівномірним стохастичним потоком, і яку
Крім перелічених технічних вимог можна назвати необхідно використати якомога повніше. Серед розще ряд інших, які також актуальні для будь-якого енер- глянутих технологічних процесів далеко не всі мають
гетичного обладнання загалом. Проте навіть названі характер акумуляторів енергії, тобто здатні нагромадтехнічні вимоги визначають напрями удосконалення жувати тепло, електроенергію або продукт механічної
конструкцій ВЕУ та геліоенергетичних установок для переробки, щоб вирівняти стохастичну нерівномірефективного використання їх у складі комбінованих ність її надходження. Сьогодні основною технологією
вітросонячних комплексів.
утилізації ЕВ і ЕС вважається процес перетворення в
Мета досліджень – підвищення ефективності електроенергію й одночасна передача її у загальну
використання енергії сонця та вітру протягом року для електромережу. Але звідти використання її для енерелектро- та теплопостачання сільськогосподарських госпоживання у сільськогосподарських технологічних
об’єктів комбінованими вітросонячними системами.
процесах обмежується віддаленістю від електромеОсновна частина. Розрахункова потужність та реж та зрослими цінами на електроенергію з мережі,
структурний склад комбінованих вітросонячних авто- вироблену на різних електростанціях. Тобто, навіть
номних енергетичних комплексів визначаються потуж- без складних розрахунків зрозуміло, що виробництво
ністю та характером енергоспоживання у сільськогос- енергії з вітрових потоків і сонячної радіації повинно
подарських технологічних процесах. Наприклад, віт- бути максимально наближене до місця енергоспожироустановки (ВУ) можна загалом використовувати для вання у технологічних процесах [5].
безпосереднього механічного приводу робочих приСереднє значення сонячної інсоляції в Київській
строїв, як це робили у минулому, або для виробництва області, отримане в результаті польових досліджень
електричної енергії, як тепер розвивається практично за допомогою піранометра, становить 3,025
вся світова вітроенергетика. Відомі також конструкцій- кВт•год/м2. Літній максимум сонячної інсоляції споні варіанти комбінованих електромеханічних вітро- стерігається у липні і досягає близько 6,1 кВт•год/м2,
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а зимовий мінімум - у грудні і становить близько 0,7
кВт•год/м2.
Отже, ймовірне середнє значення інсоляції в цій
місцевості порівняно з багатьма країнами Європи є
перспективним показником.
Середня річна швидкість вітру в Київській області,
отримана за допомогою електронної погодної станції з
сенсорним екраном, становить близько 4 м/с, що обумовлює необхідність застосування удосконалених
ВЕУ, які можуть ефективно використовувати вітрові
потоки, починаючи з швидкостей 1,5 – 2 м/с.
Аналізуючи річний календарний розподіл вітрової і
сонячної активності, можна зробити висновок, що
принцип комбінованого використання вітрової і сонячної енергії у цій місцевості є раціональним, оскільки
взаємно перекриваються річні мінімуми одного виду
річними максимумами іншого.
Зважаючи, що одним із перспективних напрямків
використання енергії сонця і вітру є саме тепло і електропостачання тваринницьких об’єктів, науковцями
УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого розроблено проектнотехнологічне рішення комбінованої вітросонячної
системи для гарячого водопостачання та обігріву приміщення свиноферми на 120 голів.
Сутність цієї системи (рис. 1) полягає у застосуванні геліоколекторів влітку для нагрівання води, яку використовують для технологічних потреб ферми і часткового охолодження приміщення.

влітку, використовують для підігрівання води у похмурі
дні та живлення вентиляторів системи вентиляції і лампочок освітлення [6, 7, 8].

Рис. 2 – Комбінована вітросонячна система для теплозабезпечення приміщення свиноферми взимку

На основі розробленого проектно-технологічного
рішення було отримано патент на корисну модель
«Система для теплозабезпечення та гарячого водопостачання в тваринницькому приміщенні з використанням поновлюваних джерел енергії» [9].
Для технічного забезпечення проектно-технологічного рішення обґрунтовано конструкційно-технологічні схеми і параметри та виготовлено макетні зразки
безтрансмісійної вітроелектричної установки та геліоколектора для підвищення ефективного використання
енергії вітру та сонця для певної місцевості [10].
Вітроенергетична установка складається з механічної та електричної частин. Загальний вигляд вітроустановки з виділеною функціональною частиною зображено на фото (рис. 3 – а, б).

Рис. 1 – Комбінована вітросонячна система для забезпечення
гарячого водопостачання на свинофермі влітку

Геліоколектори встановлюють блочно зовні вздовж
південної стіни тваринницької будівлі на спеціальній
підставці на висоті близько 1 м від поверхні землі.
Геліоколектори з’єднують гумовими армованими
шлангами з термоізольованим баком, встановленим
всередині тваринницького приміщення на висоті більшій на 0,4 м від гідравлічного рівня геліоколекторів.
Такий варіант є найбільш енергоефективним і надійним, тому що працює без примусової циркуляції у термосифонному режимі. Передбачено рознімний вузол
для під’єднання електронагрівальної камери.
Електричну енергію, вироблену вітроагрегатом, використовують для електрозабезпечення привода вентиляційних установок, підігріву води в баку-акумуляторі в
похмурі та прохолодні дні, освітлення приміщення в
нічний час доби.
Взимку геліоколектори (рис. 2) використовують як
нагрівальні елементи в тваринницькому приміщенні,
теплоносій яких підігрівають за рахунок електроенергії, виробленої ВЕУ. Електроенергію, вироблену ВЕУ
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Рис. 3 – Загальний вигляд експериментальної безтрансмісійної
ВЕУ (а) та виділене зображення функціональних елементів
аероелектромеханічної системи (б)

До складу механічної системи входять: вітрова турбіна (ВТ), механізм орієнтування ВТ за напрямком
вітру, поворотна щогла з анкерним відгалуженням,
нижня опора щогли, вальницеві вузли, гальмівний
механізм.
Кільцевий ротор генератора 3, виконаний як окре-
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мий модуль, встановлений на внутрішньокільцевих
лопатях 4, які одночасно з аеродинамічними функціями забезпечують необхідну механічну жорсткість утримання незмінної величини повітряного проміжку у
силовому магнітному полі дугового статора 5.
Хвостовий дифузор 6, виконаний коаксіальним відносно кільцевого ротора та призначений для орієнтації на
напрямок вітру, а також для зменшення вихрових
потоків за площиною обертання лопатей і за рахунок
цього підвищення потужності. Основні три лопаті 2,
виконані із гвинтовою вітросприймальною поверхнею і
мають можливість встановлення оптимального кута
заклинювання на реперній ділянці. Контроль швидкості вітру виконується електроанемометром 7, встановленим попереду вітрової турбіни, для отримання
інформаційних параметрів, діючого на лопаті вітрового потоку. Безпосередньо на валу вітротурбіни закріплені на маточині основні лопаті 2 та кільцевий ротор 3,
сполучені між собою жорсткими аксіальними тягами.
На діелектричній частині корпусу кільцевого ротора 3
розміщені пасивні феромагнітні полюсні елементи,
виконані шихтованими пакетами із пластинок електротехнічної сталі СТ2211. Число феромагнітних елементів статора становить 120 і кількість немагнітних ділянок між ними – така ж.
Вітрова турбіна загалом складається з трьох основних лопатей 2, кільцевого ротора 3 та 12 внутрішньокільцевих лопатей 4, механізму встановлення фіксованого кута основних лопатей. Механізм орієнтування
вітрової турбіни за напрямком вітру включає шарнірно
встановлену вертикальну щоглу 1 зі зміщеною площиною обертання лопатей відносно вертикальної осі
повороту щогли на одному боці з хвостовим дифузором 6. За рахунок зміщення загальної парусної площі
вітрової турбіни і хвостового дифузора відносно вертикальної поворотної осі вітросприймальна площина
постійно встановлюється перпендикулярно до напряму вітру. Опора ВЕУ – це піраміда 8 з можливістю шарнірного встановлення на ній вертикальної щогли та
жорсткого чотири-точкового закріплення нижньої
основи на колісній платформі, обладнаній відкидними
гвинтовими лапами, або стаціонарного встановлення
на чотири анкери фундаментних паль на підготовленому майданчику площею 6,4 м2.
Експериментальний зразок безтрансмісійної вітроелектричної установки був випробуваний науковцями
УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого. Результати функціональних випробувань наведені в таблиці 2 та таблиці 3.
Для використання у сільськогосподарському
виробництві водонагрівальні геліоколектори повинні
задовольняти вимоги стосовно універсальності та
блочності. Згідно із запропонованими рішеннями, універсальність конструкції геліоколектора передбачає
технологічну можливість використання у зимовий
період для загального і локального обігріву тваринницького приміщення. Наприклад, у літній період за
достатнього рівня сонячної інсоляції плоскі геліоколектори встановлюють зовні на південному напрямі і
використовують для гарячого водопостачання, а у
зимовий період застосовують всередині тваринницького приміщення для напрямленого локального обігріву. Проаналізувавши практично всі відомі типи геліоколекторів, було зроблено висновок, що найповніше

задовольняти названі вимоги можуть плоскі металеві
геліоколектори у суцільному термоізольованому корпусі з прозорою передньою стінкою. Подібний тип
водонагрівальних геліоколекторів давно відомий у світовій практиці з відпрацьованими конструкціями.
Проте для цих умов розроблена конструкція плоского
геліоколектора, ескізне креслення якого показане на
рис. 4.
Таблиця 2 – Конструкційні параметри
вітроенергетичної установки
№
п/п

Показник

1

Тип вітрової турбіни

2

Кількість лопатей, штук
- основних
- внутрішньокільцевих

3
12

3
12

3

Довжина лопатей, мм
- основних
- внутрішньокільцевих

3500 ±20
980

3510
980

7000±50

7020

1990
2030

1990
2030

Діаметр трилопатевої вітрової
турбіни, мм
Діаметр кільцевого ротора, мм:
- внутрішній
- зовнішній

4
5

Значення показника за
даними
НД
Випробувань
Лопатева з
Лопатева з
горизонталь- горизонтальною віссю
ною віссю
обертання
обертання

1210
1720

1210
1720

7

Діаметр хвостового дифузора,мм:
- вхідного кільця
- вихідного кільця
Висота щогли від платформи до
горизонтальної осі, мм

7100

7100

8

Висота колісної платформи на
чотирьох гвинтових опорах, мм

1200

1200

Габаритна висота за верхнього
положення лопаті, мм
Кількість
пар полюсів кільцевого
10
ротора
Кількість модулів статора:
11
- магнітоелектричних
- електромагнітних

11800

11800

120

120

3
3

3
3

2
6СТ-132

2
6СТ-132

6

9

Кількість акумуляторів, штук
Тип акумуляторів

12

Таблиця 3 – Технічні параметри вітроенергетичної
установки
№
з/п

Назва показника

1

м/с

Близько 1,0

2

Мінімальна швидкість вітру для
пасивного пуску
Мінімальна швидкість вітру для
активного пуску

м/с

Близько 0,5

3

Форма струму генератора

-

4

Форма струму після інвертора

-

5

Вольт

12,3

Вольт

16,3

Вольт

12,7

Ват

10

9

Мінімальна напруга холостого
ходу генератора
Максимальна напруга холостого
ходу генератора
Напруга генератора з навантаженням
Мінімальна потужність за швидкості вітру 1 м/с
Потужність за швидкості вітру 5
м/с

Ват

1030

10

Загальний ККД ВЕУ

-

0,38

11

Швидкохідність ВЕУ

В.о.

9,3

6
7
8

Одиниці
Значення
вимірювання показника

Синусоїда
змінної
частоти
Синусоїда
сталої
частоти

Геліоколектор виконаний із суцільної листової сталі
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товщиною 1,5 мм, причому передня стінка має хвилеподібну форми, а задня – плоску. Між собою передня і
задня стінки сполучені методом контактного зварювання. Металевий корпус колектора встановлений
всередині закритого термоізольованого дерев’яного
короба. Задня плоска стінка зовні покрита фольгованим термоізоляційним матеріалом, а передня стінка
має герметизовану суцільну скляну поверхню. Весь
корпус геліоколектора встановлений на регульованій
підставці, що дозволяє змінювати азимутальну орієнтацію та вертикальний кут нахилу.

1, 2 – зовнішній ущільнений термоізольований корпус, 3 – гофрована передня стінка металевого колектора, 4 – прозора скляна оболонка.
Рис. 4 – Загальна конструкція плоского геліоколектора

За результатами проведених досліджень науковцями УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого розроблено рекомендації щодо обґрунтування параметрів вітроенергетичного та геліоенергетичного обладнання для розроблення комбінованих вітросонячних комплексів для технологічних процесів сільськогосподарського виробництва, які будуть передані для використання підприємствами сільгоспмашинобудування.
Висновки. Отримані результати експериментальних досліджень вітросонячного потенціалу місцевості
дозволили збалансувати склад та пропорційне співвідношення потужностей для забезпечення електрота теплопостачання сільськогосподарських об’єктів.
Проектно-технологічне рішення комбінованого
використання енергії сонця та вітру для тепло- і електрозабезпечення свиноферми з використанням розроблених вітроенергетичної установки та геліоколектора дозволяє більш ефективно використовувати вітросонячний потенціал місцевості, забезпечити автономність і конкурентоспроможність функціонування
сільськогосподарського об’єкта.
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Аннотация. В статье освещена актуальность
использования ветросолнечных систем в сельскохозяйственном производстве. Комбинированные ветросолнечные системы повышают эффективность
использования энергии солнца и ветра в течение года
для электро- и теплоснабжения сельскохозяйственных объектов.
Разработано проектно-технологическое решение
комбинированной ветросолнечной системы для
горячего водоснабжения и обогрева помещения свинофермы на 120 голов.
Сущность проектно-технологического решения
заключается в применении гелиоколлекторов летом
для нагрева воды, используемой для технологических
нужд фермы, и частичного охлаждения помещения.
Зимой гелиоколлекторы используют как нагревательные элементы в животноводческом помещении,
теплоноситель которых подогревают за счет электроэнергии, произведенной ветроэнергетическими установками (ВЭУ). Электроэнергию, производимую ВЭУ
летом, используют для подогрева воды в пасмурные
дни и для питания вентиляторов системы вентиляции
и освещения помещений.
Summary. The article presents the urgency of using
the wind-solar systems in agricultural production.
Combined wind-solar systems increase the efficiency of
using sun and wind energy during the year for electricity
and heat supply for agricultural facilities.
The design and technological solution of the combined wind-solar system for hot water supply and heating
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of the room of the pig farm for 120 heads has been developed.
The essence of the design and technological solution
is the use of solar collectors in summer to heat the water
used for technological needs of the farm and partial cooling of the room.
In winter solar collectors are used as heating elements

in a cattle-sheds, their heat carrier is heated due to electricity produced by wind power plants. The electricity,
produced by the wind turbines in the summer, is used to
heat water on the dark days and to feed fans of the ventilation system and light bulbs.
Стаття надійшла до редакції 14 липня 2017 р.

Методи досліджень і вимірювальні прилади
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Обґрунтування номенклатури та параметрів якості
високопродуктивної сільськогосподарської
техніки для її оцінювання
статистичними методами
Номенклатура і параметри якості високопродуктивної сільськогосподарської техніки відрізняються від їхніх
показників щодо простих сільськогосподарських машин. Номенклатура функціональних складових однакова,
проте, їх кількість різна. На це впливають фактори, які визначають продуктивність техніки (ширина захвату, геометричні розміри, повторюваність секційних складових і таке інше). При цьому кількість елементів з'єднань
збільшується у десятки разів і досягає сотень одиниць. Обґрунтований підхід до вибору номенклатури складових частин, показників і параметрів, які підлягають статистичному контролю. Розроблені таблиці для його контролю. Складений алгоритм його планування і реалізації.
Ключові слова: показники і параметри якості, сільськогосподарська техніка, оцінка, контроль, статистичні
методи.
Вступ. Аналіз нормативно-технічної документації
(далі "НТД") на вимоги щодо виробництва сільськогосподарської техніки (СГТ) вказує на те, що в правилах приймання традиційно обсяг вибірки з партії виробів складає 2%. Для добової партії виробництва СГТ у
кількості 50 одиниць – це одна машина.
Звідси здійснюється суцільний контроль однієї
машини та її складових частин за наданою класифікацією видів контролю [1]. Це логічно для нескладних
сільськогосподарських машин, що використовуються
на незначних площах. З видів контролю, які характеризують повноту охоплення виробів, в організаціях АПК
частіше застосовують вибірковий контроль (95-98 %) і
набагато рідше – суцільний (2-5 %). Це пояснюється
масовістю надходжень техніки, що робить процес
контролю досить трудомістким.
Підвищення продуктивності СГТ змінило конструкторські рішення. Це пов’язано з тим, що ці машини зі
збільшенням ширини захвату мають значну кількість
робочих секцій. Для їх з'єднання використовується
значно більша кількість елементів, які забезпечують
з'єднання секцій. При цьому кількість з’єднувальних
елементів збільшується у десятки разів і досягає
сотень одиниць. Суцільний контроль їхнього технічного стану не забезпечує оперативності оцінювання.
Тому вийти з цієї ситуації можна за допомогою вибіркового статистичного контролю [2]. Найбільш розповсюдженим і ефективним є двоступеневий статистич-

ний контроль [3]. У той же час, наявні правила статистичного контролю, наведені в ГОСТ 18242-72, передбачають велику кількість планів контролю. Це вимагає
необхідності їх адаптації до контролю СГТ. При цьому
необхідно враховувати кількість об’єктів, які підлягають контролю на одній машині, яка у повній комплектності має велику кількість однотипних складових
частин.
Вірогідність існуючого контролю значно знижує
достовірність широко застосовуваного вибіркового
контролю за одиничними зразками. Його результати
через малу вибірку не забезпечують захисту споживача від постачання йому неякісної техніки. Ризик споживача за контролю одиничних зразків – дуже великий
і досягає 26 % пропуску дефектних деталей, а ризик
виробника дорівнює нулю. За контрольної вибірки 5%
ризик споживача знижується до 9,34% пропуску
дефектних деталей, а ризик виробника підвищується
до 8,88 %. Це доводить те, що для захисту споживача
від постачання неякісної техніки необхідно проводити
вибірковий контроль. Показано, що найбільш доцільно
застосовувати двоступінчастий статистичний контроль, що забезпечує його високу достовірність [3].
Проте у більшості випадків не вказуються плани
контролю. Він здійснюється на 100% за незначної кількості машин. Це логічно для нескладних СГМ, у котрих
кількість складових частин дорівнює декільком одиницям.
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Однак, на сьогодні, внаслідок використання у технологіях вирощування рослин високопотужних енергетичних засобів, використовується шлейф послідовно з'єднаних машин або з фронтально широким захватом. У цьому випадку контроль усіх складових частин
на 100 % стає складним, тому що кількість деяких вузлів і деталей досягає десятків і сотень одиниць.
Достовірність та оперативність контролю забезпечує
як ефективність технічного обслуговування, так і,
що дуже важливо, надійність та ефективність експлуатації.
У більшості випадків це стосується ґрунтообробної
і посівної техніки, а також машин для захисту і зрошування рослин.
Найбільше значення мають такі елементи складових частин: робочі органи, роз’ємні та зварні з'єднання, контрастні лакофарбові покриття та інші елементи
конструкцій. Якщо враховувати, що на кожний елемент конструкції припадає 2-3 контрольованих параметри, то можна собі уявити наскільки ускладнюється
контроль, зменшується його оперативність, збільшуються вимоги до його достовірності. Як показує
досвід, у такій ситуації необхідно використовувати статистичні методи контролю.
Вищевказане визначає завдання, які необхідно
вирішити для збільшення оперативності контролю із
забезпеченням його достовірності:
- сформулювати алгоритм планування статистичного контролю;
- сформулювати алгоритм виконання статистичного контролю;
- обґрунтувати принципи визначення показників,
які визначають реалізацію статистичного контролю.
Методичне забезпечення роботи – інформаційний пошук з морфологічним аналізом його результатів
[4]. Для визначення номенклатури складових частин
великої кількості на одній машині використовували
метод структуризації її будови [5]. При цьому розглядалася як номенклатура складових частин великої
кількості, так і показники та параметри, які характеризують їхню якість.
Основна частина. Як свідчать результати аналізу
машин високої продуктивності, до них відносяться
машини, які виконують технологічні операції. У рослинництві – це машини для обробітку ґрунту, захисту
рослин, внесення добрив, зрошування, збирання. Ці
машини мають робочі органи, які складають велику
кількість секцій. Аналізом встановлено, що кількість
однотипних деталей характерна не тільки для робочих
органів, але і для їхніх з’єднувальних елементів.
Перш за все, для визначення номенклатури складових частин, які вимагають статистичного контролю,
виконується структуризація будови машини, правила
якої описані в роботі [5]. При цьому зосереджується
увага на кількості однотипних складових частин та
номенклатури показників їхньої якості. Далі визначаються параметри частин, які підлягають контролю.
Статистичний контроль слід виконувати згідно з
ГОСТ 18242-72 за двоступінчастим планом [2, 3]. Він
за обсягом вибірки менший ніж одноступінчастий, а за
тривалістю менший від багатоступінчастого. Алгоритм
проведення статистичного контролю здійснюються за
схемою, поданою на рис.1.
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Рис. 1 – Схема двоступінчастого статистичного контролю партії
виробів з міжальтернативним рішенням за Ac2 < y1 + y2 < Re2

Номенклатура показників, які підлягають контролю,
відноситься до геометричних розмірів, цілості, зовнішнього стану поверхонь і якості монтажу. До контрольованих параметрів цих показників відносяться
величина відхилення розмірів від номінальних значень, відсутність тріщин і деформацій, наявність і
цілість захисних покриттів. Для оцінювання якості монтажу такими параметрами є величина зазору у сполученнях, величина виступів різьбових з'єднань над
поверхнею гайок, якість виготовлення деталей сполучень (площинність, відсутність гострих окрайок, задирок і таке інше). Основою для обґрунтування величини
параметрів, які підлягають контролю, є конструкторська документація, включаючи креслення. Все це є в
кресленнях і в описі показників конструкторської документації.
Проте в конструкторській і нормативній документації не вказані правила їх статистичного контролю. Тому
для реалізації вищевказаного був сформульований
алгоритм виконання статистичного контролю.
Складені на основі стандартизованих таблиць [2], таблиці двоступінчастих планів контролю для сільськогосподарських машин високої продуктивності. За кількістю контрольованих об’єктів вони пристосовані для
обсягу від 2 до 150 одиниць і наведені у таблиці 1.
Щоб їх використовувати, сформульований алгоритм планування статистичного контролю. Для цього
визначається значущість показників і параметрів якості через їх вплив на працездатність деталі і, що більш
важливо, на працездатність і безвідмовність машини
загалом в експлуатації. З урахуванням значущості
показників визначають приймальний рівень дефектності "q".
На основі об’єму партії (кількості контрольованих
деталей) і значущості показників ("q") визначають бракувальні Reі і приймальні числа Aeі за таблицями планів контролю. З урахуванням значущості показників,
котрі відібрані для контролю, визначають приймальний рівень дефектності "q".
Принцип визначення приймального рівня дефектності "q" показників, які визначають працездатність
машини, вимагає такого. Вони для різних сучасних
машин повинні коригуватися і узгоджуватися з конструкторами, виробниками, експлуатаційниками. Від
їх значення залежить план контролю і його достовір-
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ність. Принципові значення приймального рівня
дефектності "q" наведені у літературі [1, 3, 6, 7-11].
Таблиця 1 – Двоступінчасті плани контролю
Приймальний
рывень
Показники
дефектності, плану контролю
“q”.

Об’єм партії, ш т
2-8 9-15 16-25 26-50 51-90 91-150

1

2

3

4

5

6

7

8

Нормальний контроль (ГОСТ 18242-72, табл. 23)
1

Об’єм вибірки, шт:
перший, n1

до 8

8

8

8

8

другий, n2

до 8

8

8

8

8

8

загальний

до 8

16

16

16

16

16

Кількість:
приймальна Ас1

0

0

0

0

0

0

Ас2

1

1

1

1

1

1

бракувальна Re1

2

2

2

2

2

2

Re2

2

2

2

2

2

2
13

4

8

Об’єм вибірки, шт:
перший, n1

2

2

2

8

8

другий, n2

2

2

2

8

8

13

загальний

4

4

4

16

16

26

Кількість:
приймальна Ас1

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

3

2

2

2

2

2

3

2

2

2

2

2

4
13

Ас2
бракувальна Re1
Re2

Об’єм вибірки, шт:
Значні дефекти (15 дефектів на 100
машин

перший, n1

2

2

3

5

8

другий, n2

2

2

3

5

8

13

загальний

4

4

6

10

16

26

Кількість:
приймальна Ас1

0

0

0

1

2

3

1

1

3

4

6

8

2

2

3

4

5

7

2

2

4

5

7

9
13

Ас2
бракувальна Re1
Re2

Культиватори: непридатність до ремонту, неприпустима деформація рами.
Посівні машини: непридатність до монтажу, недопустима деформація рами.
Зернозбиральні комбайни: заклинювання і заїдання шарнірних з'єднань важелів, пальців рульової трапеції і гідроциліндрів повороту керованих коліс; відсутність гальмування; непридатність до монтажу; деформація складових частин носійної системи.
Трактори: не працюють сигнали гальмування під
час натискання на педаль гальм; негерметичні з'єднання деталей карбюратора, паливного бака, паливопроводів, системи рідинного охолодження; несправності гальм; більший порівняно з нормативним гальмовий шлях; ненадійне стоянкове гальмо; неякісне
кріплення елементів гальмових систем; неякісне складання коліс і шин; стукіт в амортизаторі під час роботи;
несправність, деформація, неякісне складання рульового керування; заїдання під час повороту рульового
колеса; відсутність масла в картері рульового механізму; підтікання масла з картера рульового механізму і
гідросистеми; негерметичність гідросистеми, витік
охолоджувальної рідини; витік масла з масляного
радіатора та його неякісне складання; витік палива з
бака; непрацездатні замки і склопіднімачі, фіксатори
дверець кабіни; не працює система обігрівання кабіни.
На рис. 2 наведені оперативні характеристики для
планів статистичного контролю показників якості сільгосптехніки з приймальним рівнем дефектності: 1 –
критичних q=1; 2 – значних q=4; 3 – значних q=15; 4 –
малозначних q=150; 5 – малозначних q=400; р1 і р2 –
величина вхідного рівня дефектності та його вплив на
Р␣ за різних "q" [3].

Об’єм вибірки, шт:
Малозначні
дефекти (150
дефектів на
100 машин)

перший, n1

2

2

3

5

8

другий, n2

2

2

3

5

8

13

загальний

4

4

6

10

16

26

Кількість:
приймальна Ас1

5

5

7

11

17

17

12

12

18

26

37

37

бракувальна Re1 99
Re2 13

9

11

16

22

22

13

19

27

38

38
13

Ас2

Об’єм вибірки, шт:
Малозначні
дефекти (400
дефектів на
100 машин)

перший, n1

2

2

3

5

8

другий, n2

2

2

3

5

8

13

загальний

4

4

6

10

16

26

Кількість:
приймальна Ас1
Ас2
бракувальна Re1
Re2

11

11

17

25

25

25

26

26

37

56

56

56

16

16

22

31

31

31

27

27

38

57

57

57

Як приклад, для приймального рівня "q1" доцільно
розглядати такі показники за видами машин.
Плуги: непридатність до монтажу, неприпустима
деформація рами.

Рис. 2 – Оперативні характеристики для планів статистичного
контролю показників якості сільгосптехніки з приймальним рівнем дефектності: 1 – критичних q=1; 2 – значних q=4; 3 – значних q=15; 4 – малозначних q=150; 5 – малозначних q=400; р1 і р2
– величина вхідного рівня дефектності і його вплив на Р␣ за різних "q"

Достовірність контролю за приймального рівня
дефектності "q" забезпечується ранжируванням значення дефектів контрольованих показників. На рис 2
наведено, що тільки за ранжування "q" можливе однозначне рішення. Інакше, без їх ранжирування за "q"
пропускаються партії виробів за наявності критичних
дефектів і відправляються в брак з малозначними
дефектами (позиції р1 і р2). Імовірність приймання партії виробів Р␣ при цьому може мінятися від 0 до 100%.
Алгоритм виконання двоступінчастого статистичного контролю наведений на рис. 1. Послідовність дій
така:
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1. Відібрати випадковим чином вибірку обсягом n1,
вказаним для першого ступеня плану контролю.
2. Перевірити кожний виріб вибірки на відповідність установленим вимогам і встановити вироби з
дефектами.
3. Перерахувати дефектні одиниці Z1, виявлені у
вибірці, відібраній для першого ступеня плану контролю.
4. Порівняти знайдену кількість дефектних одиниць
Z1 у вибірці з приймальним Ас1 і бракованою кількістю
Rе1, вказаними для першого ступеня плану контролю.
5. Вважати партію продукції відповідною вимогам,
якщо кількість дефектних одиниць Z1, знайдених у
вибірці першого ступеня, менша або рівна Ас1, вказаній для першого ступеня плану контролю.
6. Вважати партію невідповідною вимогам, якщо
кількість дефектних одиниць Z1 у вибірці першого ступеня рівна або більша Rе1, вказаного для першого ступеня плану контролю.
7. Перейти до контролю на другому ступені, якщо
кількість дефектних одиниць Z1, виявлених у вибірці на
першому ступені контролю, більша Ас1 і менша Rе1. У
випадку переходу до контролю на другому ступені
необхідно:
7.1.Відібрати вибірку такого ж обсягу, як на першому ступені контролю.
7.2.Перевірити кожний виріб у вибірці і встановити
вироби з дефектами.
7.3.Перерахувати дефекти виробу Z2, виявлені у
вибірці другого ступеня контролю.
7.4.Скласти дефектні одиниці Z2, виявлені на другому ступені контролю, з дефектними одиницями Z1,
виявленими на першому ступені контролю.
7.5. Порівняти отримане загальне число дефектних
одиниць, виявлених у вибірці на першому і другому
ступенях контролю, з Ас2 і Rе2 другого ступеня плану
контролю.
7.6. Вважати, що партія відповідає вимогам, якщо
загальне число дефектних одиниць менше або рівне
Ас2 для другого ступеня плану контролю.
7.7. Вважати, що партія не відповідає вимогам,
якщо загальне число дефектних одиниць дорівнює або
більше Rе2 для другого ступеня плану контролю.
Якість машини загалом, як і її складових частин,
залежить від якості виконання технологічних процесів
виготовлення. Кожен з технологічних методів виготовлення і зміцнення деталей має свої параметри та
сферу застосування. Особливо це важливо для оцінювання стабільності і надійності технологічних і виробничих процесів виготовлення згідно ГОСТ 27.202-83
”Надежность в технике. Технологические системы.
Методы оценки надежности по параметрам качества
изготавливаемой продукции“ [12]. Надійність технологічного процесу виробництва визначає здатність
забезпечувати у часі випуск деталей з установленими
показниками якості при заданій продуктивності та
прийнятих умовах. Найважливішій показник надійності
технологічного процесу – безвідмовність. У кількісному відношенні рівень надійності оцінюється імовірні-

№ 8 (95) серпень 2017 р.

стю безвідмовної роботи за встановлений проміжок
часу Р(t).
Імовірність виконання завдання за одним (і-м)
параметром деталей, які виготовляються, ймовірність
виконання вимог НТД з цього параметра для одиниці
продукції, отриманої у момент часу t:

Pi (t) = P {Xнi ≤X i (t)≤ Xвi},

(1)

де X i (t), Xвi, Xнi - фактичне, верхнє і нижнє і-го контрольованого параметра якості.
Імовірність виконання завдання за n параметрами
якості деталей, які виготовляються, є ймовірністю
виконання вимог НТД одночасно за n параметрами
для одиниці продукції, отриманої у момент часу t:
(2)
Коефіцієнт виконання Кв(t) завдань за n параметрами якості виготовлених деталей визначають із залежності:
(3)
Найчастіше окремі параметри якості деталей, які
виготовляються, пов’язані у функціональному відношенні послідовно, тобто поява відмови будь-якого з
установлених показників якості призводить до появи
відмови всього технологічного процесу. Тобто, ймовірність безвідмовної роботи технологічного процесу
виготовлення, який складається з m операцій, у проміжку часу 0 – t визначається з такої залежності:
(4)
З урахуванням реєстраційних методів показники
виконання завдань за параметрами якості виготовлюваної продукції визначаються за формулою:
(5)
де m – кількість неякісних виробів, n – кількість
виробів в контрольованій партії.
Вказані розрахунки вказують, що зі збільшенням
кількості складових частин високопродуктивної СГТ
надійність їх виготовлення зменшується. Тому
необхідно виконувати не одиничний контроль складових частин. Це веде до пропуску дефектних деталей в
експлуатацію і їх прояви знижують їхню ефективність.
Необхідно використовувати статистичний контроль,
що дозволяє зменшувати пропуск дефектних деталей
[1]. У той же час, необхідно дуже ретельно вибирати
величину "q". Для великої кількості деталей та їх значущості, що видно з таблиці 1, вона повинна бути більш
значною.
Якщо машина не відповідає вимогам нормального
контролю, то при контролі її наступних зразків треба
переходити на посилений план контролю (ГОСТ
18242-72, табл. 24). Якщо машина відповідає вимогам
нормального контролю, то при контролі її наступних
зразків треба переходити на послаблений план контролю (ГОСТ 18242-72, табл. 25). Приклади таблиць
посиленого і послабленого контролю наведені в літературі [2, 7].
Висновки. Вищевказане вказує на вирішення
задачі щодо збільшення оперативності контролю із
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забезпеченням його достовірності. Для цього сформульований алгоритм планування статистичного
контролю та його виконання. Обґрунтовані принципи
визначення показників з їх ранжуванням за значущістю
впливу на працездатність техніки. Це забезпечує планування і реалізацію статистичного контролю.
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Аннотация. Номенклатура и параметры качества
высокопроизводительной техники отличаются от их
показателей по сравнению с простыми сельскохозяйственными машинами. Номенклатура функциональных составных частей одинаковая, однако, их количество разное. На это влияют факторы, которые определяют производительность техники (ширина захвата,
геометрические размеры, повторяемость секционных составляющих и другие). При этом количество
элементов соединений увеличивается в десятки раз и
достигает сотни единиц. Обоснованный подход к
выбору номенклатуры составных частей, показателей
и параметров, которые оцениваются статистическими методами. Разработаны таблицы для его выполнения. Составлен алгоритм его планирования и выполнения.
Summary. The nomenclature and quality parameters
of high-performance machinery differ from their performance in comparison with simple agricultural machines.
The nomenclature of functional components is the same,
however, their number is different. This is influenced by
the factors that determine the productivity of the technique (the width of the grip, the geometric dimensions,
the repeatability of the sectional components, and others). At the same time, the number of elements of compounds increases tens of times and reaches hundreds of
units. Reasonable approach to the selection of the
nomenclature of components, indicators and parameters, which are estimated by statistical methods. The
tables for its implementation have been developed. The
compiled algorithm for its planning and execution.
Стаття надійшла до редакції 19 липня 2017 р.
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Розроблення експрес-методів і технічних засобів
оцінювання якості агрегатів і вузлів мобільної
сільськогосподарської техніки (продовження статті)
На основі методу парціальних прискорень запропоновано експрес-методи діагностування гідрооб’ємного
рульового керування, гальмівних систем і елементів приводу активних робочих органів мобільних сільськогосподарських машин. Методи дозволяють провести попередню оцінку стану вузлів і агрегатів і дати висновок про
подальший напрямок пошуку несправності. Запропоновано діагностичні показники і їхні критеріальні значення.
Новими показниками є прискорення повороту трактора, темп наростання сповільнення під час гальмування,
потужність, затрачувана на привід активних робочих органів.
Ключові слова: сільськогосподарські машини, рульове керування, гальмівні системи, вал відбору потужності, випробування, вимірювальний комплекс, конкурентоздатність, експрес-метод, давач прискорення/прискорювач, нормування показника.
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Для визначення об'ємного коефіцієнта корисної дії
гідрооб’ємного рульового керування запропонована
експериментально-розрахункова номограма, загальний вигляд якої показано на рис. 2. Слід сказати, що
для різних класів тракторів вигляд номограми буде,
відповідно, різним. Тому побудову таких номограм
необхідно проводити на етапі дослідницьких визначальних випробувань і дані заносити в технічну документацію.

Рис. 2 – Загальний вигляд номограми для визначення об'ємного коефіцієнта корисної дії гідрооб’ємного рульового керування

Розроблення експрес-методу і технічних засобів для оцінювання якості агрегатів і вузлів гальмівних пристроїв мобільної сільськогосподарської техніки. Одним із елементів забезпечення безпеки руху є гальмівні системи. Тому їм почали приділяти
особливу увагу. Вони стали об'єктом сертифікаційних
випробувань і, згодом, об'єктом підтвердження відповідності [4]. Гальмівна система мобільної сільськогосподарської машини є активною системою безпеки і
тому до неї пред'являються особливі вимоги. Ці вимоги обумовлені в різних нормативних документах, які
передбачають обов'язкове проведення випробувань
усіх елементів гальмівної системи, оскільки від їх
ефективності залежать людські життя [4, 5].
Дослідженню методів та розробленню засобів діагностування гальмівних систем присвячено багато
робіт, в яких увага приділяється розробленню стендів
для визначення ефективності гальмівних систем [6], а
також дослідженню процесу створення гальмівного
зусилля і поведінки мобільної сільськогосподарської
машини в процесі гальмування.
Показниками ефективності роботи гальмівних
систем є питома гальмівна сила (під час стендових
випробувань) і гальмівний шлях або стале уповільнення (під час дорожніх досліджень) [5].
Показник питомої гальмівної сили не є достатньо
інформативним. Крім того, випробування на стенді в
недостатній мірі імітують реальні умови руху, випробування передньої і задньої осей проводяться окремо,
що збільшує час проведення випробувань, а самі
випробувальні стенди дуже дорогі.
На наш погляд, потрібно приділяти увагу розвитку
дорожнього методу випробувань мобільних машин у
напрямку підвищення відтворюваності і повторюваності випробувань, а також розвитку методів, які дозволять без додаткових розбірно-складальних робіт
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робити висновок про стан елементів і вузлів гальмівних систем (експрес-методи діагностування).
Методи діагностування повинні з найменшими
затратами часу і матеріалів гарантувати точність і
достовірність вимірювання і базуватися на досягненнях сучасної науки і техніки.
Аналіз несправностей гальмівних систем дозволив
класифікувати причини їх появи за чотирма групами:
втрата герметичності пневматичних і гідравлічних
агрегатів і вузлів, порушення регулювань, знос елементів та інші несправності, які не увійшли в кожну з
названих груп (наприклад, засмічення систем).
Проведений аналіз також дозволив виділити визначальні функціональні параметри стану: стабільність
наростання сповільнення, прямолінійність і плавність
руху під час гальмування, узгодженість процесів гальмування тягача і причепа. Найбільшу діагностичну вагу
має показник стабільності темпу наростання уповільнення, який характеризує технічний стан приводу
(наприклад, тиск у пневмоприводі, який створюється
компресором), а також стан (знос) фрикційних елементів і їхню теплостійкість. Але слід зазначити, що
наявні засоби діагностування гальмівних систем не
дозволяють вимірювати цей показник і він не нормується. Показник прямолінійності руху під час гальмування визначається відповідно до вимог нормативних
документів) візуально, а саме - мобільна сільськогосподарська машина не повинна виходити за межі встановленого коридору руху [5]. Але такий метод контролю не забезпечує відтворюваності і навіть, повторюваності методу, внаслідок дії багатьох суб'єктивних факторів. У роботі [7] запропоновано показник – розвертальний момент, який характеризує нерівномірність дії
гальмівних механізмів різних бортів мобільної сільськогосподарської машини. Визначається такий
показник на стендових випробуваннях.
Метод парціальних прискорень заснований на прямому вимірюванні лінійних прискорень, які виникають
під час руху ТЗ, і подальшій обробці результатів цих
вимірювань. Виходячи з цього, під час проведення
експериментальних досліджень стояло завдання
вибору випробувального обладнання та розроблення
методики проведення випробувань. Найбільш прийнятним, за умов забезпечення мінімальної трудомісткості і забезпечення необхідної точності вимірювань, є вимірювальний комплекс після деякої модернізації його програмного забезпечення.
Експериментальні дослідження проводилися на
тракторі тягового класу 3 «Слобожанець» ХТА-200 з
шарнірно-зчленованою рамою, що пройшов приймальні та сертифікаційні випробування.
Трактори «Слобожанець» (рис. 3) виробляються
ТОВ «Слобожанська промислова компанія» (м. Харків)
і призначені для роботи з навісними, напівнавісними і
причіпними гідрофікованими машинами і знаряддями
під час виконання сільськогосподарських, землерийних, дорожньо-будівельних робіт і для виконання
транспортних робіт з причепами і напівпричепами на
магістральних дорогах і в умовах бездоріжжя
[http://www.spk.in.ua]. Трактор «Слобожанець» ХТА200 має колодкові гальма на усіх колесах з пневматичним приводом.
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діаграми усереднюються. Таким чином, ми отримуємо
близьку до ідеальної, для певної випробовуваної
машини, «шліфовану гальмівну діаграму». Проводячи
велику кількість випробувань на мобільній сільськогосподарській машині однієї моделі, ми отримаємо
нормативні гальмівні діаграми з відповідними допусками на встановлені її показники (темп наростання
уповільнення, усталене уповільнення), які можна
закладати в технічну характеристику певної моделі
мобільної сільськогосподарської машини.

Рис. 3 – Загальний вигляд трактора, на якому проводились
випробування

Акселерометри вимірювального комплексу встановлювались на задній напіврамі (рис. 4а) і кріпилися
струбцинами. Обчислювальний блок (рис. 4б) розміщується у кабіні разом з оператором і випробувачем.
␣ – темп наростання уповільнення; аус – усталене середнє
уповільнення
Рис. 5 – Гальмівні діаграми

а)

б)

Рис. 4 – Випробувальне устатковання

Згідно з розробленою методикою проводилися
дорожні випробування. Гальмування здійснювалися
на різних швидкостях руху, а також з імітацією
несправності пневмопривода (зменшувався тиск,
який створюється компресором) і використанням
гальмівних накладок різного ступеня зносу. У пам'ять
обчислювального блоку записувалися гальмівні діаграми.
Визначалися такі показники: темп наростання уповільнення, фізичний зміст якого − тангенс кута нахилу
лінії в координатах «уповільнення-час» з наростанням
тиску в приводі гальмової системи від нуля до максимального, кут відхилення поздовжньої осі ТЗ в кінці
гальмування, бортова нерівномірність гальмівних сил і
альтернативний критерій – абсолютне значення відхилення мобільної машини під час гальмування від прямолінійності.
У
загальному
випадку,
експрес-метод
діагностування полягає в такому:
− встановити випробувальне устаткування на
мобільну машину і ввімкнути його;
− розігнати мобільну машину до встановленої
швидкості;
− здійснити екстрене гальмування;
− зафіксувати результат;
− за результатами констатувати поточний стан і
дати рекомендації для подальшого діагностування.
Отримані гальмівні діаграми (рис. 5) розділяються
на ділянки: наростання уповільнення, стале уповільнення, зниження уповільнення. Кожна ділянка апроксимується відповідною кривою. Отримані, в результаті декількох заїздів в умовах повторюваності, гальмівні

Для визначення темпу наростання уповільнення,
вимірювальним комплексом фіксується момент часу
початку наростання уповільнення і момент часу його
переходу в усталену фазу. Отримані криві зміни уповільнень у процесі його наростання апроксимуються
прямою лінією і розраховується темп наростання уповільнення щодо його збільшення Δj за час наростання
до часу наростання Δt.
Кут відхилення поздовжньої осі мобільної машини в
кінці гальмування  розраховується шляхом інтегрування за часом значень кутової швидкості мобільної
сільськогосподарської машини в площині опорної
поверхні під час гальмування.
Бортова нерівномірність гальмівних сил на
передній ΔPT1 і задній ΔPT2 осях вимірюється за такими
залежностям відповідно [8]:

;

(2)

,

(3)

де PT − загальна гальмівна сила, Н;
L − поздовжня база, мм;
B − колія, м;
β – коефіцієнт розподілу гальмівної сили на передню вісь;
ma – маса мобільної машини, кг;
Ky1, Ky2 − коефіцієнти відведення шин передньої і
задньої вісі, відповідно.
Попередньо було здійснено визначення абсолютних значень запропонованих показників на технічно
справному тракторі. Результати показані в таблиці 1.
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Таблиця 1– Результати нормування запропонованих
діагностичних показників
Показник

Середнє
значення

Середньоквадрат
ичне відхилення

Коефіцієнт
варіації, %

Темп наростання
сповільнення,
м/с3

2,5

0,32

12,6

Кут відхилення
поздовжньої вісі

1,4

0,15

11,3

Результати випробувань з імітацією несправностей
наведено в таблиці 2.
Таблиця 2– Результати випробувань з імітацією
несправностей

Показник
Темп наростання сповільнення, м/с3 (тиск у
пневмоприводі
зменшено на
третину)
Кут відхилення
подовжньої осі
(з нормальним
тиском у пневмоприводі)

Швидкість
руху на
Середньо- Коефіцієнт
початку
Значення квадратичне варіації,
гальмування,
відхилення
%
км/год
30

1,83

0,35

15,7

40

1,91

0,2

14,2

30

2,3

0,38

16,6

40

2,9

0,19

15,8

Стенд для випробування стоянкових гальмівних систем. Необхідність випробувань стоянкових
гальмівних систем тракторів виникає постійно: під час
технічних оглядів, випробувань на підтвердження відповідності, технічного обслуговування і після ремонту.
Випробування проводяться дорожнім і стендовим
методами.
На випробуваннях дорожнім методом трактор
повинен утримуватись стоянковою гальмівною системою на ухилі 20°. Як випробувальне устатковання
використовується естакада нормованого ухилу.
Недоліком цього способу є те, що складно знайти
естакаду необхідного ухилу та існує підвищена небезпека під час маневрування.
Стендовий метод випробувань гальмівних систем
реалізується на роликових стендах силового типу.
Трактор установлюється на стенді, вмикається привід
стенда, вмикають стоянкову гальмівну систему і вимірюють реактивний момент від гальмівних сил, який
виникає на осі тягового ролика.
Недоліком такого способу є те, що, у випадку дії
гальмівних систем на усі колеса, вимірювання може
проводитись тільки для однієї осі. Тобто, не можна
визначити сумарну гальмівну силу. Доводиться проводити вимірювання послідовно для усіх осей трактора,
а потім розраховувати сумарну гальмівну силу, що
збільшує тривалість випробувань. Крім того, стенди
досить дорогі.
Для випробувань сільськогосподарських транспортних засобів пропонується альтернативний спосіб
випробувань стоянкових гальмівних систем на прямолінійній ділянці прикладанням еквівалентного зусилля
[9]. Проте в згаданих нормативних документах немає
чіткого опису стендів, які можуть реалізувати такий
спосіб.
Щоб створити еквівалентне навантаження, транспортний засіб встановлюють на рівну горизонтальну
поверхню, тросом через динамометр з’єднують з
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лебідкою і вмикають стоянкову гальмівну систему.
Вмикають привід лебідки і тягнуть транспортний засіб
до величини заданого зусилля. Якщо транспортний
засіб залишається нерухомим після прикладеного
зусилля, то стоянкова гальмівна система справна.
Цей спосіб можна реалізувати, прикладаючи
зусилля набором вантажів (баласту).
Такі способи мають переваги над класичними
методами випробувань, оскільки не вимагають великогабаритних споруд, додаткових площ і дорогого
устаткування, виключають можливість маневрування.
Проте вони мають і недоліки.
Для створення еквівалентного навантаження баластом необхідно мати складну систему рухомих блоків,
щоб зменшити масу самого баласту. Наприклад, для
створення еквівалентного навантаження під час
випробування трактора типу ХТЗ-170 необхідно мати
баласт масою 2,7 т. Такий великогабаритний баласт
потребує окремої системи навантаження-розвантаження, випробування супроводжуються підвищеною
небезпекою. І, крім сказаного, баласт повинен бути
різної маси, щоб забезпечити метрологічну складову
випробувань.
Щоб забезпечити безпеку і точність випробувань
необхідно мати привід лебідки з малими обертами (до
1 оберта за хв.). Проте мотор-редуктори, здатні
забезпечити такі оберти і необхідне тягове зусилля,
мають великі масові показники.
Головна проблема стенда – джерело енергії. Воно
повинно забезпечувати малі переміщення робочого
органу (до 200 мм) протягом тривалого періоду часу
(до 60 с), створюючи значне зусилля (до 10 МПа). У
створеному випробувальному стенді використано
спосіб прикладання еквівалентного зусилля, заснований на перетворенні тиску рідини в поступальний рух з
автоматичним розрахунком необхідних параметрів.
Пропонується використовувати ручний привід для
створення тиску з автоматичним обмежуванням. Ручні
масляні станції створюють тиск до 70 МПа зусиллям на
органі керування до 45 кг. Структурна схема випробувального стенда показана на рис. 6, а його загальний
вигляд – на рис. 7. Суцільною лінією на рис. 6 позначено канали передачі даних щодо навантаження, пунктирною – переміщення.

Рис. 6 – Структурна схема випробувального стенда

До складу стенда входять: силовий контур, контур
реєстрації переміщення, аварійний контур і блок керування з програмним забезпеченням. Силовий контур
складається з масляного бака 14, гідронасоса 11,
електроманометра 13, соленоїдного редукційного
клапана 12, гідроциліндра 4, з’єднувальних патрубків,
демпферної пружини 5 і троса під’єднання транспортного засобу 6. Гідроциліндр 4 кріпиться до рухомої

37
каретки 3, яка може переміщуватись вгору і вниз по
балці основи 2 з допомогою механізму підйому-опускання 1. Контур реєстрації переміщень складається з
двоосьового акселерометра 7 і каналу передачі даних.
Аварійний контур складається з обмежувальних пристроїв 8 і запобіжного електроклапана, який конструкційно може бути виконаний одночасно з редукційним
клапаном 12. Блок керування 10 з допомогою спеціального програмного забезпечення проводить розрахунок значення необхідного еквівалентного навантаження, його контроль, розрахунок тиску в гідросистемі, необхідний для реалізації розрахункового значення
зусилля, контролює роботу стенда, у разі необхідності
подає відповідний імпульс на зменшення тиску в гідросистемі стенда, обробляє результати випробувань,
а також здійснює зберігання і візуалізацію результатів.
На обмежувальних пристроях 8 кріпиться калібрувальна балка 9.

Рис. 7 – Загальний вигляд випробувального стенда

Для створення тягового зусилля, з метою уніфікації,
можна використовувати гідроциліндр навісного
обладнання трактора. Наприклад, у трактора МТЗ-80
використовується гідроциліндр Ц100х200-3, тягове
зусилля якого 59,00 кН. Такого зусилля достатньо,
щоб проводити випробування стоянкових гальм
транспортних засобів масою до 14,0 т з імітацією кута
поздовжнього ухилу дороги до 36 %. Масляний насос
пропонується використовувати з ручним приводом.
Зараз промисловість випускає насоси, які здатні реалізувати тиск до 70,00 МПа від зусилля до 45 кг на
органі керування. Враховуючи те, що тиск у приводі
стенда не буде перевищувати 7,50 МПа, використання
таких насосів є виправданим з ергономічної точки
зору.
Стенд для випробувань стоянкових гальм працює
так. Транспортний засіб встановлюється на площині
перед стендом. Оператор з’єднує транспортний засіб
з’єднувальним тросом 6 зі стендом. За допомогою
механізму підйому-опускання 1 встановлюється положення рухомої каретки 3 так, щоб умовна лінія І-ІІ
(рис. 7) була паралельна площині стенда. Для контролю паралельності може використовуватись акселерометр 7, якщо його вісь направити перпендикулярно
опорній площині. Результат вимірювання потім буде
врахований у невизначеності результату випробувань
або як поправка до розрахункового значення еквівалентного зусилля. Транспортний засіб від’їжджає

назад так, щоб залишилось невелике провисання
з’єднувального троса 6, і загальмовується стоянковим
гальмом. На колесі транспортного засобу крейдою
робляться мітки його положення. Оператор вводить у
блок керування 10 значення нормованого ухилу, який
необхідно імітувати на випробуваннях, і масу транспортного засобу. Спеціальне програмне забезпечення
розраховує необхідне навантаження і тиск, який необхідно створити в системі, щоб реалізувати розрахункове значення зусилля. Оператор насосом 11 накачує необхідний тиск в системі. Досягши його розрахункового значення, з електроманометра 13 подається сигнал на електроклапан 12, який спрацьовує і
закриває масляну магістраль за насосом. Оператор
перестає нагнітати тиск в системі. Витримується
досягнутий рівень тиску протягом встановленого часу.
За показаннями давача переміщення 8 контролюється
переміщення транспортного засобу протягом заданого часу, а за нанесеними мітками (візуально) – характер переміщення (на заблокованих або незаблокованих колесах). Після цього, оператор вмикає запобіжний електроклапан для розвантаження масляної
магістралі, перемикає масляну магістраль на зворотній хід штока гідроциліндра і повертає його у початкове положення. У блок керування 10 вводяться результати контролю характеру переміщення транспортного
засобу. Трос 6 від’єднується від транспортного засобу. Випробування повторюються для зворотного
положення транспортного засобу. Спеціальне програмне забезпечення готує звіт про результати випробовувань. У випадку переміщення транспортного
засобу до обмежувального пристрою 8 спрацьовує
давач, який подає сигнал на запобіжний електроклапан, який розвантажує масляну магістраль.
Для калібрування стенда в його конструкції передбачена калібрувальна балка 9, закріплена на обмежувальних пристроях 8. Замість демпферної пружини
встановлюється зразковий динамометр, який тросом
з’єднується з калібрувальною балкою 9. Послідовно
збільшуючи тиск у приводі стенда від мінімального до
максимального, фіксують значення реалізованого
зусилля в контрольних точках. Вимірювання в кожній
контрольній точці проводять по три рази. За результат
приймається середнє значення. Значення тиску в
контрольних точках вибирається із ряду переважних
чисел R10 (1,00; 1,25; 1,60; 2,00; 2,50; 3,15; 4,00; 5,00;
6,3; 8,00 МПа). Залежно від номенклатури випробовуваних тракторів діапазон калібрування і значення тиску
в контрольних точках може змінюватись.
Розроблення експрес-методу і технічних засобів для оцінки якості агрегатів і вузлів привода
активних робочих органів мобільної сільськогосподарської техніки під час відбору потужності
через ВВП трактора. Метод парціальних прискорень
заснований на прямому вимірюванні лінійних прискорень, які виникають під час руху машинно-тракторного
агрегата (МТА), і подальшій обробці результатів цих
вимірювань. Виходячи з цього, під час проведення
експериментальних досліджень стояло завдання
вибору випробувального обладнання та розроблення
методики проведення випробувань.
Найбільш прийнятним, за умов забезпечення мінімальної трудомісткості та забезпечення необхідної
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точності вимірювань, був обраний вимірювальний
комплекс, який має в своєму складі два акселерометри та обчислювальний блок. Згідно з розробленою
методикою проводилися польові випробування МТА.
Розгін здійснюється з нульової початкової швидкості з
наступним вибігом. У пам'ять комп'ютера записувалися діаграми розгін-вибіг. Акселерометри вимірювального комплексу встановлювалися в задній частині
трактора. Визначалися показники: темп наростання
швидкості МТА з вимкненим і ввімкненим валом відбору потужності (ВВП) для різних швидкостей руху.
Загалом, експрес-метод діагностування полягає в
такому:
− встановити випробувальне обладнання на
машину і ввімкнути його;
− розігнати машину до встановленої швидкості;
− провести вільний вибіг;
− зафіксувати результат;
− за результатами констатувати поточну величину
тягового опору і витрати потужності на привід ВВП.
Першим етапом дослідження є визначення еталонної для вибраного трактора сили тяги. Для цього трактор без сільськогосподарських машин розганяється з
місця до усталеної швидкості руху, на агрофоні
«бетонна дорога», випробування проводяться відповідно до вимог ГОСТ 7057-2001. Величина прискорення враховує стохастичні фактори, які виникають у процесі руху трактора (коефіцієнти: опору коченню; буксування), коливання крутного моменту двигуна, які
неможливо визначити аналітичним методом.
На другому етапі проводиться розгін МТА з вимкненим ВВП на агрофоні, відповідному технологічній операції. Оскільки рух з агрегатованою сільгоспмашиною
на деформованій поверхні викликає збільшення часу
розгону і зменшення вибігу, то порівнявши ці показники з еталонною діаграмою сили тяги, можна визначити
потужність двигуна, яку можна реалізувати через ВВП.
На третьому етапі проводиться розгін МТА з увімкненим ВВП. Опір робочих органів сільгоспмашини
уповільнює набір швидкості, як наслідок, порівнявши
всі три діаграми, можна отримати тяговий опір сільгоспмашини і потужність двигуна, витрачену на привід
ВВП.
Проводились випробування тракторного поїзда в
складі трактора Challenger МТ685D + бункер-накопичувач перевантажувальний ПБН-30. На рис. 8 показано загальний вигляд випробовуваного тракторного
поїзда.
На рис. 9 показано місця встановлення акселерометрів.

Рис. 8 – Досліджуваний тракторний поїзд

Рис. 9 – Місце встановлення
акселерометрів

Еталонні параметри трактора наведені на діаграмі
(рис. 10) і в табл. 3.
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Рис. 10 – Розгін еталонного трактора

Таблиця 3 – Результати вимірювання еталонних
параметрів трактора на агрофоні «бетонна дорога»
Максимальна Середня
Передача Максимальне
тягова
тягове
швидкість Буксування,
трансмісії зусилля, кН потужність, руху,
%
км/год
кВт
XVII

44,7

191,2

15,3

1,5 – 2

XIX

41,21

196,7

17,1

1,5 – 4

Результати вимірювання параметрів потужності
двигуна, затраченої на привід ВВП, наведені на діаграмі рис. 11 і в таблиці 4.

Рис. 11 – Тяговий опір МТА

Таблиця 4 – Результати розрахунку потужності двигуна, затраченої для переміщення причепа і привода
ВВП на агрофоні «стерня зернових».
Передача
трансмісії

Завантаження
Тягове Потужність
Тягова
за тягозусилля, на привід потужність, трактора
вою
потужністю,
кН
ВВП, кВт
кВт
%

ВВП
увімкнутний

27,3

–

130,9

66,5

ВВП вимкнутий

29,2

14,6

145,5

73,8

Основою нормативно-технічної документації оцінки
якості агрегатів і вузлів привода активних робочих
органів є спосіб оцінювання їхнього технічного стану
за перехідним процесом прискорення трактора під час
розгону активних робочих органів.
Рекомендовані параметри модернізованого вимірювально-реєстраційного комплексу і місця установки
датчика лінійного прискорення на тракторах серії
Challenger МТ685D і John Deere 8430.
Сутність експрес методу полягає в тому, що вимірюється потужність, затрачувана на привід ВВП, і за
нею оцінюється технічний стан привода активних
робочих органів.
Висновки. Запропонований експрес-метод діагностування рульового керування шарнірно-зчленова-
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них машин дозволяє без наявності спеціального майданчика для ходових випробувань проводити діагностування з якнайменшими затратами часу. Як діагностичні, запропоновано нові критерії – поздовжнє прискорення, яке виникає під час повороту напрямних
коліс, час здійснення повороту напрямних коліс.
Подальшого дослідження і уточнення вимагає метод
щодо розділення і візуалізації результатів випробувань.
Як діагностичний, запропоновано новий показник –
темп наростання уповільнення, фізичний зміст якого –
тангенс кута нахилу лінії в координатах «уповільненнячас» зі збільшенням тиску в приводі гальмівної системи від нуля до максимального значення та удосконалено спосіб визначення відхилення мобільної сільськогосподарської машини під час гальмування від
прямолінійності та бортової нерівномірності гальмівних сил використанням удосконаленого випробувального устатковання.
Реалізація розробленого експрес-методу і технологічних засобів для оцінювання якості агрегатів і вузлів привода активних робочих органів через вал відбору потужності трактора дозволить під час випробувань
і в експлуатації прискорено оцінити їхній технічний
стан і дати рекомендації про направлення на поглиблену діагностику. Технологія технічного діагностування тракторів серії Challenger МТ685D і John Deere 8430
дозволяє зменшити трудомісткість у 2,9 раза порівняно з відомими технологіями, бо за запропонованою
технологією усувається операція демонтажу агрегатів.
Запропоновані показники рекомендуються виробникам для визначення та внесення їхніх кількісних значень у технічну характеристику мобільних сільськогосподарських машин і використання їх під час проведення приймальних випробувань, а надалі – для встановлення нормативних значень залежно від моделей
мобільних машин.
Подальшого дослідження й уточнення вимагає
метод щодо визначення допустимих граничних значень запропонованих показників, з урахуванням
похибки їх визначення, після досягнення яких експлуатація мобільної сільськогосподарської машини недопустима.
У результаті виконання науково-дослідної роботи
отримано 4 патенти на корисну модель, які безпосередньо стосуються розроблених експрес-методів.
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А. Г. (RU) ; заявитель Осипов Артур Геннадиевич (RU).
− № 2008139838/11; заявл. 07.10.2008; опубл.
10.06.2010, Бюл. № 16.
7. Метод парциальных ускорений и его приложения
в динамике мобильных машин / Артемов Н. П.,
Лебедев А. Т., Подригало М. А., Полянский А. С., Клец
Д. М. Коробко А. И., Задорожняя В. В. ; под. ред. М. А.
Подригало. – Х.: Изд-во «Міськдрук», 2012. – 220 с.
8. Пат. 51031 Україна, МПК G 01 P 3/00. G 01 P
15/00. Система для визначення параметрів руху автотранспортних засобів при динамічних (кваліметричних) випробуваннях / Подригало М. А., Коробко А. І.,
Клец Д. М., Файст В. Л.; заявник Харківський національний автомобільно-дорожній університет. − № u
2010 01136; заявл. 04.02.10; опубл. 25.06.10, Бюл. №
12.
9. Подригало М. А. Вплив бортової нерівномірності
гальмівних сил на відхилення автомобіля / М. А.
Подригало, А. І. Коробко // Автомобильный транспорт.
Сборник научных трудов. − Харків : Вид-во ХНАДУ. –
2009. – № 24. – С. 33-36.
10. Система стандартов безопасности труда.
Сельскохозяйственные и лесные транспортные средства. Определение тормозных характеристик : ГОСТ
12.2.002.3-91. — [Дата введения 01.07.92]. — М. :
Комитет стандартизации и метрологи СССР, 1991. —
18 с. — (Межгосударственный стандарт).
Аннотация. На основе метода парциальных ускорений предложены экспресс-методы диагностирования гидрообъемного рулевого управления, тормозных систем и элементов привода активных рабочих
органов мобильных машин. Методы позволяют провести предварительную оценку состояния узлов и
агрегатов и дать заключение о дальнейшем направлении поиска неисправности. Предложены диагностические показатели и ихние критериальные значения. Новыми показателями являються ускорение
поворота трактора, темп нарастания замедления при
торможении, мощность, потребляемая на привод
активных рабочих органов.
Summary. Based on the method of partial accelerations the Express-methods diagnostics hydrostatic steering, brake and drive components are of active working
bodies of mobile machines proposed. The methods
allows a preliminary assessment of the status of assemblies and units of brake systems and give an opinion on
the future direction of Troubleshooting. Proposed diagnostic indicators and their benchmarks. New indicators is
the acceleration of the vehicle turns, the rate of increase
of deceleration during braking, the power drive of active
working bodies.
Стаття надійшла до редакції 12 квітня 2017 р.
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Науково-пропагандистські заходи
УДК 631.3:061.4

Митрофанов О., канд. техн. наук, директор, Костюнін М., заст. директора, Малярчук В., канд. техн. наук, заст.
Директора (Південно-Українська філія УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого)

Техніка і технології для успішного
господарювання в степовій зоні.
День поля 2017 в Південно-Українській філії
УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого
У статті наведена інформація про День поля, який провела 15 червня 2017 року Південно-Українська філія
УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого в місті Херсоні. На ньому вітчизняні і зарубіжні підприємства експонували технології точного землеробства, трактори, зернозбиральні комбайни, грунтообробну і посівну техніку, агрегати для
обрізання і подрібнення навислих гілок лісосмуг та іншу техніку. Новинкою було те, що техніка демонструвалася в роботі. Після показу техніки в роботі була проведена науково-практична конференція, присвячена точному
землеробству та ІТ-технологіям в аграрному секторі.
Ключові слова: День поля 2017, техніка, технології, Південно-Українська філія УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого
Вступ. Згідно з плановими завданнями наукової
діяльності, Південно-Українська філія УкрНДІПВТ
ім. Л. Погорілого провела 15 червня 2017 р День поля
«Техніка і технології для успішного господарювання»
спільно з Департаментом агропромислового розвитку
Херсонської ОДА та партнерами: науково-освітніми
закладами Херсонщини, виробниками й постачальниками сільгосптехніки, насіння та засобів захисту і живлення рослин (рис. 1).

Приємно відзначити зацікавлену участь відвідувачів заходу: сільгоспвиробників, фахівців наукових
установ та організацій, студентів Херсонського державного аграрного університету та Білозерського
аграрного коледжу – всього до 250 осіб.
Основна частина. Південно-Українська філія
УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого представила для фахового ознайомлення результати розробки проектів
АгроОлімп – оптимальних комплексних техніко-технологічних рішень для вирощування продукції рослинництва на Півдні України в богарних умовах і на зрошенні (рис. 2).

Рис. 2 – Директор Південно-Української філії УкрНДІПВТ
ім. Л. Погорілого Митрофанов Олександр презентує
проекти АгроОлімп

Рис. 1 – Заступник начальника Департаменту агропромислового розвитку Херсонської ОДА Неділько Андрій вітає учасників
Дня поля

Певна кількість учасників Дня поля, серед яких ТОВ
«Limagrain» (Київ), ТОВ «Біотех» (Олешки), ТОВ «СамітАгро Юкрейн» (Київ), ТОВ «Бондіолі і Павезі Україна»
(Тернопіль), ТОВ «Агрілаб» (Варва), ПрАТ «Завод
«Фрегат» (Первомайськ), ТОВ НВП «Іригаційні системи» (Київ), ПП «Агроводмаш» (Херсон), ПП
«Агрореммаш-Спецтехніка» (Кропивницький), ДП
«Ливарний завод» та ТДВ «Первомайськдизельмаш»
(Первомайськ) презентувала свою продукцію і послуги
для сільгоспвиробників компактним способом: палатка, банери, стенди, зразки, проспекти (рис. 3).
© Митрофанов О., Костюнін М., Малярчук В. 2017
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Потужні виробники і постачальники техніки представили розширені експозиції новітніх зразків тракторів та сільгоспмашин – це ТОВ «Техноторг»
(Херсонська філія), ВАТ НВП «Херсонський машинобудівний завод», ТОВ «АМАКО-Україна», Херсонський
СЦ, ПрАТ «Ельворті» (Кропивницький), ТОВ
«УкрФармінг» (Херсонське відділення), ТОВ «УПЕК
Трейдінг» («Лозовські машини») (Харків), ВАТ «Технік
Машинес Інтернешнл» і Торгова кампанія «Агроспейс»
(Дніпро) (рис 4, 5).

системи навігації та автоводіння, а також системи
автоматизації повторюваних операцій (рис. 8).

Рис. 6 – Експозиція компанії АгріЛаб

Рис. 3 – «Наметове містечко» експозиції

Рис. 7 – Агрегат компанії АгріЛаб для систематизованого відбору проб ґрунту

Рис 4 – Експозиції постачальників закордонної техніки

Рис. 8 – Системи точного землеробства від компанії
«УкрФармінг»

Як завжди, родзинка Дня поля – показ техніки в
роботі (рис. 9), який був присвячений післязбиральному обробітку ґрунту (агрофон – скошений озимий
ріпак) та включав показ у роботі такої техніки:

Рис. 5 – Експозиція компанії АМАКО

Акцентом Дня поля визначена тематика застосування в агровиробництві ІТ-технологій та систем точного землеробства.
Пропозиції на задану тематику представила компанія АгріЛаб: засоби точного землеробства світового
виробника «Raven» та системи наземного та дистанційного моніторингу стану земельних угідь, контролю
врожайності, витрат палива, попередження втручань
та зловживань (рис. 6, 7). Крім того, на експозиціях
компаній, які постачають техніку світових брендів,
були представлені відокремлені та інтегровані в машини системи точного землеробства, перш за все –

Рис. 9 – Показ техніки в роботі. Перед стартом показу

- дискатор «Дукат-5» («Лозовські машини») в агрегаті з трактором ХТЗ-17221 (рис. 10);
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Рис. 10 – Дискатор «Дукат-5» в роботі

- дискатор «Кронос-6» («Велес-Агро») в агрегаті з
трактором Т7.315 New Holland (рис. 11);

Рис. 11 – Дискатор «Kronos-6» в роботі

- дискатор «Softer-8» (Farmet) в агрегаті з трактором FENDT 936 (рис. 12);

Рис. 12 – Дискатор «Softer-8» в роботі

- дискатор «Паллада-6» («Ельворті») в агрегаті з
трактором К-701 (рис. 13).

Рис. 14 – Показ техніки в роботі. Прискіпливий інтерес до
результатів

Рис. 15 – Ножереберний коток «Дизельмашу» в роботі

- вирівнювання оранки
Ливарного заводу (рис. 16);

спіральним

котком

Рис. 16 – Показ техніки в роботі. Вирівнювальний коток
Ливарного заводу

- глибоке розпушування ґрунту глибокорозпушувачем ГРУ-2,5 («Лозовські машини»);
- обрізання навислих гілок лісосмуг та їх подрібнення агрегатами ОВ-2000 та SMM 175 (Агрореммаш)
(рис. 17).

Рис. 13 – Дискатор «Паллада-6» в роботі

Результати змагань дискаторів прискіпливо оцінювалися відвідувачами Дня поля (рис. 14).
Крім порівняльної роботи дискаторів було продемонстровано:
- подрібнення пожнивних залишків ножереберними
котками Дизельмашу (рис. 15);
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Рис. 17 – Агрегати для обрізування та подрібнення гілок
в роботі

Після показу техніки, за програмою Дня поля, відбулася науково-практична конференція, присвячена
точному землеробству та ІТ-технологіям в аграрному
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секторі. Важливо відмітити, що основними зацікавленими слухачами доповідей були студенти аграрних
навчальних закладів – майбутнє вітчизняного агровиробництва.
Висновок. День поля надав учасникам і відвідувачам багато нової інформації для вдосконалень та
управлінських рішень, а фахівцям-випробувачам
Південно-Української філії УкрНДІПВТ ім. Л.
Погорілого – нові знання для кращого розуміння
характеристик та споживчих якостей машин, продемонстрованих та показаних у роботі.
Аннотация. В статье приведена информация о
Дне поля, который провел 15 июня 2017 ЮжноУкраинской филиал УкрНИИПИТ им. Л. Погорелого в
городе Херсоне. На нем отечественные и зарубежные
предприятия экспонировали технологии точного земледелия, тракторы, зерноуборочные комбайны, почвообрабатывающую и посевную технику, агрегаты
для обрезки и измельчения нависших ветвей лесопо-

лос и другую технику. Новинкой стало то, что техника
демонстрировалась в работе. После показа техники в
работе была проведена научно-практическая конференция, посвященная точному земледелию и ІТ-технологиям в аграрном секторе.
Summary. The article contains information on the
Field Day, held on June 15, 2017, by the Southern
Ukrainian Branch of L. Pogorilyy UkrNIIIPVT in the city of
Kherson. Domestic and foreign companies exhibited precision farming technologies, tractors, grain harvesters,
soil tillage and sowing machinery, aggregates for cutting
and shredding hanging branches of forest bands, and
other machinery. The novelty was that the machinery was
shown in the process of field operations. After the demonstration of machinery, a scientific and practical conference devoted to precision agriculture and IT technologies
in the agricultural sector was held.
Стаття надійшла до редакції 19 липня 2017 р.
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Ясенецький В., канд. техн. наук (УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого)

Техніка від «Укрсільгоспмаш» на виставці
«Агро-2017»
У статті наведена інформація про техніку, яку завод «Укрсільгоспмаш» експонував на виставці «Агро-2017».
Наведено опис і технічні параметри подрібнювача рослинних решток ПН-2,4, сівалки «Тавричанка»,
Нітромастер (Nitromaster) з резервуаром для аміаку та екскаватора-навантажувача ЕП-5,2.
Ключові слова: Техніка для аграріїв, технічні параметри машин виробництва заводу «Укрсільгоспмаш».
Вступ.
На
виставці
«Агро-2017»
завод
«Укрсільгоспмаш» демонстрував 12 машин власного
виробництва (рис. 1), зокрема:
- подрібнювача рослинних решток ПН-2,4 (рис. 2);
- сівалку «Тавричанка» (рис. 3);
- нітромастера НМ-12 з резервуаром для аміаку;
- екскаватора-навантажувача ЕП-5,2.

Сівалка «Тавричанка» використовується для сівби
насіння зернових, зернобобових та інших культур,
близьких за розмірами і нормами висіву до насіння
зернових культур з одночасним внесенням гранульованих мінеральних добрив. Вона може використовуватись для сівби технічних культур і сипкого насіння
трав на полях, оброблених за мінімальною, нульовою і
традиційною технологіями обробітку ґрунту.

Рис. 1 – «Укрсільгоспмаш» на «Агро-2017»

Основна частина. Подрібнювач рослинних решток ПН-2,4 призначений для подрібнення і розподілу
по поверхні грунту залишків кукурудзи, пшениці, ячменю, соняшника, ріпака та інших культур.

Рис. 2 – Подрібнювач рослинних решток

«Тавричанка» виробляється в 2-х модифікаціях:
«Тавричанка-6» і «Тавричанка-12», з шириною захвату

© Ясенецький В. 2017
№ 8 (95) серпень 2017 р.

44
відповідно 6 і 12 м. Працює сівалка зі швидкістю 9-15
км/год. Для привода «Тавричанка-6» потребує трактор
потужністю 150 к.с., а «Тавричанка-12» – 350 к.с.

Рис. 3 – Сівалка “Тавричанка”

Рис. 4 – Екскаватор-навантажувач ЕП-5,2 та обприскувач
Орлан-24

Комплекс для внесення безводного аміаку в грунт
NITROMASTER призначений для внесення безводного
аміаку в ґрунт як основного азотного добрива.
Застосування оригінальних робочих органів забезпечує рівномірне і якісне закладання речовин на задану
глибину без втрат аміаку.
Виробляється NITROMASTER у двох модифікаціях
НМ-9 і НМ-12 з шириною захвату відповідно 9 і 12 м.
Для агрегатування НМ-9 необхідний трактор потужністю 250 к.с., а НМ-12 – 300 к.с.
Екскаватор-навантажувач ЕП-5,2 призначений для
механізації вантажно-розвантажувальних робіт і землерийно-транспортних робіт на ґрунтах І-ІV категорій в
умовах обмеженого простору. Максимальна глибина
копання зі складеною рукояттю складає 4,575 м, а з
висунутою – 5,200 м.
Висновок. Завод «Укрсільгоспмаш» виробляє
широку гаму якісної сільськогосподарської техніки.
Аннотация. В статье приведена информация о
технике, которую завод «Укрсільгоспмаш» экспониро
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вал на «Агро-2017». Приведено описание и технические параметры измельчителя растительных остатков
ПН-2,4, сеялки «Тавричанка», нитромастера с резервуаром для аммиака и экскаватора-погрузчика ЭП5,2.
Summary. The article provides information on the
equipment that the «Укрсільгоспмаш» plant exhibited at
“Agro-2017” exhibition. The description and technical
parameters of PN-2,4 plant residue shredder,
“Тавричанка” seed drill, nitromaster with ammonia tank
and EP-5,2 excavator loader are given.

Стаття надійшла до редакції 24 липня 2017 р.
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УДК 631.36

Муха В., інженер (УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого)

Обладнання для зберігання зерна
та інших матеріалів від компанії
«Креатив-Агромаш»
У статті наведена інформація про обладнання, яке виробляє будівельна компанія ТОВ «Креатив-Агромаш».
Номенклатура продукції компанії включає сховища і елеватори для зберігання зерна, накопичувачі для зберігання тваринницьких стоків, біогазові установки, теплиці під полікарбонат, формівне обладнання для монтажу
спірально-фальцевих силосів, системи рівномірного і щадного завантаження зернових культур в силоси, різноманітні металоконструкції з оцинкованої сталі та інше обладнання.
Ключові слова: будівельна компанія ТОВ «Креатив-Агромаш», конструкції для зберігання зерна та інших
матеріалів.
Вступ. На Міжнародних Днях поля 2017, які відбулися 21-23 червня в УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого, будівельна компанія ТОВ «Креатив-Агромаш» експонувала
свою продукцію. Нижче подається опис цієї продукції.
Основна частина. Компанія «Креатив-Агромаш»
(м. Кременчук) – це вітчизняний виробник сучасного
елеваторного обладнання: сталевих силосів для зберігання зернових, олійних культур, борошна та транспортного обладнання. Компанія виробляє також біогазові установки, теплиці та інші металеві конструкції
(рис. 1).

Компанія «Креатив-Агромаш» виробляє сталеві
силоси з конічним дном діаметром 4,5 і 7,3 м та
заввишки 10,25; 15,03 і 20,28 м та сталеві силоси на
плоскому фундаменті діаметром 11; 12,7; 14,7; 16,5;
18; 20; 24 і 26 м заввишки 19,05; 23,52; 24,08; 24,58;
24,99; 25,54; 26,65 і 27 м.
Порівняно з металевими силосами панельно
листової конструкції типу МСВУ, МСФС металевого
спірально-фальцевого типу потребують меншої більш
ніж у 3 рази монтажної бригади, у них підвищена товщина металу, відсутні болтові з’єднання на корпусі
силоса, підвищена міцність силосу
завдяки застосування надміцних
швів подвійної завальцовки та інших
конструкційних рішень.
При монтажі застосовується мінімум підйомних механізмів, майже в
2 рази збільшене допустиме снігове
навантаження на дах силосів.
Своїм клієнтам ТОВ «КреативАгромаш» пропонує герметичні вертикальні резервуари для зберігання
без тиску води, нафтопродуктів,
рослинного масла, добрив та іншої
продукції.
Пропонуються також стальні
силоси для зберігання паливних
пелет, цементу, добрив, муки, цукру
та іншої продукції.
Для фермерів пропонуються теплиці, виготовлені із якісного оцинкованого матеріалу. У комплект теплиці входять каркас, ворота, кватирки і
вікна для вентиляції, полікарбонат та
інші складові.
Під час експлуатації зерносховищ
виникає проблема травмування
Рис. 1 – Продукція будівельної компанії ТОВ «Креатив-Агромаш» (м. Кременчук):
зерна у процесі завантаження його в
а – ангари і ферми LCTK; б – зерносховища та елеватори; в – стальні резервуари;
силос. Пропонується система щадг – оцинкований металопрокат; д – силоси для зберігання сипких матеріалів; е – теплиного завантаження зерна.
ці і навіси; є – обладнання для монтажу силосів; ж – системи щадного завантаження
Заслуговує на увагу формівне
зерна і силоси; з – біогазові реактори; и – накопичувачі каналізаційних і тваринницьких
обладнання для монтажу спіральностоків.
фальцевих силосів (аналог німець© Муха В. 2017
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кому Lipp 40).
ТОВ «Креатив-Агромаш»
на прокатно-формівному
обладнанні виробляє профільований оцинкований
металопрокат, що дозволяє
запропонувати замовнику
комплексне рішення з проектування, виробництва і
монтажу легких будівельних
конструкцій із чорної та
оцинкованої
сталі.
Пропонуються швидкомонтувальні конструкції ангарів,
теплиць,
тваринницьких
ферм та інших об’єктів.
ТОВ «Креатив-Агромаш»
виробляє силоси з плоскими і конічними днищами. У
виготовленні
спіральних
силосів і резервуарів для
зберігання зерна та інших
матеріалів ТОВ «КреативАгромаш»
використовує
спеціальну технологію Lipp,
яка забезпечує отримання
якісних сховищ.
Висновок. Будівельна компанія ТОВ «КреативАгромаш» пропонує аграріям широкий спектр сховищ
для зерна та інших сільськогосподарських матеріалів,
металевих каркасів тваринницьких ферм, ангарів та
інших сільськогосподарських об’єктів.
Аннотация. В статье приведена информация об
оборудовании, которое производит строительная
компания ООО «Креатив-Агромаш». Номенклатура
компании включает хранилища и элеваторы для хранения зерна, накопители для хранения животноводческих стоков, биогазовые установки, теплицы под
поликарбонат, формовочное оборудование для монтажа спирально-фальцевых силосов, системы равно-

мерной и щадящей загрузки зерновых культур в силосы, различные металлоконструкции из оцинкованной
стали и другое оборудование.
Summary. The article provides information on the
equipment manufactured by the «Креатив-Агромаш»
construction company. The nomenclature of the company's products includes grain storages and elevators, livestock manure storage facilities, biogas plants, greenhouse for polycarbonate, molding equipment for spiralfolding silos mounting, systems for uniform and spontaneous loading of grain crops into silos, various metal
structures made of galvanized steel and other equipment.
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Елементи сервоконтролю і блоки живлення від
компанії «Бондіолі і Павезі»
У статті наведена інформація про гідравлічні і електронні елементи сервоконтролю і блоки живлення, які
постачаяє фірма “Бондіолі і Павезі” на світовий ринок. До них відносяться сервоприводи з однією віссю (з важільним керуванням) HPCS, сервоприводи з трьома осями (з важільним керуванням) HPCD, сервоприводи з
двома осями (з важільним управлінням) HPCJ, сервоприводи з однією віссю (з педальним керуванням) HPCF,
електронні джойстики HPEJ, рукоятки HPCI.
Ключові слова: Фірма «Бондіолі і Павезі», Італія, електронні джойстики, блоки живлення.
Вступ. Одним із основних видів продукції, які фірма
«Бондіолі і Павезі» (Італія) поставляє на ринок України,
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є гідравлічні і електронні елементи сервоконтролю та
блоки живлення (рис.1).
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керування чи сервокерування у
випадку непередбачуваного припинення роботи головного джерела гідравлічної енергії. Обидва типи сервоприводів і блоки живлення знаходять
застосування в самохідних сільськогосподарських машинах, в дорожньобудівельних машинах, машинах міського благоустрою і озеленення.
Блоки живлення забирають частину масла із головної магістралі і
забезпечують подачу масла з регульованим тиском на сервоприводи,
виключаючи тим самим необхідність
використання для цього спеціального
насоса.
Блок живлення являє собою запобіжний пристрій, який забезпечує
роботу сервопривода вимкненої
машини. Крім базової моделі, пропонуються також конфігурації з електроРис. 1 – Елементи сервоконтролю і блоки живлення виробництва
магнітними клапанами, які дозвофірми «Бондіолі і Павезі»
ляють переривати подачу масла споживачам, а також конфігурації з розОсновна частина. Сервоприводи являють собою
пристрої дистанційного керування насосами з пере- вантажувальним клапаном і електромагнітними клапамінним робочим об`ємом і розподілювальними клапа- нами для заправки акумулятора під час пуску в тому
нами. Асортимент продукції фірми “Бондіолі і Павезі” випадку, коли його тиск нижчий 13 барів.
У версії без акумулятора блок живлення може бути
(Італія) включає в себе великий вибір педальних і вавикористаний
як звичайний редукційний клапан.
жільних пристроїв керування для гідравлічних, елекВисновок.
Фірма “Бондіолі і Павезі” виробляє і
тричних, електричних пропорційних і механічних припостачає
на
ринок
Європи повний набір елементів
водів. Гама сервоприводів включає блок живлення
сервоконтролю систем дистанційного керування сільHPU і такі елементи:
- сервоприводи з двома осями (з важільним керу- ськогосподарськими машинами і тракторами.
ванням) HPCJ;
- сервоприводи з однією віссю (з важільним керуванням) HPCS;
- сервоприводи з трьома осями (з важільним керуванням) HPCD;
- сервоприводи з однією віссю (з педальним управлінням) HPCF;
- електронні джойстики HPEJ;
- рукоятки HPCI.
Гідравлічні сервоприводи серії НРС виробництва
фірми «Бондіолі і Павезі» використовуються для дистанційного керування насосів і двигунів з низьким тиском, зі змінюваним робочим об’ємом і розподільчих
клапанів з гідравлічними приводами пропорційного
змінення.
Електронні джойстики серії НРЕJ використовуються для дистанційного керування під струмом чи за
допомогою сигнала PWM насосів і двигунів зі змінюваним робочим об’ємом і розподільчих клапанів з електронними приводами пропорційного змінення.
Сервоприводи пропонуються з важільним і педальним керуванням для гідравлічних, електричних, електричних пропорційних, механічних приводів і приводів
з датчиком Холла. Можна виконати конфігурацію сервопривода так, щоб він максимально відповідав робочим вимогам, вибрати будь-який вид кнопки, перемикача і ролера.
Блоки живлення HPU представляють собою гідравлічні акумулятори і використовуються для аварійного

Аннотация. В статье приведена информация о
гидравлических и электронных элементах сервоконтроля и блоках питания, поставляемых фирмой
"Бондиоли и Павези" на мировой рынок. К ним относятся сервоприводы с одной осью (с рычажным
управлением) HPCS, сервоприводы с тремя осями (с
рычажным управлением) HPCJ, сервоприводы с
одной осью (с педальным управлением) HPCF, электронные джойстики HPEJ, рукоятки HPCI.
Summary. The article provides information on the
hydraulic and electronic elements of servo control and
power supplies supplied by the company "Bondioli and
Pavese" to the world market. These include HPCS Single
Axis Servo Drives, HPCJ Three Axis Servo Drives, HPCF
Single Axis Servo Drives, HPEJ Electronic Joysticks, HPCI
Handles.
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