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Міністерство
розвитку
економіки,торгівлі
та
сільського господарства України:
– Інна Мєтєлєва зустрілась з представниками швейцарсько-української програми щодо співпраці в органічному та
молочному секторах України;
– Інна Мєтєлєва взяла участь у Міжнародній конференції
щодо якості освіти та науки в аграрній сфері;
– Тимофій Милованов, Інна Мєтєлєва та Тарас Висоцький
з журналістами обговорили питання аграрної політики.
18 жовтня заступниця Міністра розвитку економіки,
торгівлі та сільського господарства України Інна
Мєтєлєва провела зустріч щодо діяльності швейцарсько-української програми «Розвиток торгівлі з вищою
доданою вартістю в органічному та молочному секторах
України».
«Загальна мета швейцарсько-української програми
– зростання торгівлі з вищою доданою вартістю в органічному та молочному секторах на внутрішньому та експортному ринках. Цільовою групою програми виступають малі та середні виробники та переробні підприємства вищезгаданих секторів», - зазначила заступниця Міністра Інна Мєтєлєва
Участь у заході взяли Віктор Шуткевич, заступник
директора Швейцарського бюро співробітництва
Посольства Швейцарії в Україні, Ігор Кравченко, місцевий керівник швейцарсько-української програми, Ірина

Висоцька, координатор молочного компоненту
Програми, Наталія Прокопчук, координатор органічного
компоненту Програми, представники Мінекономіки та
Офісу підтримки реформ при міністерстві.
«Ми готові співпрацювати з Мінекономіки та Урядом
відповідно до прийнятих цілей. В Україні, в органічному
та молочному секторах є великий потенціал, тому наша
спільна робота може стати надійною платформою для
підвищення якості та безпечності продукції відповідно
до стандартів якості Швейцарії, визнаних у всьому
світі», - прокоментував заступник директора
Швейцарського бюро співробітництва Посольства
Швейцарії в Україні Віктор Шуткевич.
Учасники зустрічі обговорили наступні кроки та
подальшу діяльність робочих груп органічного та
молочного секторів при міністерстві.

17 жовтня, заступниця Міністра розвитку економіки,
торгівлі та сільського господарства України Інна Мєтєлєва
взяла участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Дуальна форма здобуття освіти як одна з моделей
поліпшення якості підготовки фахівців для аграрного сектора економіки України».
«Ми зацікавлені в тому, щоб аграрні навчальні заклади
готували фахівців, які відповідають запитам ринку і трендам національного та світового розвитку економіки, а
також поєднували в собі кращі міжнародні підходи в підготовці фахівців аграрної сфери, регіональну специфіку

розвитку, а також максимально впроваджували сучасні
технології та передові практики для студентів», - повідомила під час виступу Інна Мєтєлєва.
Також у ході дискусії експерти та учасники конференції
обговорили запровадження підготовки фахівців за дуальної формою здобуття освіти в аграрних закладах та її
вплив на якість підготовки кадрів для аграрної галузі.
Окрема увага була приділена популяризації інформації
щодо переваг підготовки фахівців за дуальною формою
освіти серед освітян, науковців, представників бізнесу,
громадських організацій, суспільства.

9 жовтня, Міністр розвитку економіки, торгівлі та
сільського господарства України Тимофій Милованов
разом зі своїми заступниками Інною Мєтєлєвою та
Тарасом Висоцьким провели зустріч з журналістами. У
ході розмови Тимофій Милованов окреслив головні
завдання земельної реформи.
"Говорячи про відкриття прозорого обігу землі, ми
ставимо за мету два важливі завдання: вирівняти
права власників паїв, щоб вони могли вільно розпоряджатися своєю землею, та передати землю, що
наразі у власності держави, місцевим громадам. Ми
щиро хочемо, щоб власники паїв стали багатшими,
але досягти цього можна тільки через чесну, ринкову
конкуренцію", - зазначив Тимофій Милованов.
Окрім того Міністр наголосив, що в основі всіх
реформ, які впроваджує Міністерство є чотири важливі принципи, зокрема: створення робочих місць, продовольча безпека, харчова безпека, розвиток регіонів,
зокрема українського села.
Також у ході дискусії заступник Міністра Тарас

Висоцький, коментуючи питання спрощення доступу
до кредитних ресурсів малим виробникам, зазначив,
що підтримка доступу до фінансування малих виробників є одним з пріоритетів Міністерства.
“Для того, щоб спростити українським виробникам
доступ до фінансування та допомогти розвивати свою
справу, ми активно комунікуємо з банками та плануємо розробити різні моделі спрощеного кредитування.
Також одним з інструментів є запуск Фонду часткового гарантування кредитів, який має спростити надання
займів для тих виробників, які не мають заставного
майна. Крім того, ми пропонуємо програму компенсації відсоткової ставки кредитів аграріям в рамках державної підтримки”, - зазначив Тарас Висоцький.
Заступниця Міністра Інна Мєтєлєва, яка відповідає
за сільський розвиток, питання міжнародної співпраці
та взаємодії, проекти міжнародної технічної допомоги
та інформаційно-аналітичний блок, відповіла на питання щодо розвитку сільського господарства, харчової
промисловості та створення аграрного реєстру.

Прес-служба Міністерства розвитку економіки,торгівлі та сільського господарства України
http://me.gov.ua/
№ 4 (113) грудень 2019 р.
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Інноваційні технології в АПК
УДК 631.331:631.53.04

Л. Шустік, В. Погорілий, С. Степченко, Н. Нілова, В. Громадська, С. Царану, (УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого)

Нова стратегія вирощування зернових к ультур.
Результати випробувань сівалки Spirit ST 600C
В останні роки в рослинницький галузі України відбулися якісні зміни, через які виникла необхідність переходити від швидкої з мінімальними затратами сівби по недостатньо якісному попередньому обробітку ґрунту до
високоефективної сівби, яка враховувала б якісно проведені попередні операції, а також можливості досконалішої агрокультури і технологічної дисципліни. З огляду на це відома шведська фірма Väderstad запропонувала
нову концепцію сівби, яка реалізована в сівалці Spirit. Цим досягнуто розширення пакета пропозицій, наявних у
номенклатурі фірми зернових сівалок, зокрема Rapid.
Досягнути високоякісної сівби стало можливим завдяки зміні концепції технологічного ланцюга, який має
таку послідовність: передпосівна підготовка – суцільне прикочування спушеного шару до однорідних за фізикомеханічними властивостями кондицій – сівба в оптимальні й однорідні умови з високими показниками рівномірності глибини – індивідуальне прикочування кожного рядка для оптимізації умов проростання і розвитку рослин – фінішне вирівнювання поверхні. Відповідно до цього в сівалці закладено інновації компонувально-технічних рішень, які забезпечили технологічну реалізацію сівби.
Випробуваннями підтверджено додержання складовими сівалки Spirit заданих параметрів, наслідком чого
стало якісне розпушення з подальшим його ущільненням до оптимальних значень глибини сформованого
передпосівного шару і вирівняного насіннєвого ложа, його добре копіювання сошниками та загортання насіння
на оптимальній глибині з відмінною рівномірністю. Зроблені розрахунки показують, що, за умови вирішення
логістичних питань забезпечення роботи сівалки Spirit в одному господарстві, є можливим провести сівбу на
площі більше 2500 гектарів у рік з незначними питомими витратами коштів на її експлуатацію.
Ключові слова: сівба, сівалка, високі технології, фірма Väderstad, компонування, передпосівна підготовка,
прикочування, економічна ефективність.
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їх випередженРис. 1 – Динаміка валового виробництва
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Мінагрополітики, суттєво розвинулись технології,
посилюються вимоги, зростає валове виробництво
зерна (рис. 1).
Всесвітньо відома шведська фірма Väderstad АВ з
початку свого становлення й по сьогоднішній день
залишається на вістрі інноваційних розробок, у принципи яких закладена стратегія конструювання і виробництва такої техніки, яка дала б аграрному виробнику
змогу максимально наблизитися до розкриття потенціалу будь-якої сільськогосподарської землі. У багатьох країнах світу машини фірми Väderstad відомі своєю
техніко-технологічною ефективністю і серед них чільне

місце посідає зернова сівалка Rapid. Але з часом технології змінювались, удосконалювалась елементна
база, зростала конкуренція і на сьогодні фірма
Väderstad АВ пропонує оновлені варіанти компонування ґрунтообробно-посівного агрегата, а саме модельний ряд сівалок Spirit.
Диверсифікація компонування
Поява сівалки Rapid в Україні двадцять років тому
була прогресом, тому швидко завойовувала симпатії
виробників. Тоді був період інтенсивного освоєння й
відновлення запущених земель, відбувалися перетворення у формуванні нових підприємств. Водночас
перед аграріями стояло завдання швидко і з найменшими затратами ресурсів провести сівбу. Тому поява
на той час сівалки Rapid була реакцією на запит ринку
– надати інструмент з мінімізацією проходів завдяки
суміщенню операцій обробітку ґрунту і сівби.
Відповідно до цих потреб сівалка Rapid задовольняла
їх у повній мірі: вона й зараз залишається високотехнологічним інструментом, який знаходить місце в
аграрному секторі України.
Однак, розвиток новітніх технологій, використання
господарствами їх на високому рівні вносить корективи у вирішення завдання якісної сівби в різних ґрунтово-кліматичних умовах. Стало важливим враховувати
особливості проведення високоякісної сівби за
наявності попереднього обробітку, вплив чинників, які
формуються на етапі збирання врожаю.
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Фірма Väderstad вивела на
ринок нову стратегію сівби, реалізовану в сівалці Spirit. У цьому
продукті змінена концептуальна
послідовність технологічних операцій, базовим акцентом чого є
сівба не в спушений різнорідний
за фізичними властивостями
шар, а в прикочений однорідної
щільності посівний горизонт.
Тепер сівалка обробляє ґрунт
також системою дисків, але які
навішені не під рамою, а фронтально, що дало перевагу в
обробітку ґрунту, після чого
забезпечується прикочування
для формування посівного шару
з оптимальними фізико-механічними параметрами для кожного
сошника.
Наступною є технологічна
операція сівби в оптимальний
посівний шар індивідуальним
сошником, що забезпечує значне копіювання і коригування глибини поперечного мікрорельєфу. Далі кожен рядок індивідуально прикочується. Завершує
процес фінішне вирівнювання
поверхні (рис. 2).
Компонувально-технічні
рішення
Сівалка пневматична рядкова
Spirit ST 600C (www.vaderstad.com/ua/)
Рис. 2 – Диверсифікація компонування сівалки
призначена для рядкового висіву
з міжряддям 12,5 см насіння зернових, дрібно- та
середньонасінних зернобобових та інших культур, близьких за розмірами насінин та нормами
висіву до зернових культур з одночасними попереднім обробітком ґрунту, внесенням мінеральних добрив, а також прикочуванням ґрунту, його
вирівнюванням та ущільненням.
Сівалка (рис. 3) складається з рами, причіпного пристрою, блока для обробітку ґрунту –
System Disc Aggressive з обмежувальними пластинами від розкидання ґрунту CrossBaord,
ходової системи, розрівнювачів колії, бункера,
системи подачі насіння та добрив, висівних секцій, легкої пружинної борони, маркерів, системи
автоматизації та контролю за виконанням технологічного процесу ISOBUS/E-CONTROL, власної
електросвітлової сигналізації, гідравлічної, гальмівної та пневматичної систем.
1 – рама; 2 – причіпний пристрій; 3 – блок обробітку ґрунту; 4 – ходова
Рама виконана трьома секціями: централь- система з опорно-ходовими та прикочувальними колесами; 5 – розрівною та двома боковими. Несні елементи з’єд- нювач колії; 6 – бункер; 7 – система подачі насіння та добрив; 8 – висівний сошник; 9 – легка пружинна борона; 10 – маркер
нуються між собою сталевими смугами. Під час
Рис. 3 – Будова сівалки Spirit ST 600C
переведення сівалки з робочого положення в
Передній блок для обробітку ґрунту – System Disc
транспортне забезпечується чітка прямолінійність
Aggressive, складається з двох рядів вирізних конічних
розміщення робочих органів по ширині та жорсткість
дисків марки сталі V55 з діаметром 450 мм. Диски
всієї конструкції по довжині. Причіпний пристрій нової
встановлені на індивідуальних стійках та від переванконструкції з кульовим вушком зменшує бокові колитаження захищені демпферними пристроями. До дисвання машини і покращує швидкісні характеристики
ків кріпляться туково-анкерні сошники для внесення
машинно-тракторного агрегата.
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добрив. Додатково встановлені обмежувальні пластини CrossBaord, які попереджують утворення пагорбів
на стиках робочих проходів. Блоком робочих органів
керують гідравлічно безступінчасто з кабіни енергетичного засобу через систему E-control. Інтенсивність
обробітку можна регулювати залежно від стану ґрунту
можливістю повного вимкнення блоку робочих органів
їх виміленням.
Опорно-прикочувальна
система складається з 12 коліс
із широкопрофільними гумовими пневмошинами з протектором, розташованих
у
шаховій послід о в н о с т і .
Чотири з них
застосовуються
Рис. 4 – Загальний вигляд
як транспортні.
розрівнювачів колії
Сівалка оснащена гумовими стержнями – розрівнювачами колії (рис.
4). Вони призначені для розрівнювання невеликих гребенів ґрунту, які за певних умов утворилися між прикочувальними колесами або за ними.
Бункер об’ємом 5000 л з високою питомою місткістю на метр ширини захвату (600 л) має завантажувальну пройму розмірами, рівнозначними периметру
перерізу бункера в горизонтальній площині, вологонепроникний легкий захисний тент швидкого відкривання та закривання, а також датчики контролю рівня
насіння і добрив. Співвідношення вмісту добрива і
насіння в бункері легко регулювати завдяки спеціальній перегородці (60/40, 50/50). За потреби, весь
бункер можна завантажити лише насінням.
Система вакуумного дозування насіння і добрив у
сівалці – роздільна і є практично аналогічною, встановленій у сівалці Rapid. Насіння дозується вентилятором,
розміщеним у передній частині бункера. Створюючи
швидкісний потік повітря, вентилятор направляє порцію насіння, яку подали котушки дозувальних пристроїв, до розподільчих головок. Останні ж за ймовірнісним принципом спрямовують ці порції через насіннєпроводи до дискових висівних робочих органів.
Система дозування добрив розміщена під бункером і
подає порції добрив у потік повітря, утворюваний вентилятором. Добрива тукопроводами потрапляють
через напрямні, які кріпляться до конічних дисків
переднього ґрунтообробного блока, в ґрунт на певну
глибину. Система висіву добрив та насіння розрахована на внесення навіть великих норм. Для цього на
сівалці встановлюються висівні пристрої Fenix із електроприводом, які здатні рівномірно дозувати насіння й
добрива незалежно від швидкості та норми висіву різних культур.
Висівна секція (рис. 5) сівалки включає в себе дводисковий сошник типу «Дует» та прикочувальний
ролик. Завдяки асиметричному зміщенню дисків на
2 мм виключається можливість забивання їх рослинними рештками.

а)
1 – дводисковий сошник; 2 – прикочувальний ролик; 3 – поводок; 4 – зернопровід; 5 – рама з трикутним профілем; 6 – гумовий амортизатор

б)
Рис. 5 – Висівна секція сівалки: а) просторова схема;
б) загальний вигляд у складі сівалки

Тяги сошників мають різну довжину, а тому ширина
їхнього кріплення через гумові демпферні амортизатори до бруса рами також різна. Завдяки цьому кожен із
сошників забезпечує однакове притискне зусилля, що
сприяє рівномірному висіву насіння. Кріплення сошника на трикутній балці забезпечує підвищені копіювальні
властивості. Притискне зусилля до ґрунту у межах 3090 кг з демпферним амортизатором на кожному із
сошників забезпечує його плавний рух на швидкостях
вище 12 км/год. Операція регулювання глибини висіву
проста і надійна, виконується дистанційними скобами
на обмежувальних стійках конструкції висівних секцій.
Дистанційна скоба завтовшки 60 мм забезпечує глибину висіву біля 30 мм. Глибина загортання насіння може
змінюватися в межах 2-9 см. Прикочувальні ролики з
чистиками закривають висівний канал та притискають
землю до насіннєвого матеріалу.
Технологічний процес сівби закінчується роботою
легкої пружинної борони, встановленої позаду висівних секцій. Для різних режимів роботи – від щадного
до агресивного та залежно від типу ґрунту в конструкції, передбачене механічне регулювання.
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Система автоматизації та контролю за виконанням
технологічного процесу ISOBUS/E-CONTROL, основними складовими якої є комп’ютер, пульт управління
та датчики – багатофункціональна і дає змогу контролювати роботу всіх основних та допоміжних функцій
технологічного процесу, вести облік виконаної роботи
(в га, год), швидкості руху, норми висіву насіння та
добрив, загального часу роботи, числа розворотів
агрегата, довжини гонів поля та інше.
Технічна характеристика сівалки Spirit ST 600C
наведена в таблиці 1.
Таблиця 1 – Технічна характеристика сівалки Spirit ST 600C
№
п/п

Значення
показника за даними
випробувань

Назва показника

1

Тип машини

причіпна

2

Загальна маса, кг

3

Кількість висівних секцій, шт.

48

4

Необхідна потужність трактора, к. с.

320

5

6

12600

Габаритні розміри в робочому положенні, мм:
- довжина
- ширина
- висота
Габаритні розміри в транспортному
положенні, мм:
- довжина
- ширина
- висота

8200
6700
3400
8000
3000
3550

7

Дорожній просвіт, мм

340

8

Місткість бункера, л

5000

9

Тиск на сошник, кг

30-90

10 Діапазон норми висіву насіння, кг/га
11

Глибина загортання насіння, см

розподільча головка-насіннєпровід-сошник" в обох
типах сівалок – однакові.
Техніко-технологічні показники підтверджують
ефективність використання сівалки Spirit для високих
технологій. Зокрема, кульове вушко під’єднання до
трактора сприяє швидкому переміщенню сівалки, її
маневреності та стабільності, якості сівби. Місткість
бункера мінімізує час простоїв під завантаженням.
Діапазон тиску на сошник дає можливість адаптації під
умови господарства. Ширина міжрядь посилює протидію забур’яненості, сприяє швидкому змиканню рослин і запобіганню випаровуванню. Тип підвіски зернового сошника сприяє якісній сівбі на нерівній поверхні,
зокрема по сліду колеса. Система автоматичної активізації притискного зусилля підтримує стабільність
глибини ходу. Гумова м’яка шина притискного колеса
унеможливлює налипання ґрунту та зміну глибини
ходу сошника.
Якість виконання технологічного процесу
На випробуваннях сівалка Spirit ST 600C була агрегатована з трактором Челенджер МТ 765С потужністю
320 к.с. Випробування сівалки проведено на одній із
вибагливих до критеріїв посівної агротехніки культурі –
сої, насіння якої схильне до механічного пошкодження
в процесі збирання, транспортування, сортування та
зберігання, має низьку конкурентоспроможність у
боротьбі з бур’янами. Крім того, соя має важку об’ємну масу – 720 г/л, що ускладнює досягнення рівномірності її розкладання на високих швидкостях.
Таблиця 2 – Показники умов випробувань

1,5-500
0-9,0
Автоматичною системою активізації притискного зусилля стабільності глибини

незмінної глибини
12 Забезпечення
сівби
13 Ширина міжрядь, мм

12,5
На трьох гумових
амортизаторах з великим ходом копіювання

14 Тип підвіски зернового сошника
гумової обичайки притискного
15 Тип
колеса

М’яка шина

Технологічна реалізація
Під час роботи сівалки фронтально навішені диски
сівалки Spirit виконують обробіток ґрунту за показниками вирівнювання поверхні та розпушення більш
ретельно, ніж підрамно навішені диски Rapid. Після
цього виконується операція попереднього суцільного
ущільнення прикочувальними колесами великого діаметру. Така операція прикочування в сівалці Rapid
виконується одноразово в кінці технологічного ланцюга.Отже, у сівалці Spirit насіннєвий сошник контактує з
ущільненим ґрунтом зі сталими фізичними властивостями на відміну від насіннєвого сошника Rapid, який
взаємодіє з пухким за фізичними властивостями
шаром. Причому в сівалці Spirit особливість підвіски
дводискового сошника з індивідуальною покращеною
властивістю копіювання рельєфу забезпечує точніше
витримування глибини порівняно з дисково-анкерним
сошником у підрамному навішуванні.
Додатково введена операція індивідуального прикочування кожного рядка Spirit формує оптимальні
умови для проростання насіння порівняно з прийнятним їх рівнем, досягнутим у сівалці Rapid.
Принципи дозування системою "висівна котушка-
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Показник
Тип ґрунту і назва його за механічним
складом
Рельєф
Мікрорельєф
Культура, сорт, репродукція

Значення показника за
даними випробувань
Чорнозем малогумусний
середньосуглинковий
Рівний
Вирівняний
Соя, Супра, РН-2

Сортова чистота зерна, %

98,55

Маса 1000 насінин, г

165,4

Натура, г/л

720

Енергія проростання, %

87

Вологість насіння, %
12,6
Передпосівний обробіток насіння
Стандак ТОП BASF,
(протруйник)
1 л/т
Вологість ґрунту по шарах, %:
- (0-5,0) см
18,5
- (5,1-10,0) см
19,5
- (10,1-15,0) см
20,0
Твердість ґрунту по шарах, МПа:
0,80
- (0-5,0) см
1,70
- (5,1-10,0) см
2,46
- (10,1-15,0) см
Попередник
Жито
Попередній обробіток ґрунту
Передпосівна культивація
Засміченість пожнивними рештками, %
0,0
Гребенистість поверхні поля, см
2,5
Відносна вологість повітря, %
75
Температура повітря, ° С
+17
Швидкість вітру, м/с
3,0 (Пд/Зх)

Умови проведення випробувань були типовими для
зони Лісостепу України, а представники СТОВ
«Урожай» с. Терехове Бердичівського району
Житомирської області забезпечили якісне виконання
попередніх технологічних операцій – поверхня поля
рівна, а верхній шар ґрунту передпосівним обробіт-
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ком розрпушений і його глибина становила 6 см.
Ґрунтообробна частина агрегата забезпечила якісне розпушення поверхневого шару ґрунту, оскільки
його отримана фактична глибина 6 см відповідала
заданій (6 см). Первинне суцільне прикочування
ущільнило поверхневий шар до 4 см, що сформувало
на цій висоті рівне насіннєве ложе. Цим досягнута
висока якість кришення поверхневого шару, про що
свідчать 92 % отриманих агрономічно цінних грудок
розміром до 10 мм та відсутність фракцій більше 50
мм. Далі виконано якісне копіювання посівного ложа
та загортання основної маси насіння (82 %) на оптимальній глибині з відмінною рівномірністю (табл. 3).
Таблиця 3 – Показники агротехнічного оцінювання
№
п/
п

Показник

Значення показника за
даними випробувань
Встановлені

Отримані

спушеного шару після
1 Глибина
6,0
ґрунтообробного блоку, см
шару ґрунту після попе2 Глибина
4,0
реднього прикочування, см
Якість кришіння ґрунту за розмірами грудочок, %:
мм
3 -- (0-10,0)
Не менше 80,0
(10,1-25,0) мм
- (25,1-50,0) мм
- (більше 50,0) мм

92,7
2,4
4,2
0,7

4 Ширина міжрядь, мм

125

125

190,0

188,5

4,0

4,0

5 Норма висіву насіння, кг/га
Глибина загортання насіння, см
- середньоквадратичне відхи6 лення,
± см
- коефіцієнт варіації, %

6,0
4,0

-

0,9

-

21,6
82,0
0,0
1,6

Таблиця 4 – Показники експлуатаційного оцінювання
Показник

Значення показника за даними
випробувань

1

Швидкість руху, км/год:
- робоча
- транспортна

14,8
25

2

Робоча ширина захвату, м:

6,0

Продуктивність за годину часу, га/год
- основного

8,9

- змінного

6,9*

- експлуатаційного

6,9

Експлуатаційно-технологічні коефіцієнти:

4

5

- технологічного обслуговування

0,97

- надійності технологічного процесу

1,00

- використання змінного часу

0,78*

- використання експлуатаційного часу

0,78

Питома витрата пального, л/га

Строк служби сівалки /енергозасобу, років

7,5

* Визначено з врахуванням параметрів господарства: середній
розмір поля - 90 га, середньозважена довжина гону - 0,9 км,
відстань від бригади до поля - 3 км, коефіцієнт змінності -3,43.

4200000*/
4350000
9/10

Річне нормативне завантаження, год

160/1600

Коефіцієнти відрахувань на:
- амортизацію сівалки/енергозасобу
- ремонт і ТО сівалки/енергозасобу

0,11/0,1
0,04/0,07

Витрати палива, л/га
Ціна палива, грн/л
Затрати праці, люд.-год/га
Прямі експлуатаційні витрати, грн/га

Експлуатаційні показники та економічна ефективність (табл 4-5).
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Таблиця 5 – Економічна ефективність використання машиннотракторного агрегату в складі енергозасобу Челенджер МТ
765С та сівалки Spirit ST 600C
Показник
Значення
показника
Продуктивність за годину змінного часу, га/год:
6,9
Вартість сівалки/енергозасобу, грн

Кількість насіння, загорненого в
7 шар середньої глибини і в два
Не менше 80,0
суміжних з ним шари, %
незагорненого в ґрунт Не допускається
8 Кількість
насіння, шт./м2
поверхні після
9 Гребенистість
Не більше 3,0
проходу сівалки, см

№
п/п

Реалізація високої технології може бути досягнута у
випадку, коли існує синергія якості роботи та експлуатаційно-технологічної та економічної складових.
Розраховані експлуатаційні показники сівалки Spirit
ST 600C свідчать про її високу змінну продуктивність
(6,9 га/год), що характерно для всіх машин фірми
Väderstad. Це є наслідком швидкого переїзду сівалки,
її оперативного розкладання та завантаження бігбегами, її ширини захвату та високої робочої швидкості. Витрати пального складають 7,5 л/га, що є не
високим показником для виконаної послідовності технологічних операцій, зокрема передпосівної підготовки ґрунту, попереднього суцільного прикочування,
сівби, повторного індивідуального прикочування і
фінішного вирівнювання поверхні.

зокрема:
- затрати на оплату праці з нарахуваннями, грн/га
- амортизаційні відрахування, грн/га
- затрати коштів на ремонт і ТО, грн/га
- затрати коштів на паливо, грн/га
* За даними заводу виробника

7,5
28
0,14
879,36
31,72
457,88
179,76
210,00

Затрати праці на виконання технологічного процесу склали 0,14 люд.-год/га, прямі експлуатаційні витрати агрегата (сівалка Spirit ST 600C + енергозасіб
Челенжер МТ 765С) – 879,36 грн/га. За нормативного
річного завантаження 160 годин, на частку сівалки
приходяться 570,65 грн/га (або 65 %) витрат, які включають амортизаційні відрахування – 418,48 грн/га,
ремонт і ТО – 152,17 грн/га, а 365,09 грн/га (або 32 %)
обумовлені «тракторною» складовою.
За умови оптимальної логістики в господарствах,
сівалка Spirit ST 600C спроможна забезпечити значно
більше річне завантаження. З урахуванням оптимальних агростроків сівби (10 днів), можливості застосування сівалки для висіву різних культур сівозміни (3 –
ранні ярі, пізні ярі, озимі) та тривалості змінної роботи
(12 годин), річне завантаження може сягати 360 годин,
що за продуктивності 6,9 га/год складе біля 2500 га
посівів за рік. Збільшення річного завантаження сівалки забезпечить суттєве (на 39 %) зниження прямих
експлуатаційних витрат (рис. 6).
Зважаючи на вищезазначене, розрахунок експлуатаційних витрат показує, що їхній рівень, без урахування
затрат на ремонт залежно від завантаження, змінюється
в діапазоні від 450 до 700 грн/га. Причому наявні в їхньому складі амортизаційні відрахування становлять основну частину і коливаються в діапазоні від 200 до 450
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Рис. 6 – Тренд зміни питомих витрат на експлуатацію сівалки
(без урахування витрат на ремонт) за різних
обсягів річного завантаження

грн/га. Поточні ж витрати коштів (заробітна плата і пальне) є постійними і невисокими – до 200 грн/га.
Висновки:
1. З налагодженням виробництва сівалок модельного
ряду Spirit фірма Väderstad розширила пропозиції на
ринку зернових сівалок, техніко-технологічні параметри
якої в змозі задовольнити найвищі вимоги сучасних агротехнологій щодо забезпечення високоякісної та високопродуктивної сівби зернових, бобових, круп’яних культур.
2. Результати випробувань підтвердили, що нове
компонування робочих органів та технологічного ланцюга сівалки Spirit забезпечує високу рівномірність
розміщення насіння по глибині і створює оптимальні
умови для проростання й розвитку рослин.
3. За умови вирішення логістичних питань забезпечення роботи сівалки Spirit, в одному господарстві є можливим провести сівбу на площі більше 2500 гектарів у рік,
за незначних питомих витрат коштів на її експлуатацію.
Література
1. Сільське господарство України /Статистичний
збірник 2018. – К., Держкомстат України, 2019.
2. Інтернет ресурс: Проспект фірми Väderstad АВ.
Сівба 2018. – www.vaderstad.com/ua/.
3. СОУ 74.3-37-129:2004 Випробування сільськогосподарської техніки. Машини посівні. Методи
випробувань.
4. Протокол державних приймальних випробувань
з метою занесення до Державного реєстру. Сівалка
рядкова пневматична Spirit ST 600С № 2401/0304-012019. Дослідницьке, 2019.
5. Кравчук В. Новітні техніко-технологічні рішення
для різних систем обробітку грунту і сівби при вирощуванні зернових культур. Проект «АгроОлімп 150» / В.
Кравчук, В. Погорілий, Л. Шустік. – Техніка і технології
АПК, 2010. – № 7.– С. 9-13.
Аннотация. В последние годы в растениеводческой
отрасли Украины произошли качественные изменения
из-за которых возникла необходимость переходить от
быстрого с минимальными затратами сева по недостаточно качественной предыдущей обработанной почве к
высокоэффективному севу, который учитывал бы качественно проведенные предварительные операции, а
также возможности более совершенной агрокультуры и
технологической дисциплины. В связи с этим известная
шведская фирма Väderstad предложила новую концепцию сева, которая реализована в сеялке Spirit. Этим
достигнуто расширение пакета предложений, имею-
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щихся в номенклатуре фирмы зерновых сеялок, в частности Rapid.
Достичь высококачественной сева стало возможным
благодаря изменению концепции технологической
цепи, которая имеет следующую последовательность:
предпосевная подготовка - сплошное прикатывание
рыхлений слоя в однородных по физико-механическим
свойствам кондиций - сев в оптимальные и однородные
условия с высокими показателями равномерности глубины - индивидуальное прикатывание каждой строки
для оптимизации условий произрастания и развития
растений - финишное выравнивание поверхности. В
соответствии с этим в сеялке заложено инновации в
компоновочно-технических решений, которые обеспечили технологическую реализацию сева.
Испытаниями подтверждено соблюдение составляющими сеялки Spirit заданных параметров, следствием чего стало качественное рыхление с последующим
его уплотнением до оптимальных значений глубины
сформированного предпосевной слоя и выровненного
семенного ложа, его хорошего копирования сошниками
и заделки семян на оптимальной глубине с отличной
равномерностью. Произведенные расчеты показывают, что при условии решения логистических вопросов
обеспечения работы сеялки Spirit в одном хозяйстве
возможно провести сев на площади более 2500 гектаров в год при незначительных удельных затратах
средств на ее эксплуатацию.
Summary. In recent years, qualitative changes have
taken place in Ukraine's crop sector. The result was the
need to move from rapid, with minimal cost, sowing on poor
quality pre-cultivation to high-efficiency sowing, which
would take into account the quality of previous operations,
as well as the possibility of greater agro-culture and technological discipline. In this regard, the well-known Swedish
company Väderstad has proposed a new concept of sowing, which is implemented in the Spirit seeder. This has
resulted in the expansion of the package of offers available
in the nomenclature of the company grain seeders, in particular Rapid.
Achieving high-quality sowing was made possible by
changing the concept of technological chain, which has the
following sequence: pre-sowing preparation - continuous
attachment of the swollen layer to homogeneous physical
and mechanical properties of the condition - sowing in optimal and homogeneous conditions with uniformity of uniformity of uniformity conditions of germination and development of plants - finishing surface alignment. Accordingly,
innovations in layout and technical solutions are laid in the
planter, which provided technological realization of sowing.
The tests confirmed the adherence to the components
of the Spirit seeder with the specified parameters, which
resulted in a qualitative loosening with its subsequent compaction to the optimum values of the depth of the formed
pre-sowing layer and aligned seed bed, its good copying by
coulters and wrapping the seeds to optimum. The calculations show that if logistic issues are resolved to ensure the
operation of the Spirit seeder in one farm, it is possible to
sow on an area of more than 2500 hectares per year at low
specific costs of its operation.
Стаття надійшла до редакції 18 жовтня 2019 р.
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Розробка удобрювально-посівного агрегата
для одночасної сівби і внесення стартової
та основної норми добрив
Оскільки неодноразовими дослідженнями доведено, що суміщення операції сівби зернових та інших сільськогосподарських культур з основним удобренням ґрунту є ресурсоощадним заходом, то виникає необхідність
у розробленні та дослідженні такого комбінованого машинно-тракторного агрегата, який би міг висівати насіння з одночасним внесенням мінеральних добрив відразу стартовими й основними дозами.
На основі узагальнення отриманих результатів досліджень розроблено такий агрегат, ефективність використання якого перевірена та підтверджена в умовах виробничої експлуатації.
Обґрунтовано раціональні значення параметрів сівби насіння ячменю цим агрегатом.
Ключові слова: комбінований машинно-тракторний агрегат, внесення добрив, посів, стійкість руху.
Вступ. Численними попередніми дослідженнями
встановлено, що внесення мінеральних добрив одночасно з сівбою зернових та інших сільськогосподарських культур, коли стартові дози добрив вносяться на
рівні ложа для насіння, а основна доза добрив вноситься нижче рівня загортання насіння зі зміщенням у
горизонтальній площині, дає змогу досягти економії
добрив на (30…45) %.
Отже, очевидно, що суміщення операції сівби зернових та інших сільськогосподарських культур з
основним удобренням ґрунту є ресурсоощадним
заходом. З огляду на це, виникає необхідність у розробленні та дослідженні такого комбінованого машинно-тракторного агрегата, який би дозволяв здійснювати висів з одночасним внесенням мінеральних добрив відразу стартовими й основними дозами.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Проблема енергозбереження на цей час є однією з
найбільш пріоритетних у сільськогосподарському
виробництві України.
Основи енергетичного аналізу та принципів ощадливого використання енергетичних ресурсів у сільськогосподарському виробництві відображені в роботах Гамидова Г. З., Іванова Н. М., Іваницького В. Г.,
Козаченка О. В., Морозова І. В., Пастухова В. І.,
Родичева В. А. та ін. Теоретико-методологічні та практичні проблеми визначення енергетичної ефективності у сільському господарстві знайшли відображення в
роботах Бондара С. М., Мельника І. І., Наумова Ю. Ф.,
Усенко А. В., Саблука П. Т., Амбросова В. Я.,
Андрійчука В. Г., Антоненка Л. А., Базарова Є. І.,
Бузовського Є. А., Буги В. К., Глущенка Д. П., Гришка
В. В., Іваненка П. І., Левкіної Р. В., Мазнєва Г. Є.,
Медведовського О. К., Мінько Л. В., Мороза О. В.,
Перебийніса В. І., Рабштини В. М., Рижкова В. Г.,
Севернєва М. М., Булгакова В. М. та інших учених. У
роботах Кравчука В.І., Красовського В. С., Лобошко Н.
І., Мазитова Н. К. та ін. обґрунтовані перспективні
напрями використання енергетичних засобів у складі комбінованих агрегатів та їхня енергетична ефективність.

Ефективне використання комбінованих машиннотракторних агрегатів (МТА) можливе тільки за правильного вибору їхніх схем та параметрів.
Визначальний вклад у теорію та практику цього
питання внесли Василенко П. М., Юшин О. О.,
Євтенко В. Г., Любімов А. І., Панов І. М., Сакун В. О.,
Касимов А. Ш., Синєоков Г. М., Надикто В. Т., Кюрчев
В. М. та інші вчені.
За напрямком розробки та проектування адаптованих систем сільськогосподарських машин працювали: Горячкін В. П., Василенко П. М., Синєоков Г. М.,
Погорілий Л. В., Гуков Я. С., Дубровін В. О., Мельник
І. І.,Тищенко С. С., Корабельський В. І., Юрчук В. П. та
ін.
Багатолітніми дослідженнями науковців доведено,
що завдяки комбінованим машинам та агрегатам скорочується число проходів машинно-тракторного агрегата на полі, усуваються розриви в часі між окремими
польовими роботами, знижуються енергетичні витрати і матеріалоємність процесу, згладжуються так звані
пікові потреби в енергетичних засобах і трудових
ресурсах, поліпшується гумусовий баланс ґрунту і
зменшуються втрати живильних речовин і вологи, підвищується родючість ґрунту, врожайність і продуктивність праці.
Пошук шляхів практичного впровадження потенційно можливих схем комбінованих машинно-тракторних
агрегатів здійснювали в своїх дослідженнях Євтенко В.
Г., Надикто В. Т., Погорілий Л. В., Юшин О. О.,
Мироненко В. Г.,Кравчук В. І., Черепухін В. Д., Лебедєв
А. Т., Пащенко В. Ф., Самородов В. Б., Кюрчев В. М. та
ін.
За способом агрегатування комбіновані агрегати
науковці поділяють на три групи [1-5,7-9]:
– машинно-тракторні агрегати, у яких серійні
одноопераційні машини/знаряддя послідовно з’єднані
між собою зчіпками;
– агрегати, у яких енергетичний засіб агрегатується з моноблочною машиною, на рамі якої можуть
закріплюватися постійні або змінні робочі органи;
– машинно-тракторні агрегати, які складені з
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декількох одноопераційних машин/знарядь, одні з
яких навішуються на передній, а інші – на задній навісний механізм енергетичного засобу.
Практика випробувань та експлуатації таких комбінованих машинно-тракторних агрегатів виявила такі
їхні переваги:
– економія витрат палива завдяки зменшенню буксування рушіїв трактора та зростанню його зчіпної
маси в агрегатуванні з фронтальною машиною;
– зменшення металоємності порівняно з іншими
агрегатами, зчіпна маса якого збільшується баластуванням енергетичного засобу;
– підвищення стійкості руху під час транспортних
переїздів;
– зменшення числа проходів по полі і, отже, зниження шкідливих впливів трактора на ґрунт;
– можна заощадити час на обробку і виконати всі
технологічні операції в агротехнічний термін.
Щодо недоліків таких комбінованих агрегатів, то їх
кількість і характер є різні для конкретного агрегата і
повною мірою визначені його функціональним призначенням і конструктційною схемою. Зокрема, найбільш
характерними недоліками комбінованих агрегатів є:
– збільшення кінематичної довжини комбінованого
агрегата, що може привести до відповідного зростання ширини поворотної смуги та невиробничих витрат
часу, пов’язаних із поворотами;
– більш напружений режим роботи механізатора,
викликаний необхідністю слідкувати за роботою як заднього, так і переднього сільськогосподарського знаряддя;
– погіршення керованості.
Тому, правильний науково-обґрунтований вибір
схеми, конструкційних та інших параметрів комбінованих машинно-тракторних агрегатів дає змогу використовувати їх з максимальною ефективністю.
Метою дослідження є підвищення техніко-економічних показників роботи удобрювально-посівного
агрегата обґрунтуванням його схеми та конструкційно-технологічних параметрів.
Для досягнення поставленої мети визначені такі
завдання:
розробити схему комбінованого машинно-тракторного агрегата для внутрішньо-ґрунтового комплексного мінерального удобрення ґрунту з одночасною сівбою різних зернових культур;
провести експериментальні дослідження комбінованого удобрювально-посівного машинно-тракторного агрегата і визначити його експлуатаційнотехнологічні параметри;
розробити рекомендації з вибору режимів роботи
та провести техніко-економічне обґрунтування застосування машинно-тракторного агрегата для внутрішньо-ґрунтового комплексного мінерального удобрення ґрунту з одночасною сівбою зернових культур;
Об’єкт досліджень – процес функціонування комбінованого машинно-тракторного агрегата для внутрішньо-ґрунтового комплексного мінерального удобрення ґрунту з одночасною сівбою зернових культур.
Результати досліджень. Для експериментального дослідження доцільності суміщення процесу сівби
зернових культур і внесення стартової та основної доз
мінеральних добрив був поставлений польовий дослід
у виробничих умовах.
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Дослідження проводили на експериментальній
установці – комбінованому посівному агрегаті, який
сформовано з двох зернотукових сівалок (рис. 1).

Рис. 1 – Комбінований агрегат, який складається послідовним
з’єднанням одноопераційних машин зчіпними пристроями

Під час лабораторно-польових експериментальних
дослідженнях процесу сівби зерновою культурою для
сівби вибрано ячмінь, а для кращої оцінки розподілу
мінеральних добрив у борозні і з точки зору безпеки
його замінили насінням сої.
Показником якості роботи під час лабораторнопольових експериментальних дослідженнях комбінованого агрегата прийнято рівномірність розподілу
насіння і мінеральних добрив по довжині рядка, коефіцієнт варіації глибини висіву насіння зернових культур
і мінеральних добрив та коефіцієнти відхилення розміщення насіння і добрив від осі рядка. Під час польових
експериментальних дослідженнях щодо доцільності
застосування у виробничих умовах запропонованого
посівного агрегата показником ефективності прийнято величину врожайності зернових культур у період
повної зрілості.
Для дослідження процесу сівби зернових культур і
внесення мінеральних добрив стартової та основної
дози, які суміщені із сівбою зернових культур, розроблено польову експериментальну установку – комбінований удобрювально-посівний агрегат у складі двох
зерно-тукових сівалок.
Перша сівалка посівного агрегата забезпечує внутрішньо-ґрунтове внесення необхідної стартової дози
мінеральних добрив на потрібну глибину з міжряддям
25 см, а друга — сівбу зернових культур на відповідну
глибину з міжряддям 12,5 см із одночасним унесенням
основної дози мінеральних добрив. Для агрегатування
сівалок між собою і з трактором сконструйовано та
виготовлено спеціальну зчіпку, застосування якої
дасть змогу забезпечити необхідну маневреність комбінованого агрегата під час роботи і транспортування
[6]. Для експериментальної сівби на цьому полі було
виділено ділянки, які засівали протягом одного дня за
схемами: 1) з передпосівним обробітком ґрунту без
унесення гранульованих мінеральних добрив (контроль); 2) із суцільним поверхневим унесенням стартової дози добрив, передпосівною культивацією та сівбою насіння з одночасним внесенням у ґрунт основної
дози добрив; 3) стандартний передпосівний обробіток
ґрунту і сівба насіння з одночасним внесенням у ґрунт
стартової та основної доз добрив [7]. Процес сівби
комбінованим агрегатом виконувався на глибину висіву насіння — 5 см, глибину висіву добрив — 8 см зі
швидкістю руху посівного агрегата — 10 км/год (2,78
м/с), які було обґрунтовано за результатами попередніх лабораторно-польових експериментальних дослід-
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жень. Ефективність сівби оцінювали за величиною
врожайності (ц/га), яку визначали за стандартною
методикою в період повної зрілості зернових культур,
тобто збиранням вручну з площі, обмеженої рамкою
1м х 1м, і зважуванням.
Обґрунтовуючи методику визначення умов проведення експериментальних досліджень, використали
стандартні методики згідно з ГОСТ 20315-75
“Сельскохозяйственная техника. Методика определения русловий испытаний”, ДСТУ ISO 7256-2:2005
“Обладнання для сівби. Методи випробування.
Частина 2. Сівалки рядкові” (ІSO 7256-2:1984, ІDT) та
ДСТУ 7323:2013 “Сівалки тракторні. Основні показники та характеристики”.
Експериментальними дослідженнями встановлено
факт зменшення коефіцієнта варіації відхилення від осі
рядка добрив (насіння сої) зі збільшенням швидкості
руху V агрегата. Але збільшення глибини закладання
насіння із 7 см до 8 см призводить до зменшення коефіцієнта варіації, а зі збільшенням глибини H до 9 см –
коефіцієнт варіації збільшуватиметься.
На основі факторного аналізу експериментально
одержаних рівнянь регресії визначено, що раціональними значеннями швидкості руху V комбінованого
удобрювально-посівного машинно-тракторного агрегата є (2,5…3,0) м/с, глибини Н висіву насіння – (4…5)
см і глибини Н закладання добрив у ґрунт – (8…9) см.
Сумарний об’єм бункерів першої сівалки, яку використовують тільки для внесення мінеральних добрив,
становить 1169 л (близько 1 т), що за норми внесення
300 кг/га є достатньо для висівання на площі близько 3
га. Друга сівалка має такий самий об’єм бункерів,
проте, вони розділені на відсіки – відповідно на 700 та
300 кг. За норми внесення припосівних добрив 100
кг/га та норми висівання ячменю 250 кг/га оброблювана площа також становить близько 3 га. Тож, сівалки
«збалансовані». Проте за потреби можна збільшити
об’єм бункера до необхідного.
Результатами
польових
експериментальних
досліджень встановлено, що у разі застосування комбінованого посівного агрегата для одночасної сівби і
внесення стартової та основної дози мінеральних добрив врожайність ярої пшениці становить 56,4 ц/га, а
ячменю – 57,3 ц/га. Разом з тим, порівняно із застосуванням суцільного внесення стартової норми мінеральних добрив розкидним способом, передпосівної
культивації та комбінованої сівби з одночасним внесенням основної норми добрив врожайність ярої пшениці збільшилася на 5,1 ц/га, а ячменю – на 6,7 ц/га.
Збільшення ж врожайності у модернізованій схемі
сівби порівняно із сівбою без внесення мінеральних
добрив відповідно для ярої пшениці – 6,9 ц/га, а для
ячменю – 10,6 ц/га.
Під час проведення польових експериментальних
досліджень хронометражем та спеціально проведеними вимірюваннями відповідними приладами були
також визначені деякі маневрові та експлуатаційні
показники удобрювально-посівного машинно-тракторного агрегата, значення яких занесені до таблиці 1.
Як бачимо з даних таблиці 1, радіус повороту комбінованого машинно-тракторного агрегата не перевищує 9 м, що забезпечить його петльові повороти, а
відхилення траєкторії другої сівалки відносно першої

Таблиця 1– Технологічні та експлуатаційні показники
комбінованого посівного агрегата
Показник

Значення

Радіус повороту, м

(6,5…8,9)

Тривалість розвороту, с

(18,4…24,7)

Середня швидкість на поворотній смузі, м/с
Середнє відхилення траєкторії
другої сівалки відносно траєкторії першої, см:
під час повороту
під час робочого ходу

1,78

23,7
3,6

Питомі витрати палива, л/га

3,77

Коефіцієнт використання часу
зміни

0,85

також має незначну величину і складає 23,7 см.
Висновки. 1.Підвищення ефективності використання основної дози мінеральних добрив доцільно
здійснювати її розміщенням у ґрунті нижче одночасно
висіяного насіння стрічкою, тобто в зоні розміщення
кореневої системи зернових культур. Для практичної
реалізації цього напрямку потрібний комбінований
двомашинний удобрювально-посівний машиннотракторний агрегат, конструкція якого забезпечувала
б підвищення техніко-економічних показників роботи.
2. Обґрунтована схема удобрювально-посівного
агрегата включає трактор, сівалку для внесення у
ґрунт основної дози мінеральних добрив, до рами якої
шарнірно приєднана сниця сівалки сільськогосподарських культур. Завдяки такому виконанню комбінованого агрегата для внутрішньо-ґрунтового комплексного мінерального удобрення ґрунту одночасно з сівбою сільськогосподарських культур стартова доза
мінеральних добрив забезпечує ефективне живлення
паростків зернових культур, що обумовлює їх прискорений ріст і розвиток, а по мірі росту цих рослин аж до
дозрівання урожаю їхнє коріння живиться добривами
основної дози, які знаходяться на більшій глибині у
вологому ґрунті, що забезпечує їх ріст.
3. Згідно з аналізом отриманих результатів було
обґрунтовано раціональні значення параметрів сівби
насіння ячменю комбінованим удобрювально-посівним агрегатом: швидкість руху агрегата – (2,5…3,0)
м/с; глибина висіву насіння – (4…5) см; глибина закладання добрив у ґрунт – (8…9) см.
4. Результатами польових досліджень встановлено, що у разі застосування комбінованого удобрювально-посівного агрегата для одночасної сівби із внесенням стартової і основної норми добрив врожайність ярої пшениці збільшилася на 5,1 ц/га, а ячменю –
на 6,7 ц/га порівняно із застосуванням суцільного внесення стартової норми добрив розкидним способом,
передпосівної культивації та комбінованої сівби з
одночасним внесення основної норми мінеральних
добрив. Порівняно із сівбою без внесення мінеральних
добрив врожайність ярої пшениці збільшилася на 6,9
ц/га, а ячменю – на 10,6 ц/га. Отримані результати
польових досліджень підтверджують доцільність суміщення технологічних операцій сівби насіння зернових
культур із внутрішньо-ґрунтовим внесенням основної і
стартової норми мінеральних добрив в одному прохо-
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ді комбінованого удобрювально-посівного машиннотракторного агрегата.
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Аннотация. Поскольку неоднократными исследованиями доказано, что совмещение операции сева
зерновых и других сельскохозяйственных культур с
основным удобрением почвы является ресурсосберегающих процессом, то возникает необходимость в
разработке и исследовании такого комбинированного машинно-тракторного агрегата, который мог бы
осуществлять висев с одновременным внесением
минеральных удобрений сразу стартовыми и основными дозами.
На основе обобщения полученных результатов
исследований разработан такой агрегат, эффективность использования которого проверена и подтверждена в условиях производственной эксплуатации.
Обоснованно рациональные значения параметров
посева семян ячменя этим агрегатом.
Summary. Since repeated studies have proved that
combining the operation of sowing cereals and other crops
with the main soil fertilizer is a resource-saving measure,
there is a need to develop and study such a combined
machine-tractor unit that could sow seeds with simultaneous applying starting and main doses of fertilizers.
On the basis of generalization of the obtained
research results, a unit was developed, the efficiency of
which was tested and confirmed in the conditions of production operation.
The rational values of sowing parameters of barley
seeds with this unit are substantiated.
Стаття надійшла до редакції 16 вересня 2019 р.

Техніка і обладнання для АПК: дослідження,
експертиза, прогноз розвитку
УДК 629.3.014.2

Васільєв О., науковий співробітник Литовченко О., (ДНУ "УкрНДІПВТ ім. Л.Погорілого)

Перспективи тракторобудування
в Україні у найближчі роки
Наведено аналіз та прогноз розвитку вітчизняного тракторобудування у короткостроковій перспективі.
Методи досліджень - узагальнення інформації з відкритих джерел.
Результати досліджень. Розглянуто забезпеченість нашої країни тракторами. Авторами наведені та проаналізовані відкриті дані про стан вітчизняного тракторобудування, наведені приклади вирішення схожих проблемних питань в країнах ЄС та СНД, відображені наявні резерви розвитку галузі та надані пропозиції щодо розвитку вітчизняного тракторобудування в перспективі.
Висновки. В Україні розроблені моделі вітчизняних тракторів різних тягових класів, але самостійно, без підтримки держави, жодний вітчизняний виробник не зможе протистояти конкуренції з боку закордонних титанів
тракторобудування. Тому, на наш погляд, потрібен орган, на зразок німецької спілки машинобудівників VDMA,
який би міг робити незалежні компетентні дослідження і напрацьовувати практичні рішення кризових питань.
Випробувальні організації мають приєднатися до цих питань і мати справжнє право голосу в найскладніших питаннях.
Ключові слова: аграрний сектор, спілка машинобудівників, рейтинг кращих виробників, тракторобудування.
© Васільєв О, Литовченко О. 2019
№ 4 (113) грудень 2019 р.

15
Вступ. Існує з невідомих часів досить дискусійна
думка, що історичний шлях розвитку завжди нагадує
звичайну спіраль. Отже «злети» і «падіння» на цьому
шляху є закономірним явищем і іншого еволюційного
шляху просто не існує в природі. Розвиток інформаційних технологій, глобалізація світової економіки, зміни
ідеологій, кордонів, економічних моделей окремих
країн, створення різних союзів між кількома країнами,
як, наприклад, ЄС – це ті процеси, які супроводжують
еволюційний шлях розвитку людства на сьогодні. Ще
зовсім недавно в історичному масштабі часу, в
колишньому СРСР більшість людей свято вірила, що
саме в СРСР «все найкраще» - промисловість, медицина, армія, сільське господарство, освіта.
Сьогодні, завдяки доступності відкритих інформаційних джерел, з’явилася можливість порівняти переваги і недоліки різних економічних моделей, ідеологій,
рівень життя в інших країнах та шляхи їхнього економічного розвитку. Слід відмітити, що у відкритих
інформаційних джерелах не завжди присутня правдива об’єктивна інформація про дійсний стан речей в тих
чи інших країнах, тому більшість людей намагається на
свої очі пересвідчитися в тих чи інших твердженнях –
відвідати ту чи іншу країну, виставку, семінар, форум і
потім скласти своє особисте уявлення про те, що їх
цікавить…
Наприклад, з відкритих джерел сьогодні можна дізнатися, що в Англії колишня радянська системи освіти, від
якої ми відмовилися, визнана найкращою і зараз інтенсивно впроваджується. Але, слід відмітити, що до цього
висновку в Англії прийшли також далеко не одразу.
Як би не було цікаво, чи є життя на Марсі, на нашій
планеті є нагальніші питання, наприклад, як забезпечити продуктами харчування більше як 7,6 млрд людей.
Найбільш захищеними в цьому плані є країни, в
яких досить розвинений аграрний сектор економіки. А
аграрний сектор економіки, це не лише мільйони гектарів землі сільськогосподарського призначення, на
якій має щось вирости. Це, насамперед, матеріальнотехнічна база, яка складається з тракторів, комбайнів,
сільськогосподарських машин та багато чого іншого.
Розглянемо в цій статі забезпеченість нашої країни
тракторами, бо саме зі створенням перших примітивних тракторів у багатьох країнах світу почалася
справжня індустріалізація та розвиток сільського господарства. І сьогодні трактор залишається однією з
головних або ключових машин у будь-якому господарстві будь-якої країни.
Викладення основного матеріалу. Одразу потрібно визнати, що в наявних у нас недосконалих ринкових
умовах важко визначитися зі статистичними даними
щодо всіх, марок, брендів, типів та технічних характеристик тракторів, які можна зустріти на наших полях.
Ще однією причиною, за якою складно оцінити весь
парк тракторів в Україні є те, що саме поняття «виробництво» набуло різних відмінностей від колишнього
уявлення цього поняття, яке базувалося на традиційних процесах виробництва тракторів на колишніх
гігантах тракторобудування таких як «ХТЗ» та «ПМЗ».
На рисунку 1 конвеєр, на якому збираються колісні
трактори марки «ХТЗ».
Водночас існує так зване «крупновузлове складання» і важко зрозуміти, що мається на увазі – чи лише

установка готового імпортного трактора на його
імпортні колеса, чи складання трактора з окремих
складових на власному конвеєрі.

Рис. 1 – Збиральний конвеєр Харківського тракторного заводу

Як повідомляє видавництво AgroPravda.com [1],
Державна служба статистики України констатує, що за
січень-серпень 2018 року Україна експортувала 1061
тракторів (на 6,249 млн. доларів) та імпортувала 70211
тракторів (на 451,4 млн. доларів). За цим, близько 63 %
загального об’єму експорту тракторів було направлено до Білорусії, а 78 % імпортованих тракторів мають
китайське походження.
Якщо є експорт, значить тракторобудування в
Україні існує. З чого ж воно складається? «ХТЗ» відновив власну діяльність і завершив 2017 рік з прибутком
48,8 млн. грн. (на противагу збиткам у 667 млн. грн. за
2016 рік). Пікова потужність «ХТЗ» на цей час дозволяє
виготовляти до 180 тракторів на місяць. У 2018 році
підприємство планувало виготовити більше ніж 800
тракторів, з яких 300 шт. передбачається реалізувати
на внутрішньому ринку і більше ніж 500 шт. на зовнішніх ринках. Як повідомляється, продукція «ХТЗ» користується попитом на ринках Молдови, Казахстану,
Вірменії, Болгарії, Польщі, Нової Зеландії, Білорусії та
інших країн. Підприємство бере участь у реалізації
державної програми, в межах якої вітчизняному сільгосппідприємству з лютого 2018 року повинно компенсуватися від
25 до 40 % вартості тракторів
виробництва
«ХТЗ».
Раніше
компенсація
складала 20 % і
за цією програмою було реалізовано 87 тракторів виробництва
«ХТЗ» на загальну
суму 127,7 млн.
грн. Нижче на
рис. 2 представлено новітні колісні і гусеничні розробки «ХТЗ» –
колісний
ХТЗ242К та гусеничний ХТЗ-181.
Рис. 2 – Колісний трактор ХТЗ-242К
І це не якісь
та гусеничний трактор ХТЗ-181
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макетні зразки, які призначені лише для демонстрації
на виставках, семінарах, форумах та інших подібних
заходах. Це реальні робочі зразки, які прямо з виставки можуть їхати і працювати на вітчизняних полях з
великим шлейфом сільгоспмашин. Мені, особисто,
важко торкатися цієї теми, тому що наприкінці 90-х
років минулого сторіччя, я був провідним інженером і
випробовував прототипи саме цих машин – колісні
трактори ХТЗ 170-ї серії та гусеничні ХТЗ-180 та ХТЗ200, симбіозом властивостей яких невдовзі став гусеничний ХТЗ-181, який також я випробовував зі своїми
колегами з УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого. Скільки було
усунено зауважень, скільки впроваджено наших
корисних порад, доки ці трактори отримали позитивні
рекомендації за результатами випробувань і були
рекомендовані до серійного виробництва! Нарешті є
240-ва серія, яку ми рекомендували заводу створити
на перспективу ще 20 років тому! За ці часи трішки змінився дизайн, ергономіка, встановлюються більш
потужні і екологічно безпечніші двигуни, але концептуально по суті, це ті самі трактори, що 20 років тому вважалися перспективними і мали забезпечити потреби
вітчизняних аграріїв у сучасній техніці.
Видавництво AgroPravda.com [2] намагається відродити надію у вітчизняних аграріїв і пише про перспективу появи у «ХТЗ» трактора на 4-х (гумоармованих) гусеницях і навіть електротрактора. А я скажу ще
більше, це все нове є з незрозумілих причин забутим
старим, бо дослідні зразки таких машин давно були
розроблені. Більш того, як базову платформу, колісні
трактори ХТЗ можна успішно використовувати і як трелювальні в лісництві, комунальному господарстві і
навіть як машину, яка може пересуватися залізничними коліями. Трактор ХТЗ-120/160 також по-своєму є
унікальною машиною, в якій були поєднані передові
ідеї 90-х років минулого сторіччя, такі як, наприклад,
реверсивний пост керування. Є і так звані малогабаритні трактори з кабіною і без – типу ХТЗ-25 (35),
надійність яких перевірена часом. Всі ці розробки в
«ХТЗ» «визрівають» десятиріччями і врешті-решт
чомусь реалізуються в конструкціях зарубіжних машин
іншими в інших країнах, але не у нас. Чому так сталося? Один з провідних заводів-виробників тракторів в
СРСР раптово чомусь став непотрібним, неконкурентоспроможним і безперспективним без видимих причин? А завод «ПМЗ» вирішив скласти «ХТЗ» компанію і
майже втратити взагалі тракторобудування? Так не
буває. Колись історія знайде відповіді на ці питання,
хоча і так відомо, що підміна економічних законів політичною доцільністю ще ніколи не була нікому на
користь. І якщо ми сьогодні відвернемо свій погляд від
тракторів і глянемо на інші галузі народного господарства, наприклад, на вітчизняну медицину або ще
кудись, ми побачимо таку саму руйнацію налагодженого десятиріччями механізму під виглядом нових
ідей, нових реформ тощо.
На рисунку 3 представлений трактор виробництва
«ПМЗ», в якому легко вгадуються риси ЮМЗ-10244,
який багато років тому також пройшов разом з іншими
моделями тракторів виробництва «ПМЗ» весь цикл
випробувань і мав би серійним виробництвом, задовольняти потреби вітчизняних аграріїв у колісних універсальних тракторах тягового класу 1,4-2,0 кН, але
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Рис. 3 – Трактор колісний ПМЗ

став рідкісним «раритетом».
Видавництво AgroPravda.com скромно пояснює, що
за останні роки «ПМЗ» сильно скоротив програму тракторного виробництва, але вона (програма) не залишилася забутою. Інженери заводу продовжують розвивати моделі тракторів, оснащувати їх якісними комплектувальними зарубіжного виробництва (що, на жаль,
збільшує вартість цих тракторів), експериментувати з
двигунами, коробками передач, підвіскою. І «ПМЗ»
продовжує брати участь у виставках с.-г. техніки.
Про трактори «КИЙ» (див. рис. 4) написано, що
вони випускаються компанією «Укравтозапчастина» на
базі комплектувальних Мінського тракторного заводу
(«МТЗ»), але наші інженери внесли в конструкцію ряд
змін.

Рис. 4 – Трактор КИЙ випускається компанією
«Укравтозапчастина»

Про трактори «Слобожанець» (рис. 5) написано, що
трактори ХТА Слобожанської промислової компанії –
це подальший (і паралельний) розвиток легендарного
колісного трактора тягового класу 3 кН марки Т-150К
виробництва «ХТЗ». Але нові трактори мають інші
колеса, раму та інші особливості конструкції.
Незважаючи на глибоку уніфікацію з тракторами ХТЗ,
трактори ХТА поступово стають все менше на них схожими.
Відомості про такого виробника як «ДТЗ»
(«Дніпропетровський тракторний завод», точніше компанія «АМТ Трейд») (рис. 6) обмежуються тим, що це
відомий виробник тракторів та іншого обладнання. На
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тів ХТЗ, та двигун MAN (хоча може бути й інший двигун
- ММЗ, ЯМЗ, DAF). Є надія, що з часом трактор Vakula
300 зможе стати базою для нового модельного ряду
вітчизняних тракторів.

Рис. 5 – Трактори ХТА

Рис. 8 – Трактор Vakula 300

У 2018 році на виставці Агро-2018 було представлено нові трактори «Січеслав» (рис. 9) виробництва
«Січеславського тракторного заводу». Двигун, коробка передач, ряд інших вузлів – надходять з Китаю, але
кабіну на заводі вирішили виготовляти самостійно. У
модельному ряді – трактори «Січеслав-1104» потужністю 110 к.с. та «Січеслав-3204» потужністю 320 к.с.

Рис. 6 – Трактори «ДТЗ» («Дніпропетровський тракторний
завод»

сьогодні завод збирає трактори потужністю від 20 до
80 к.с. під своєю маркою, але можна зустріти аналоги
під марками DW, Dong Feng, Jinma.
Відомості
про
трактори
AMI
Farmer
(Дніпропетровське ТОВ «Агромашінвест») (рис. 7)
свідчать про те, що не сама конструкція, а лише бренд
походить від «ПМЗ», коли 90-х роках менеджери з
цього заводу організували власну компанію. У 2004
році, після того, як налагодити виробництво тракторів
на «ПМЗ» не вдалося, трактори Farmer (81 к.с.) почали
виготовляти на підприємстві в польському місті
Соколка. Сьогодні модельний ряд налічує більше 80
типів тракторів від 50 до 122 к.с. в різних комплектаціях і версіях.

Рис. 9 – Трактори «Січеслав-1104» та «Січеслав-3204»

Рис. 10 – Трактор «Коваль 5450»

Рис. 7 – Трактор AMI Farmer (Дніпропетровське ТОВ
«Агромашінвест»)

Трактор Vakula (рис. 8) – родом з Харкова.
Побудована машина на базі «Кировца» К-701, в конструкції використані кабіна «Слобожанця», ряд агрега-

«Мелітопільський механічний завод» (НПО «Базис»)
ледве не став родоначальником нового сімейства
тракторів в Україні. Маючі великий досвід з виготовлення запчастин для тракторів «Кіровець» (які були в
великій кількості саме українського виробництва), підприємство практично реалізувало власний тракторний проект. В лінійці – трактори Коваль 5300, 5350 и
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5390 (з двигунами ЯМЗ потужністю відповідно 300,
350 и 390 к.с.). ТОПовий трактор Коваль 5450 (рис. 10)
потужністю 450 к.с. вже був здатним працювати з
європейськими причіпними агрегатами і проходив
випробування у 2014 році. З тих пір про трактори
«Коваль» інформація відсутня.
У 2018 році американська компанія CleBer підписала контракт з українською компанією на виробництво в
нашій країні міні-тракторів Oggun (рис. 11). Цікавою
особливістю тракторів Oggun є їхня модульність і технології виробництва. Після африканських і південноафриканських країн, наша країна може стати першою
країною в якій буде організовано виробництво тракторів за концепцією OSM (американська компанія надає
технічну документацію і перелік постачальників складових – купуємо складові і самі складаємо).

Рис. 11 – Трактор «Oggun»

Херсонський
машинобудівний
завод став офіційним дилером компанії YTO і має
плани налагодити
виробництво
китайських тракторів (рис. 12) на
власних виробничих потужностях.
Зараз
під
брендом Elex в
Україні випускають
Рис. 12 – Трактори компанії YTO
екскаваторинавантажувачі (рис. 13) на базі білоруських шасі і з
білоруськими двигунами. Але вклад вітчизняних інженерів дозволяє називати продукцію українською. За
даними AgroPravda.com, на Elex замислюються і над
виробництвом трактора: технічна база для цього є в
повному обсязі.

Рис. 13 – Екскаватор-навантажувач «Elex»
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Що ми маємо після аналізу всього вищесказаного?
Ми маємо досить неоднозначну оцінку наявних реалій.
Загалом – це навіть не оцінка, а просто перелік тих, хто
ще залишився у вітчизняному тракторобудуванні як
виробник і тих, хто сам себе називає виробником, але
по суті є більше постачальником, ніж виробником. Яку
практичну цінність має для вітчизняних аграріїв вся
вищевказана інформація? Крім надії, що колись у вітчизняному тракторобудуванні все буде набагато
краще, іншої цінності, практично, немає. А як же в
інших розвинених країнах з тракторобудуванням? Як
нам наслідувати їхній приклад?
Почнемо з того, що від якості та об’єктивності оцінки стану речей, залежить усвідомлення шляхів вирішення будь-якої проблеми. Державна статистична
служба України є лише органом, де накопичується
«суха» статистика і вона не надає експертних оцінок,
порад або обґрунтованих економічних рішень, які
давали б змогу швидко виходити з кризових ситуацій.
Видавництво AgroPravda.com, при всій повазі до компетентності його представників, так само не надає
детальної об’єктивної експертної оцінки вітчизняному
тракторобудуванню, яка б впливала на конкретну державну підтримку вітчизняних виробників тракторів.
Немає розрахунків, програми дій щодо конкретних
підприємств тощо. Ніхто не може пояснити, чому продукція «ХТЗ» має деякий попит в інших країнах, а у
своїй країні, навіть за умови 20 % державної компенсації вартості трактора, за цілий рік реалізується аж 87
тракторів. Доки ми не матимемо чіткої відповіді, чому
немає належного попиту на вітчизняну продукцію, ми
не будемо мати економічної перспективи.
Якщо взяти за основу оцінки розвитку 8 найбільших
світових виробників і зупинитися хоча б трішки на найкращих властивостях лише найпопулярніших моделей
тракторів, потрібно буде писати окрему книжку. Тому
розглянемо фрагментарно деякі цікаві моменти і зробимо для себе певні висновки. Як досягають успіху
великі компанії-тракторобудівники сьогодні?
Наприклад, за джерелом об’єктивної інформації [5]
– даними з однієї з конференцій, на якій виступив
Альберто Морра, член комітету управління промислової групи Argo Tractors (яка володіє брендами Landini,
McCormick та Valpadana) у 2018 році відбулося підписання договору про співробітництво з індійським
виробником тракторів Indianse International Tractors
Limited (ITL). Ця стратегічна угода передбачає, що
індійська компанія надає шість моделей тракторів
потужністю від 45 до 95 к.с., які віднині будуть продаватися під брендами Landini та McCormick. Як стверджує Валеріо Морра, це співробітництво дасть змогу
додати базові моделі тракторів в наявну лінійку продукції і надати споживачам повний асортимент продукції. Індійський виробник ITL випускає трактори
потужністю від 20 до 120 к.с. і є шостим у світі за обсягом продаж. У минулому році марки Sonalika и Solis
продали більше 100 тис. одиниць с.-г. техніки.
Компанія ITL має виробничі потужності не лише в Індії,
а ще й в Алжирі, Бразилії та Туреччині. Річний оборот
компанії Argo Industrial Group складає Є500 млн. На
сьогодні в ній працює 1800 співробітників, 6 виробничих підприємств, 8 комерційних дочірніх компаній по
всьому світу, 130 імпортерів та більше 2500 дилерів.
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За інформацією компанії [6], після піка в 22 тис. тракторів, виготовлених за рік, і обороту в 500 мільйонів
євро в компанії поставили за мету за 5 років подвоїти
оборот до 1 мільярда євро. Крім цього, компанія підписала ще одну угоду з Topcon Agriculture [4], спрямовану на спрощення вибору, купівлі та встановлення
систем супутникової навігації та пов’язаними з ними
продуктів на тракторах McCormick. Ця угода гарантує,
що трактори, зібрані на заводах Argo, правильно
обладнані та налаштовані на роботу з продуктами
Topcon для високоточної навігації різного рівня, використовуючи набір рішень. У Великобританії ця угода
відкрила шлях для комерційного партнерства між
дистриб'ютором McCormick AgriArgo та LH Agro, авторизованим дистриб'ютором Topcon для Англії,
Шотландії та Уельсу. Усі трактори McCormick X8 VTDrive та X7 преміум-специфікації тепер опціонально
безпосередньо з заводу мають встановлене необхідне
програмне забезпечення і електронні з’єднання для
навігації. Така опція з часом буде представлена на
інших моделях McCormick.
Враховуючи те, що підприємства Argo Industrial
Group розташовані в Італії, Франції, Канаді та Англії, з
урахуванням підписаних вищевказаних угод між відомими крупними виробниками, географія представлення продукції значно розширюється. З таким практичним підходом до справи, можливо оборот в 1 мільярд євро буде досягнуто раніше, ніж через 5 років.
Який з цього можна зробити висновок? Дуже простий
– три успішні компанії об’єднують свої зусилля, щоб
стати ще успішнішими.
Як «ХТЗ» може самостійно конкурувати з такими
титанами тракторобудування, якщо з допомогою державної 20 % компенсації ним за рік було реалізовано
лише 87 тракторів на загальну суму 127,7 млн. грн.? Чи
може причина такої низької рентабельності продукції
«ХТЗ» полягає в тому, що у заводу немає зайвих коштів для реклами та популяризації своїх тракторів і тому,
вітчизняним аграріям мало що відомо взагалі про вітчизняні трактори марки «ХТЗ» та їхні властивості? На
мій погляд, однією з причин низького попиту на трактори ХТЗ є те, що аграрії не мають змоги роками чекати, коли їхні потреби в засобах виробництва, таких як
трактори, задовольнять вітчизняні виробники. Чи то
володар маленького фермерського господарства, чи
то власник великого сільськогосподарського холдингу
із суто економічних причин намагаються побудувати
всю інфраструктуру свого господарства з урахуванням наявних засобів виробництва. Як показує практика, найбільш економічно вигідним є для господарства
те, що більшість засобів виробництва придбані в одного виробника. Наприклад, якщо в одних господарствах
більшість тракторів, комбайнів та сільгоспмашин
мають логотип на маркувальних табличках «John
Deer», то в інших господарствах сконцентрована техніка «СLAAS» або іншого виробника. Це пояснюється
тим, що протягом усього життєвого циклу цих машин,
споживач має довготривалі ділові чи партнерські стосунки з відповідними сервісними службами від цього
самого виробника, з постачальниками запчастин, з
постачальниками ПММ відповідної номенклатури та
якості. Отже, як правило, ніхто зі споживачів не намагається поєднати китайські, італійські, німецькі, аме-

риканські, білоруські та українські трактори в одному
господарстві. З цього виходить, що на кілька років
парк машин в одному господарстві складається з одиниць техніки якогось одного виробника і використовувати разом в одних технологіях, наприклад, трактори
фірми ««СLAAS» і трактори «ХТЗ» є економічно недоцільним. Отже для просування на ринок тракторів
«ХТЗ» мають прийматися якісь нестандартні рішення
або цільові програми.
Для завоювання ринків зовсім недостатньо лише
виготовляти якісні трактори та вести привабливу цінову політику. Потрібна ціла низка заходів, які в перспективі можуть привести до бажаного економічного успіху. Потрібно знати кон’юнктуру ринку і швидко реагувати на потреби споживачів. А як визначати кон’юнктуру і хто має цим займатися? Наведемо приклад досить
уважного вивчення цього питання в Німеччині. За
даними спілки машинобудівників Німеччини [3] було
сформовано топ-10 найпопулярніших виробників,
продукція яких користується постійним великим попитом. Уся ця інформація бралася з відкритих джерел, а
рейтинг складався з урахуванням кількості проданих
одиниць техніки за рік. Згідно із загальною статистикою на німецькому аграрному ринку у 2017 році було
реалізовано майже 33,7 тис. тракторів, що на 17,9 %
більше, ніж у 2016 році. Якщо переглянути статистику
за 5 років (по 2017 рік включно), то більше одиниць
техніки продавалося лише в 2013 та 2014 роках. На
перше місце в десятці найпопулярніших виробників
прогнозовано вийшла компанія «John Deere».
Виробник зумів реалізувати більше 6000 одиниць
своїх тракторів і це становило близько 18 % ринку.
Максимально наближений результат показала компанія «Fendt», яка реалізувала близько 5800 одиниць техніки або охопила 17 % ринку. Замикає трійку лідерів
«Deutz-Fahr» - 3000 проданих машин або 8,9 % ринку.
Решта виробників змогли реалізувати від 900 до 2800
одиниць техніки кожен. Послідовність виглядає так:
- 4 місце – «Kubota». Реалізовано близько 2700
одиниць техніки або 8 % ринку;
- 5 місце – «Case IH». Показник бренду - 2200 реалізованих тракторів або 6,5 % ринку Німеччини;
- 6 місце – «CLAAS». Компанія продемонструвала
майже такі самі результат, (майже 2200 тракторів) або
6,4 % ринку;
- 7 місце – «New Holland». Реалізовано 2085 одиниць техніки або 6,2% ринку;
- 8 місце – «Massey Ferguson». Більше 1500 проданих тракторів або 4,4 % ринку;
- 9 місце – «Valtra». Реалізовано рівно 1000 тракторів або 3 % ринку;
- 10 місце – «Iseki». Компанія реалізувала 983 одиниці тракторів і замикає десятку лідерів.
Рейтинг складався спілкою німецьких машинобудівників (VDMA), тому його результати можна вважати
достовірними. А звідкіля така впевненість в достовірності результатів? Настільки важливий для великої
галузі господарства рейтинг в одній з найпрогресивніших країн можливо скласти лише за участі професійного «рефері», чиї неупередженість та компетентність
не викликають аж ніяких сумнівів. У цьому розрізі спілка німецьких машинобудівників повністю відповідає
усім вимогам. До складу організації входять більше
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3000 учасників, а центральний офіс базується у
Франкфурті на Майні. Спілка насамперед підтримує
інтереси саме середнього бізнесу, тому її висновкам
довіряє більшість. У минулому році асоціація відмітила
свій 125-річний ювілей. Однією з особливостей роботи цієї спілки є те, що всі її учасники мають змогу в
своєрідному замкненому колі вирішувати різні технічні
проблеми, піднімати важливі економічні і виробничі
питання, знаходити підтримку з боку партнерів і колег.
Що стосується напрямків діяльності цієї некомерційної
організації, то їх досить багато:
- ринки експорту та їх конъюнктура;
- дослідницька та виробнича діяльність;
- питання енергетики та захисту довкілля;
- громадська та економічна політика в країні та за її
межами;
- організація умов отримання освіти на професійному рівні;
- допомога в організації підприємств і веденні
менеджменту;
- питання в правовому ключі та складні питання
оподаткування.
На цьому список напрямків діяльності не обмежується, оскільки організація постійно адаптується під
сучасні
реалії
бізнес-діяльності
в
світі.
Підтвердженням цьому є те, що VDMA взяла під своє,
так би мовити, опікунство 6 земельних спілок, має
одразу 7 представництв в інших країнах і складається
з 37 галузевих спілок меншого масштабу. Враховуючи
масштабність структури організації та професійний
підхід до вирішення широкого кола складних питань,
вірити результатам її підрахунків можна без усіляких
сумнівів. Отже складений спілкою рейтинг кращих
тракторів в Німеччині максимально точно відображає
реальний стан речей на одному з найбільших європейських аграрних ринків. Чи є у нас в Україні щось подібне? Однозначної відповіді немає. І хто буде чекати схожих результатів протягом таких само 125 років, якщо
таку спілку створити зараз у нас?
Але ж мають бути і інші приклади вирішення кризових питань, які виникли саме з переходом від централізованої економіки до ринкових відносин. Поглянемо
на сусідню Білорусію. До випуску відомих сьогодні у
всьому світі тракторів завод «МТЗ» [7] йшов поетапно.
Першою продукцією були пускові двигуни, потім гусеничні машини. В 1953 році стартувало виробництво
тракторів на пневматичних шинах, а в 1958 році
Мінський тракторний завод випустив 100000-й трактор. А в 1972 році з конвеєра зійшов 1000000-й трактор. Залишимо успіхи радянського періоду для спогадів і поглянемо на пострадянський період.
Незважаючи на те, що кон’юнктура світового ринку в
1998-1999 роках характеризувалася зниженням продажів, у 1999 році «МТЗ» виготовив 57,7 % від всієї
кількості тракторів, виготовлених у країнах СНД ISO9001. МТЗ першим серед виробників СНД провів
повну сертифікацію всіх свої тракторів на відповідність
стандартам
Євросоюзу
в
інституті
Silsoe
(Великобританія). У 2000 році підприємство отримало
сертифікат відповідності системи якості на проектування та виробництво тракторів. Це підтвердили
результати незалежного аудиту проведеного фірмою
ТЮФ-Тюрингія (Німеччина). У 2006 році завод відмітив
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60-річний ювілей, а в 2009 році отримав срібну медаль
на
Міжнародній
спеціалізованій
виставці
«AGRITECHNICA» в Ганновері, яку вручив президент
(DLG) Карл Альбрехт Бартмер. За всю історію
«AGRITECHNICA» виробник з СНД вперше був удостоєний такої високої нагороди. На сьогодні замовники мають можливість обирати серед більше 100 моделей тракторів в більше ніж 200-х складальних варіантах (комплектаціях) те, що їм потрібно. «МТЗ» розробляє, виготовляє і експортує колісні трактори та запчастини по всьому світу, організовує на ліцензійній основі виробництво тракторів в інших країнах, проводить
навчання, виставкові заходи та багато іншого.
Держава підтримала і підтримує завод, а завод працює на користь державі і своїх громадян.
Висновки. У нашій державі є вже розроблені моделі вітчизняних тракторів різних тягових класів, які
могли б бути поставлені на серійне виробництво. Але
самостійно без підтримки держави ні один вітчизняний виробник не зможе протистояти конкуренції з боку
закордонних титанів тракторобудування. Потрібен
орган, на зразок німецької спілки машинобудівників,
який би міг робити незалежні компетентні дослідження і напрацьовувати практичні рішення кризових
питань. Випробувальні організації мають приєднатися
до цих питань і мати справжнє право голосу при вирішенні найскладніших з них. Україна повинна повернути собі славу розвиненої агропромислової держави.
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Аннотация. Приведено анализ и прогноз развития
отечественного тракторостроения в краткосрочной
перспективе.
Методы исследований - Обобщенная информации из открытых источников.
Результаты исследований. Рассмотрена обеспеченность нашей страны тракторами. Автором приведены и проанализированы открытые данные о
состоянии отечественного тракторостроения, приведены примеры решения подобных проблемных
вопросов в странах ЕС и СНГ, отражены существующие резервы развития отрасли и предоставлены
предложения по развитию отечественного тракторостроения в перспективе.
Выводы. В Украине разработаны модели отечественных тракторов различных тяговых классов, но
самостоятельно, без поддержки государства, ни один
отечественный производитель не сможет противостоять конкуренции со стороны иностранных титанов
тракторостроения. Поэтому, на наш взгляд, нужен
орган, вроде немецкого союза машиностроителей
VDMA, который бы мог проводить независимые компетентные исследования и нарабатывать практические решения кризисных вопросов. Испытательные
организации должны присоединиться к этим вопросам и иметь настоящее право голоса при решении
самых сложных из них.

Summary. The analyses and forecast of the development of domestic tractor construction in the short-term
perspective is made
Research methods - Generalized on information
from open sources.
Research results. Prorision of our country with tractors is considered. The author presents and analyzes
open data on the state of domestic tractor construction,
gives examples of solutions of similar problem issues in
the EU and CIS countries, reflects the existing reserves of
the industry and suggests the development of domestic
tractor construction in the long term.
Conclusions. In Ukraine, models of domestic tractors
of different traction classes have been developed, but
without a state support, no domestic manufacturer will be
able to withstand competition from foreign tractor titans.
Therefore, in our opinion, we need a body, such as the
German Association of Mechanical Engineers VDMA,
which would be able to do independent, competent
research and develop practical solutions to crisis issues.
Testing organizations should join these issues and have a
genuine voice in the most difficult issues.
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Передумови навантажувального забезпечення
перевезення вантажів тракторними причепами
Проаналізовано зміну висоти платформи тракторних причепів залежно від її об’єму та маси і номінальної
вантажопідйомності транспортних засобів. Між висотою платформи, виміряною від землі до верхнього краю
основних бортів, як результативною ознакою і прийнятими факторіальними ознаками виявлений додатний
кореляційний зв’язок з коефіцієнтами кореляції в межах 0,625–0,829 за кореляційних відношень зі значеннями
від 0,662 до 0,854. З’ясовано, що кількісна зміна висоти платформи залежно від маси і номінальної вантажопідйомності причепів та об’єму платформи описується рівняннями степеневих функцій, які сповільнено зростають. За асимптотою рівняння гіперболи, яка характеризує зміну висоти платформи залежно від маси транспортного засобу, гранична висота сягає 775 мм. Виявлені залежності можуть бути використані для вибору
навантажувачів у транспортних процесах, які супроводжують виробництво сільськогосподарської продукції.
Ключові слова: тракторний причеп, маса, вантажопідйомність, висота платформи, об’єм, кореляція, навантажувач.
Постановка проблеми. На внутрішньогосподарських перевезеннях вантажів в аграрному виробництві широко застосовують тракторно-транспортні
агрегати (ТТА) у складі тракторів відповідного класу і
тракторних причепів визначеної вантажопідйомності.
Належне функціонування й ефективність використання ТТА залежить від вибору навантажувача у складі
навантажувально-транспортного комплексу (НТК).
Вибираючи навантажувач, крім іншого, слід врахову-

вати його навантажувальну висоту та навантажувальну
висоту і висоту платформи тракторного причепа, виміряну від землі до верхнього краю основних бортів.
Проте в проблемі навантажувально-транспортного
забезпечення механізованого виробництва сільськогосподарської продукції поки що є ще ціла низка
нез’ясованих питань. Про деякі з них ітиме мова в
цьому повідомленні.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз
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конструкцій фронтальних, фронтально-перекидних і
грейферних навантажувачів виробництва Білорусі,
Польщі [1] і Росії показав, що їхня навантажувальна
висота коливається від 2320 до 4000 мм. Висота піднімання вантажу навантажувачами «Sanderson» GX-525
та TL6 i TL7 становить відповідно 5,3 м та 5,5 і 7,0 м,
навантажувачами «Ranger» 940GX і 970 – відповідно
5,2 і 7,0 м, а навантажувача NDS-032 – 3,0 м. Висота
навантажування підбирача-навантажувача снопів
льону ППС-3 і навантажувача СПС-4,2 сягала до 3,5 м,
пристосування ППЛ-0,5 для навантажування рулонів
льону – до 6 м, навантажувачів СШР-0,5Г і СНУ-0,5
доходила відповідно до 6,5 і 7,0 м, а максимальна
грейферного навантажувача ПГХ-0,5 для навантажувально-розвантажувальних робіт в бавовницьких підприємствах становила 7,2 м. Навантажувальна висота
тракторних причепів виробництва підприємствами
Білорусі, Польщі [2, 3], Росії, України та інших виробників змінюється в межах 950–1400 мм.
У технічних характеристиках причепів крім навантажувальної висоти є і відомості про масу і вантажопідйомність транспортних засобів та об’єм їхньої платформи з основними і надставними бортами. Ці показники
причепів відносять до споживчих якостей транспортних засобів (ТЗ) і ми назвали їх масово-об’ємними
параметрами причепів. За масою ТЗ mпр ведуть розрахунки тягового опору причепів і їхньої енергомісткості,
вантажопідйомності qн, продуктивності і тієї ж енергомісткості, об’єму Vп , тривалості навантажування і розвантажування ТЗ тощо. Крім названих параметрів ТЗ
до їхніх оцінних показників відносять лінійні розміри
причепів і платформ. Методика визначення висоти
платформи причепа для безтарного транспортування
яблук наведена в праці [4], а в статтях [5, 6] висвітлений зв’язок висоти платформи причепів з масою і вантажопідйомністю ТЗ.
Мета дослідження полягала, у з’ясуванні висоти
платформи ТЗ, яка в сумі з їхньою навантажувальною
висотою уможливлює здійснити вибір навантажувача
за його навантажувальною висотою для навантажувально-транспортного забезпечення технологічного
процесу вирощування і збирання сільськогосподарських культур.
Завдання дослідження: 1) зібрати вихідні дані
щодо визначення статистичного зв’язку між висотою
платформи тракторних причепів і масово-об’ємними
параметрами ТЗ; 2) дослідити зміну висоти платформи hп ТЗ залежно від їхніх масово-об’ємних параметрів
mпр, qн і Vп; 3) визначити характер досліджуваної зміни
hп і з’ясувати її математичну модель залежно від масово-об’ємних параметрів ТЗ; 4) проаналізувати з використанням опрацьованих модельних рівнянь регресії
значення граничної висоти платформи для вибору
навантажувача за навантажувальною висотою у складі
НТК.
Об’єкт і методика дослідження описані в попередніх публікаціях і зокрема в статті [6].
Опрацьовуючи експериментальні дані визначали
коефіцієнт кореляції r між результативною ознакою
(висотою платформи hп) і прийнятими факторіальними
ознаками (масою і вантажопідйомністю причепів та
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об’ємом їхніх платформ), кореляційне відношення η
результативної ознаки за факторіальними, показник R2
вірогідності апроксимації експериментальних значень
результативної ознаки відповідним алгебраїчним рівнянням. Показник R2 характеризував міру наближення
експериментальних значень результативної ознаки до
вирівняних
за
апроксимуючою
функцією.
Розраховували помилку Sy визначених рівнянь криволінійної регресії, яку обчислювали за кореляційним
відношенням hп за відповідною факторіальною ознакою і середнім квадратичним відхиленням емпіричного розподілу висоти платформи. Розрахунком коефіцієнта детермінації kд визначали силу впливу досліджуваної факторіальної ознаки на висоту платформи тракторних причепів.
Результати дослідження. Маса і вантажопідйомність досліджуваних причепів коливалися в межах відповідно 0,735–7,10 і 2,0–24,0 т, а об’єм їхніх платформ
за основними бортами змінювався від 2,0 до 15,2 м3.
Висота платформи коливалася від 400 до 1050 мм за
середнього арифметичного значення і середнього
квадратичного відхилення відповідно 602 і 161 мм за
коефіцієнта варіації 26,7 %. За відношеннями коефіцієнтів асиметрії та ексцесу розподілу висоти платформи до своїх помилок його можна вважати таким, що
незначущо відхиляється від нормального.
Між висотою платформи і масою, вантажопідйомністю причепа та об’ємом платформи виявлений додатний кореляційний зв’язок з коефіцієнтами кореляції
відповідно 0,694 та 0,695 і 0,829 за кореляційних відношень результативної ознаки за факторіальними в тій
же послідовності 0,769 та 0,662 і 0,854. Додатні коефіцієнти кореляції свідчать, що висота платформи причепів із збільшенням їхньої маси і вантажопідйомності
ТЗ та об’єму платформи зростає. Це зростання,
оскільки кореляційні відношення перевищують значення коефіцієнтів кореляції, може бути криволінійним. Для з’ясування характеру досліджуваних парних
зв’язків здійснили з використанням стандартних
комп’ютерних програм вирівнювання експериментальних значень hп залежно від mпр, qн і Vп рівняннями
прямих з додатними кутовими коефіцієнтами та низкою криволінійних залежностей: логарифмічною, степеневою, експоненціальною та гіперболічною кривою.
За R2-коефіцієнтом дійшли висновку щодо характеру
досліджуваної зміни. Скажімо, у разі апроксимації експериментальних даних зміни
та
і
рівняннями прямих R2-коефіцієнт приймав
значення відповідно 0,482 та 0,391 і 0,687. Якщо ж експериментальні дані результативної ознаки апроксимувати рівняннями степеневих функцій, то значення R2коефіцієнта для зміни hп залежно від mпр та qн і Vп становили відповідно 0,591 та 0,438 і 0,729. За цих умов ці
значення R2-коефіцієнта були найбільші порівняно з
поданням досліджуваних змін іншими криволінійними
залежностями. Отже, розрахунки свідчать про криволінійний характер зміни висоти платформи залежно
від mпр, qн і Vп, а модельні рівняння криволінійної регресії висоти платформи hп (мм) за досліджуваними факторіальними ознаками мають вигляд степеневих функцій, які сповільнено зростають, за:
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– масою причепа (т)
(1)
за r=0,0694; η=0,769; R2=0,591; Sy=103 мм і
kд=0,591;
– вантажопідйомністю qн (т)
(2)
за r=0,625; η=0,662; R2=0,438; Sy=121 мм і kд=0,438;
– об’ємом платформи Vп (м3)
(3)
за r=0,829; η=0,854; R2=0,729; Sy=84 мм і kд=0,729.
З аналізу наведених функцій простежується, що з
підвищенням кореляційних відношень, які характеризують якісну залежність зміни hп від qн, mпр і Vп, помилки рівнянь криволінійної регресії зменшуються від 121
до 84 мм, а коефіцієнти детермінації зростають від
0,438 до 0,729. За значеннями коефіцієнтів детермінації варіація досліджуваних факторіальних ознак на
44–73 % причинно зумовлює варіацію висоти платформи причепів. Водночас серед досліджуваних факторів найбільш впливовим виявився об’єм платформи,
а найменш впливовим – вантажопідйомність причепів.
Якщо за результатами дослідження зміну висоти
платформи залежно від досліджуваних факторів
подати рівняннями прямих з додатними кутовими коефіцієнтами, то за їхніми значеннями збільшення маси і
вантажопідйомності причепа на 1 т, а об’єму платформи на 1 м3 супроводжуються збільшенням її висоти відповідно на 66 мм та близько на 16 і 42 мм.
На рисунку наведені кореляційні поля і модельні
лінії регресії висоти платформи hп (рис. 1) тракторних
причепів за їхніми масами mпр і вантажопідйомності qн
та об’єму платформи Vп, що побудовані з використанням рівнянь (1–3) відповідних степеневих функцій.

Рис. 1 – Кореляційні поля і модельні лінії регресії висоти платформи hп тракторних причепів по їхніх масі mпр (а) і вантажопідйомності qн (б) та об’єму платформи Vп (в)

З рисунка видно, що наведені криві сповільнено
зростають. З кривої зміни hп залежно від mпр за відповідними розрахунками витікає, що із збільшенням
маси причепа від 0,735 до 4 т висота платформи зростає в 1,69 раза, а з подальшим збільшенням маси від
4 до 7,1 т темп зростання висоти платформи значно
уповільнюється і висота платформи зростає всього в
1,18 раза. Зі збільшенням вантажопідйомності причепа від 2 до 10 т (позиція «б» на рисунку) висота платформи зростає в 1,50 раза, а подальше збільшення
вантажопідйомності від 10 до 24 т призводить до менш
уповільненого зростання висоти платформи і вона
зростає в 1,25 раза. Збільшення об’єму платформи від
2 до 8 м3 (в 4 рази) супроводжується зростанням її

висоти в 1,69 раза, а подальше збільшення об’єму
платформи від 8 до 15,2 м3 (в 1,9 раза) уповільнює зростання її висоти – вона зростає в 1,37 раза.
Уповільнення зростання висоти платформи із
збільшенням mпр, qн і Vп свідчить, що з підвищенням
цих масово-об’ємних параметрів тракторних причепів
висота платформи має сягати відповідних граничних
значень. Граничне значення висоти платформи може
визначати асимптота гіперболи, оскільки гіперболічний зв’язок вважають частковим випадком степеневого. Якщо подати зміну висоти платформи залежно від
mпр, qн і Vп рівняннями гіпербол (R2=0,274–0,536), то
асимптота гіперболи, яка визначає кількісну зміну hп
від mпр, дорівнює 775 мм. Проте в статистичній вибірці
досліджуваних причепів були і такі, висота платформи
яких значно перевищувала 775 мм. Це причепи LMR10 і LMR-14, висота платформи яких дорівнювала відповідно 1010 і 1050 мм.
Висновки. Із сукупного впливу різних факторів на
висоту платформи тракторних причепів, виміряну від
землі до верхнього краю основних бортів, на частку
досліджуваних факторів за визначеними коефіцієнтами детермінації припадає 44–73 %. Найбільш «впливовим» фактором на висоту платформи виявився її
об’єм, статистичний зв’язок між якими оцінюється
додатним коефіцієнтом кореляції 0,829 за кореляційного відношення 0,854.
Кількісно зміна висоти платформи тракторних причепів залежно від їхніх мас і вантажопідйомності та
об’єму платформи описується степеневими функціями, які сповільнено зростають, наближаючись до відповідного граничного значення. У разі апроксимації
зміни висоти платформи рівняння гіперболи граничне
значення висоти платформи за її асимптотою становить 775 мм за помилки рівнянь криволінійної регресії
в межах 84–121 мм. Результати дослідження можуть
бути використані у виборі навантажувача за його
навантажувальною висотою для забезпечення перевезення вантажів тракторними причепами в технологічних процесах вирощування і збирання сільськогосподарських культур.
Напрям подальших розвідок на нашу думку має
бути спрямований на дослідження питомої тоннажності тракторних причепів вітчизняних і зарубіжних
виробників та показників ефективності використання
тракторно-транспортних засобів.
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Аннотация. Проанализировано изменение высоты платформы тракторных прицепов. измеренной от
земли до верхнего края основных бортов, в зависимости от ее объема, массы и номинальной грузоподъемности транспортных средств. Между высотой
платформы как результативным признаком и принятыми факториальными выявлена положительная корреляционная связь с коэффициентом корреляции в
пределах 0,625–0,829 при корреляционных отношениях со значениями от 0,662 до 0,854. Определено,
что количественное изменение высоты платформы в
зависимости от массы и номинальной грузоподъемности прицепов, объема платформы описывается
уравнениями замедленно возрастающих степенных

функций. По асимптоте уравнения гиперболы, которая характеризует изменение высоты платформы в
зависимости от массы транспортного средства, предельная высота составляет 775 мм. Выявленные
зависимости могут быть использованы при выборе
погрузчиков в транспортных процессах, которые
сопровождают производство сельскохозяйственной
продукции.
Summary. The paper is aimed at analyzing the
change in the platform height of tractor trailers depending
on its loading capacity and mass, as well as on the nominal loading capacity of vehicles. Between the height of the
platform = as a resultative index and the specified factorial ones you can reveal the positive correlation feedback
with the correlation coefficients fluctuating within the limits of 0,625–0,829 according to the correlation ratios with
values from 0,662 to 0,854. It has been found that
depending on the mass and nominal loading capacity of
trailers and the platform volume the quantitative change
in the platform height is described by the equations of
moderately increasing exponential functions. According
to asymptote of hyperbole equation which characterizes
the change in the platform height depending on the mass
of the vehicle, the marginal height can amount to
775 mm. The dependences revealed can be used for
selecting loaders in the transporting processes which
accompany the production of agricultural produce.
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Кришталь О., (УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого)

Актуальність використання сучасних
теплогенераторів серії ТГУ
Наведені результати досліджень роботи теплогенераторів серії ТГУ за використання твердого біопалива, яке
не спричиняє шкідливого впливу на довкілля. Наведений технічний опис та детальна характеристика роботи
теплогенераторів під час нагрівання повітря в повітряних та водяних системах опалення тваринницьких та
виробничих приміщень. Проаналізований нинішній стан використання енергетичних ресурсів у сільському господарстві, зокрема у тваринництві, та поводження з відходами згідно з положеннями Закону України «Про побічні продукти тваринного походження, не призначені для споживання людиною» та Національної стратегії управління відходами до 2030 року. Встановлено необхідність і доцільність проведення утилізації невеликих тварин та
птиці, які загинули в господарствах, що забезпечить належні санітарні та епізоотичні умови для ведення тваринництва.
Ключові слова: Біопаливо, теплогенератор, теплова енергія, утилізація, відходи тваринництва.
Актуальність питання. Зменшення залежності
народного господарства від імпортних енергоносіїв,
насамперед природного газу, та реалізація потенціалу
біомаси, доступної для виробництва теплової енергії,
та використання під час утилізації об’єктів тваринного
походження є одним із стратегічних напрямків розвитку поновлюваних джерел енергії, який за темпами розвитку в Україні істотно відстає від європейських.

Тверде біопаливо від традиційного відрізняється
тим, що воно за своєю сутністю практично нейтральне
щодо зростання парникового ефекту. Адже рослини,
які вирощуються для його виробництва, забирають
вуглець з атмосфери і виділяють кисень. Тобто, споживаючи біопаливо, можна призупинити глобальні
зміни клімату. Тому з енергетичної, економічної та екологічної точок зору виробництво енергії з біомаси є
© Кришталь О. 2019

№ 4 (113) грудень 2019 р.

25
актуальним напрямком розвитку аграрної сфери.
Проблема ефективного використання енергетичних ресурсів у сільському господарстві залишається
однією з основних. Під час вирощування сільськогосподарських тварин та птиці з високою концентрацією
поголів`я і утриманні їх у закритих приміщеннях
необхідні джерела оптичного випромінювання –
інфрачервоні й ультрафіолетові, які дають можливість
безпосередньо ефективно впливати на біологічні процеси в організмі тварин.
Серед сучасних джерел теплопостачання найбільш
ефективними є системи повітряного опалення, які
мають високу енергоефективність, відносно низьку
вартість обладнання та надійність в експлуатації.
Сьогодні вже не можна задовольнитися традиційними
методами спалювання дерева на установках з
КПД=18-20 %. Сучасні установки повинні мати цей
показник на рівні 80-85 %. Провідне місце серед засобів теплопостачання займають теплогенератори серії
ТГУ виробництва ТДВ ”Макагротех”
Теплогенератори ТГУ — це газогенераторні установки, в яких паливо, нагріте без достатньої кількості
повітря, розкладається на прості горючі гази і твердий
залишок. В основу технічного рішення покладені такі
аспекти теорії горіння:
1. Біомаса (целюлоза – С6Н10О5) розкладається у
високотемпературній камері з обмеженим доступом
кисню (повітря) на складові (піроліз).
СН4 – газ метан
C - деревне вугілля
2. В окремій камері з подачею додаткового (вторинного) повітря проходить окислення (спалювання)
метану.
СН4 + О2 → СО + Н2О
Іншими словами, в теплогенераторі змодельована
ситуація „шахтної пожежі” з постійною підтримкою
цього процесу. Деревне вугілля переводиться в газоподібний стан окислу вуглецю окисленням (газифікацією). Окислення вуглецю (вугілля) проходить у 2
стадії:
С + О2→СО + 27 ккал/г. моль
і далі
СО + О2 → СО2 + 67ккал/г. моль.
Зрозуміло, що перехід від СO до СО2 дає в тепловому балансі додаткових 67 ккал/г. моль, що майже в 2,5
раза більше ніж на першій стадії. Отже, ефективність
установки визначається не тільки завдяки забезпеченню відбору тепла від димових газів, а й завдяки повноті термохімічної реакції.
Як правило, в традиційних печах проводиться лише
перша стадія термохімічної реакції. Друга стадія вимагає специфічних умов: реакція проходить за температури не нижче 900°C, чого в традиційних умовах досягти важко. Потрібна спеціальна високотемпературна
камера.
У теплогенераторах конструкційно вирішені питання розділення газів СО (з потенційною енергетикою 67
ккал/г. моль) для доокислення і СО2 (без запасу внутрішньої енергії) для висновку з теплогенератора. Крім
того, передбачений конструкцією відбір твердих частинок вуглецю в окремій камері методом відцентрового

збору, який значною мірою зменшує кількість шкідливих викидів. Залежно від показників якості палива теплопродуктивність теплогенераторів складає до 50000
ккал/ч (ТГУ-1000) і 77000 ккал/ч (ТГУ-1200).
Об'єм повітря, яке проходить через систему відбору тепла, становить від 500 до 1800 м3/год. При цьому
температура повітря (різниця між входом і виходом)
складає від 30 до 110 °C. Максимальна температура
повітря на виході може бути 130-140 °C.
Теплогенератори призначені для повітряного опалення та вентиляції житлових приміщень, приміщень
для утримання тварин і птиці, виробничих приміщень,
теплиць та сушильних камер.
До складу теплогенераторів ТГУ (рис. 1) входить
камера спалювання, розділена на дві топкові камери
стовщеною горизонтальною перегородкою. Передня
торцева частина теплогенератора має завантажувальний люк і регулятор подачі первинного повітря.
Теплогенератор має піддувало з дверцятами і колосниками. У задній торцевій частині розташована димова труба круглого перерізу для виходу димових газів із
поворотною заслінкою, яка має секторний виріз, а
також пристрій прямої вентиляції топкових камер із
заслінкою без вирізу. У верхній топковій камері встановлено інжекторний пристрій для подачі вторинного
повітря. Труби подачі вторинного повітря встановлені
між топкою й кожухом.

1 – корпус топки; 2 – кожух; 3 – регулятор подачі первинного
повітря; 4– завантажувальний отвір; 5 – вентилятор для нагнітання повітря; 6 – відведення нагрітого повітря в приміщення;
7 – регулятори потужності; 8 – димохід
Рис. 1 – Конструкційна схема теплогенераторів ТГУ

Вентилятор для нагнітання повітря використовують
для подачі нагрітого повітря в опалюване приміщення.
Вхідний патрубок теплогенератора з'єднується з
вихідним патрубком вентилятора за допомогою рукава, а вихідний колектор – з повітропроводом опалюваного приміщення.
У режимі інтенсивного горіння температура в топці
досягає 900 ˚С, але основним режимом роботи є
режим тління.
Стінки топки та ребра тепловіддачі під час роботи
теплогенератора нагріваються і повітря, яке обдуває
їх, нагріваючись, піднімається вгору. Температура
повітря в режимі горіння досягає 200-220 ˚С, а в
режимі тління – 100-160 ˚С.
Технічна характеристика теплогенераторів ТГУ1000 та ТГУ-1200 наведена в таблиці 1.
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Таблиця 1 – Технічна характеристика теплогенераторів ТГУ-1000 та ТГУ-1200
№
п/п

Значення показника

Найменування параметра

1

Діаметр топки, мм

2

Максимальна потужність, кВт

ТГУ-1000 ТГУ-1200
1000

1200

60

90

3

Номінальна потужність, кВт

50

70

4

Коефіцієнт корисної дії, %

70-85

70-85

5

Довжина топки, мм (не менше)

1100

1100

6

Об'єм топки, л

700

1100

7

Діаметр димоходу, мм

200

200

8

Висота димоходу, м (не менше)

7

7

9

Час роботи на одному завантаженні
палива, годин (не менше)

6

6

Для водяного опалення житлових, громадських та
виробничих приміщень, приміщень для утримання тварин і птиці, теплиць, сушильних камер тощо підприємство виготовлює модельний ряд водогрійних теплогенераторів (ТГУ-600В, ТГУ-800В, ТГУ-1000В, ТГУ1200В). Конструкційно-технологічні схеми різних моделей цього ряду аналогічні. Відмінність полягає у різних
габаритних розмірах, масі та тепловій потужності.
Камера спалювання водогрійних теплогенераторів
має водяну сорочку для нагрівання теплоносія в системах гарячого водопостачання. Передня торцева
частина теплогенератора має люк. Теплогенератор
має піддувало з дверцятами і колосниками. У нижній
частині розташована зливна пробка у вигляді труби.
Вхідний та вихідний патрубки води теплогенератора з’єднуються з системою опалення рукавом.
Додатково теплогенератори доукомплектовуються
витяжними зонтами.
Теплогенератори ТГУ (рис. 2) крім повітряного опалення та вентиляції житлових, громадських та виробничих приміщень також використовують для оперативного знищення трупів тварин і птиці, щоб швидко
ліквідувати загиблих після дератизації гризунів та
вогнищ різних інфекцій пташиного грипу, африканської чуми.

Рис. 2 – Загальний вигляд теплогенератора ТГУ
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Відомо багато способів утилізації біологічних відходів, серед яких в Україні найчастіше використовують
такі: знезараження у біотермічних ямах (ями Беккера),
переробка на м’ясо-кісткове борошно, спалювання в
утилізаторах (крематоріях), переробка на спеціальних
заводах, а у виняткових випадках – поховання у спеціально відведених місцях.
Для утилізації біоматеріалу теплогенератор додатково комплектують платформою та лотком для можливості безпечного розміщення трупів тварин та птиці у
камері спалювання. Висоту платформи встановлюють
на рівні нижньої частини завантажувального люка.
Завантажувальний лоток прямокутного перетину дозволяє розмістити біоматеріал у будь-яке місце у камері спалювання. Застосування такого пристрою підвищує безпеку роботи оператора.
Трупи тварин та птиці спалюють у камері теплогенератора, розмістивши їх на дровах. Невеликі об’єкти
утилізації завантажують вручну (рис 3). Для завантаження об’єктів утилізації вагою понад 10 кг застосовують допоміжне обладнання.

Рис. 3 – Завантаження трупів птиці у теплогенератор

У нижній частині топки (первинна камера горіння)
за нестачі кисню горить чи тліє паливо. Під час термохімічної реакції окислювання (горіння) палива спалюються об’єкти утилізації.
Відмінність від спеціальних печей (інсинераторів),
які працюють на дизельному паливі, зрідженому чи
природному газі, полягає у використанні дров як палива, з яких під час тління виділяється газ. У режимі
інтенсивного горіння температура в топці досягає
900 оС. Під час згорання виділеного газу у камері спалювання створюється температура понад 1000 оС, чим
знищуються будь-які органічні рештки і повністю спалюється закладений на утилізацію біоматеріал.
Конструкція вторинної камери горіння та каналів
димовідводу забезпечує подовження процесу догорання пічних газів (відбувається повніше згорання
палива). Разом з тим у камері спалювання проходить
випалювання утвореного внаслідок горіння диму, що
робить викиди екологічно чистими та безпечними.
Можливість разового завантаження від 15 до 90 кг
дає змогу застосовувати теплогенератор для утилізації трупів невеликих тварин та птиці як у дрібних господарствах, так і на великих тваринницьких і птахівни-
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чих фермах.
Для завантаження біоматеріалу на утилізацію теплогенератор комплектують завантажувальним лотком
(рис. 4), основна функція якого полягає у зниженні
затрат праці оператора під час завантаження камери.
Використання лотка дає змогу трупи тварин розмістити у визначеній зоні камери без ризику травмування чи
отримання опіків персоналом.

Рис. 4 – Завантажувальний лоток

У таблиці 2 наведено результати випробувань теплогенератора ТГУ-1200.
Таблиця 2 – Результати випробувань теплогенератора ТГУ-1200
Показник

Значення
показника

Вид палива

Дрова

Теплопродуктивність, кКал/год

70000

Разове завантаження біоматеріалу , кг
Продуктивність спалювання біоматеріалу, кг/год

39,6
32

Температура утилізації, °С

1020

Масовий залишок, кг / %

2,8 кг/7,1 %

Витрати палива, кг/год
Час розігрівання, год
Габаритні розміри, мм:
довжина;
ширина;
висота;
Ширина завантажувального отвору, мм

35
1
2000
1450
2000
480

Висота завантажувального отвору, мм

370

Маса, кг

1300

Конструкція теплогенератора забезпечує якісне
виконання технологічного процесу утилізації.
Проведені дослідження показали стовідсоткове згорання закладених трупів птиці загальною вагою до 40
кг протягом 1,5 години у режимі інтенсивного горіння.
Кількість спаленого біоматеріалу за годину основного
часу становить 32 кг. Питомі витрати палива на спалювання 1 кг відходів тваринного походження склали 1,1 кг.
Технологічне обслуговування теплогенератораутилізатора не потребує великих фізичних навантажень, напруженості праці, прийняття складних рішень
під час виконання процесу утилізації. Укомплектування
теплогенератора платформою для розміщення трупів
тварин та лотком для їх подавання у камеру спалювання полегшують працю оператора.

Позитивними характеристиками використання теплогенератора як утилізатора біоматеріалу трупів тварин і птиці є можливість регулювання режиму роботи
регулятором подачі повітря в камеру спалювання та
мінімальне утворення сажі зі спалюваного біоматеріалу, а також випалювання утвореного внаслідок горіння
диму, що робить викиди екологічно чистими та безпечними в процесі піролізного згорання.
Теплогенератори серії ТГУ порівняно з іншими
установками з виробництва теплової енергії мають
такі переваги:
- керування процесом спалювання палива не
потребує електроенергії, що дає гарантії роботи в місцевостях без електропостачання або ж у періоди надзвичайних ситуацій внаслідок природних та техногенних катастроф;
- конструкційна доступність до всіх деталей внутрішньої будови установки дає можливість огляду, обслуговування, заміни та ремонту;
- потовщена конструкція теплового блока (10 мм)
забезпечує довговічність конструкції та виключає руйнування від перегрівання;
- простота обслуговування виключає необхідність
використання висококваліфікованого персоналу та
його спеціальної підготовки;
- великий об`єм камери піролізу палива забезпечує
довготривалий час роботи на одноразовому завантаженні від 6 до 14 годин;
- широкий спектр використання палива: дрова
(колоди, обрізки, стружка), пелети, брикети, торф,
солома (тюки), лушпиння, качани тощо з різним діапазоном вологості;
- використання в системах повітряного, водяного
та комбінованого опалення;
- можливість утилізації відходів рослинного і тваринного походження, що дає змогу підприємствам
покращити епізоотичний та санітарний стан усього
регіону, оскільки небезпечні відходи не транспортуються за межі підприємства, а знищуються безпосередньо на місці їх утворення за короткий проміжок
часу;
- комплектація забезпечує введення в експлуатацію протягом однієї години з моменту доставки.
Висновки. Теплогенератори серії ТГУ забезпечують виконання технологічного процесу виробництва
теплової енергії та утилізації побічних продуктів тваринництва та птахівництва з використанням біотехнологій, чим досягається покращення екологічного, епізоотичного та санітарного стану всього регіону.
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Аннотация. В статье приведены результаты
исследований работы тепло-генераторов серии ТГУ
при использовании твердого биотоплива, которое не
влечет вредного влияния на окружающую среду.
Приведено техническое описание и детальная характеристика работы теплогенераторов во время нагревания воздуха в воздушных и водяных системах отопления животноводческих и производственных помещений. Проанализировано нынешнее состояние
использования энергетических ресурсов в сельском
хозяйстве, а собственно в животноводстве, и обращение с отходами согласно положений Закона Украины
«О побочных продуктах животного происхождения, не

предназначенных для потребления человеком» и
Национальной стратегии управления отходами до
2030 года. Установлена необходимость и целесообразность проведения утилизации небольших животных и птицы, которые погибли в хозяйствах, что обеспечит надлежащие санитарные и эпизоотические
условия для ведения животноводства.
Summary. The article presents the results of research
on the work of heat generators of the TGU series for the
use of solid biofuels, which does not cause harmful
effects on the environment. The given technical description and detailed description of work of heat generators
during heating of air in air and water systems of heating of
livestock and industrial premises. The present state of
energy resources utilization in agriculture, in particular in
animal husbandry, and waste management in accordance with the provisions of the Law of Ukraine "On byproducts of animal origin not intended for human consumption" and the National Strategy for Waste
Management till 2030 are analyzed. The necessity and
expediency of carrying out of utilization of small animals
and poultry, which perished at farms, that will provide the
proper sanitary and epizootic conditions for livestock
breeding, is established.
Стаття надійшла до редакції 12 липня 2019 р.
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Технічне забезпечення процесів заготівлі грубостеблих та соковитих кормів
Розглянуто технології та комплекси машин для забезпечення тваринницьких ферм достатньою кількістю
високоякісних кормів в умовах сільськогосподарських підприємств.
Збільшення виробництва продукції тваринництва на фермах і комплексах перебуває у безпосередній залежності від упровадження нових технологій, ключовим завданням яких є зниження собівартості тваринницької продукції. У структурі затрат на виробництво тваринницької продукції близько 50 % припадає на грубі й соковиті
корми. Для заготівлі високоякісного сінажу, силосу, сіна й зеленої маси існує широка гама технологій і комплексів машин, які постійно удосконалюються.
Ключові слова: технології, косарки, перегрібачі, валкоутворювачі, кормозбиральні комбайни, прес-підбирачі.
Постановка проблеми. Забезпечення тваринницьких ферм достатньою кількістю високоякісних
кормів є обов’язковою умовою, яка впливає на продуктивність тварин та якість тваринницької продукції.
Аналіз досліджень показує, що у структурі затрат
на виробництво тваринницької продукції близько 50 %
припадає на заготівлю кормів. Тому для заготівлі високоякісних кормів існує широка гама технологій та
машин під ці технології.
Як у європейських країнах, так і в нас поширені
основні технології виробництва грубих та соковитих
кормів: заготівля силосу з кукурудзи у стадії молочновоскової та воскової стиглості зерна; заготівля сіна
підвищеної вологості у подрібненому вигляді з дальшим його досушуванням; заготівля сіна у пресованому
вигляді; збирання рослинної маси на зелений корм.

Високотехнічне забезпечення цих процесів гарантують такі основні групи машин: косарки, ротаційні
перегрібачі, валкоутворювачі, напівпричіпи-підбирачі,
прес-підбирачі та кормозбиральні комбайни [1,2,3,4].
Технологія заготівлі трав’яного корму включає в
себе: скошування трав, збирання їх у валок; пресування сіна або підбирання його з валків та транспортування до місць закладання на зберігання.
Для косіння высокоурожайних трав, а також травостоїв в Україні набрали поширення ротаційні косарки.
Вони поділяються на косарки з верхнім приводом
(барабанні) та нижнім приводом (дискові) роторів
[8,9].
Фірми «Kuhn», «Claas», «Krone», «Vicon»,
«Deutz–Fahr», «John Deere», «Fella», «Welger/Lely»,
«Greenland/Kverneland», «Mortl», «Kemper», «Pottinger»,
© Роженко В., Філоненко Л. 2019
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«JF», «Niemeyer» виготовляють причіпні косарки, задньонавісні та фронтальнонавісні. Ротаційні дискові
косарки оснащують як плющильними апаратами, так і
кондиціонерами динамічної дії. Задньонавісні косарки
мають захват від 1,6 м до 3,5 м, фронтальні косарки –
від 2,4 м до 3,8 м, кілька модифікацій навісних і причіпних косарок-кондиціонерів мають максимальний
захват – 9,1 м [9].
Здебільшого всі косарки оснащені валкоутворювачами та пристроями для кондиціювання маси.
За даними випробувань, продуктивність ротаційних косарок на 20-30 % вища, ніж продуктивність сегментно-пальцевих косарок зі зворотно-поступальним
рухом ножів (рис.1,2).
В Україні для
скошування трав
виготовляють
ротаційні дискові
косарки
КРВ2,15
(ВАТ
«НОМЗ»,
м.
Ніжин) [8], КН2,1
ВАТ
Рис. 1 – Косарка навісна DISCO 2650
(«Львівсільмаш)
(фірми CLAAS)
та косарка КРБ2,1 виробництва КБ
«Бердянськсільмаш».
Сегментно-пальцьові
косарки
КПО-2,1
випускає
КБ
«Бердянськсільмаш»
та КПН-2,1 - ВАТ
«Бердянський
«Агротехсервіс».
Ширина захвату цих Рис. 2 - Косарка причіпна Eusy Cut
косарок не переви6200 (фірми KRONE)
щує 2,1 м. Слід відмітити, що в Україні косарки-плющилки не виробляються.
Для одержання високоякісних кормів (особливо за
складних погодних умов) під час заготівлі сіна й сінажу
найчастіше використовують ротаційні граблі й перегрібачі з робочими елементами у формі пружинних
зубів, які закріплено на керованих штангах. Ці машини
виконують операції з ворушіння й розпушування скошених трав, перевертання й розкидання валків. Граблі
мають один чи кілька роторів і переважно згрібають
скошену масу у валки та перевертають їх. Як свідчать
випробування сучасних моделей ротаційних граблів,
формування ними рівномірних валків підвищує продуктивність роботи підбиральних машин на 28-30 %
[11].
Відомі зарубіжні фірми («Kuhn», «Claas», «Krone»,
«Pottinger» тощо) виготовляють широкий типорозмір
навісних і причіпних машин для ворушіння та згрібання
у валки пров’яленої маси трави чи сіна з шириною
захвату в діапазоні: перегрібачів - від 2,2 м (фірма
«SIP» (Словенія) до 17,2 м (фірма «Kuhn»), валкоутворювачів – від 3 до 19 м (рис. 3) [11].
Роторів у перегрібачів нараховується від 2 до 16. За
кількістю роторів валкоутворювачі бувають одно-, дво, три- та чотирироторні. Фірма «Claas» випускає 2
моделі чотирироторних, 4 двороторних і 2 одноротор-

Рис. 3 – Перегрібач FG 17002 (фірми «Kuhn»)

Рис. 4 – Валкоутворювач Swardo 1400 фірми «KRONE»

них валкоутворювачів та 4 моделі перегрібачів.
Фірма «Krone» виготовляє 5 моделей однороторних, 7 двороторних, 1 трироторну, 2 чотирироторних
та 13 моделей перегрібачів.
Фірма «Pottinger» виробляє 10 моделей однороторних, 10 двороторних, 1 модель чотирироторну та 10
моделей перегрібачів.
Для високопродуктивної роботи кормозбиральних
комбайнів, прес-підбирачів та візків-підбирачів максимальну ширину захвату валкоутворювачів доведено до
19 м (рис.4) [11].
В Україні для згрібання та ворушіння сіна розроблені граблі універсальні роторні ГУР-4,2 (КП
«Київтрактородеталь»), граблі-перегрібачі ГВ 3,4 (ВАТ
«Ковельсільмаш»), граблі-перегрібачі ГР-Ф-3,6 (ВАТ
«Новоград-Волинськсільмаш») та ГВ 00-000 (ВАТ
«Львівсільмаш). Ширина захвату машин вітчизняного
виробництва становить 3,3-4,2 м.
Слід відмітити, що колісно-пальцеві валкоутворювачі з пасивним приводом робочих органів, за результатами досліджень, забруднюють рослинну масу ґрунтом, і
загалом така конструкція давно морально застаріла.

Рис. 5 - Прес-підбирач John Deere 359
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Технологія заготівлі сіна та інших грубих кормів у
пресованому вигляді посідає панівне місце у світовій
практиці.
Для заготівлі пресованих кормів застосовують поршневі прес-підбирачі для формування малогабаритних тюків, рулонні преси та преси для формування
великогабаритних тюків. Прес-підбирачі для формування малогабаритних тюків виготовляють фірми
«JOHN DEERE», «MASSEY FERGUSON» (США), «UNIA
group» (Польща). Преси такого типоряду (рис. 5)
знайшли широке застосування у малих та середніх
господарствах.
Останнім часом значного поширення набрала технологія заготівлі сіна в рулонах. Це пояснюється простотою конструкції рулонних прес-підбирачів і, відповідно,
меншою їхньою вартістю порівняно з прес-підбирачами
великогабаритних тюків. Тому така конструкція найбільш поширена серед фірм-виробників [7].
Рулонні прес-підбирачі розподіляються на преси з
камерами постійного та змінного перерізу.
За своєю конструкцією формувальні камери є вальцеві, ланцюгово-планчасті та пасові.
Прес-підбирачі з камерами змінного перерізу формують рулони діаметром від 0,8 до 1,8 м. Діаметр
рулонів встановлюється залежно від типу заготовлюваного корму. Для заготівлі сінажу використовують
рулони меншого діаметру, а для сіна чи соломи – більшого (рис. 6).

транспортних засобів для відвезенні тюків;
- менша кількість тюків з одиниці площі, що зменшує витрати під час вивільнення території;
- незначна витрата часу на завантаження великогабаритних тюків, що підвищує продуктивність транспортних засобів;
- невеликі питомі витрати шпагату на обв’язку
тюків:
- більш раціональне використання кормосховищ
для зберігання великогабаритних тюків.
В Україні з машин для заготівлі сіна та соломи в
пресованому вигляді КП «Київтрактородеталь» виробляє рулонний прес-підбирач ППР-110. ВАТ
«Ірпіньмаш» освоїв виробництво рулонного прес-підбирача ПРП-750М, але він не виготовляється. ЗАТ
«Волинська фондова компанія» налагоджує виробництво преса малогабаритних тюків ППТ-130.
Результати випробувань свідчать, що вітчизняні
прес-підбирачі ППР-110, ПРП-750 М за всіма показниками технічного рівня поступаються закордонним.
Прес-підбирачі не обладнуються системою подрібнення, ширина захвату першого становить всього 1,25
м, його конструкція морально застаріла (прес виготовлявся понад 10 років).
Власне виробництво прес-підбирачів для формування великогабаритних тюків в Україні не налагоджене.
Виробництво подрібнених кормів таких як силос,
сінаж, зелений корм для безпосереднього згодовування тваринам здійснюється кормозбиральними
комбайнами (рис. 7). Розмаїття конструкцій кормозбиральних комбайнів відповідає всім вимогам ефективної заготівлі кормів, що зумовлені розміром господарства, формою та організацією його ведення, спрямованістю виробництва, урожайністю кормових культур, обсягом і видом заготовлюваних кормів. Парк
кормозбиральних комбайнів повинен включати машини різних класів залежно від продуктивності, а отже, і
потужності приводу [1, 2, 3, 4, 5].

Рис. 6 – Прес-підбирач Comprima F 155 XC (фірми KRONE)

Водночас дедалі більше користується попитом технологія із застосуванням прес-підбирачів великогабаритних тюків, які мають незаперечні переваги перед
згаданими конструкціями машин. Провідні машинобудівні фірми світу («Claas», «Krone», «Massey Ferguson»,
«Kuhn», «New Holland» тощо) пропонують більш ніж 40
моделей прес-підбирачів великогабаритних тюків.
Вони різняться між собою площею перерізу пресувальної камери, конструктивним виконанням робочих
органів, наявністю подрібнювального механізму, кількістю вузлов’язальних апаратів тощо.
Переваги технології заготівлі сіна та соломи з використанням прес-підбирачів великогабаритних тюків:
- більша пропускна здатність щодо малогабаритних та рулонних прес-підбирачів;
- краща пристосованість тюків до транспортування
і складування завдяки прямокутній формі;
- раціональне використання вантажопідйомності
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Рис. 7 – Причіпний кормозбиральний комбайн SILO 80
(фірми «SIP»)

Існує така закономірність: комбайни малого класу
зі споживаною потужністю до 170 кВт – це переважно
причіпні та навісні машини, а комбайни середнього та
вищого класів з потужністю понад 170 кВт – самохідні
машини.
Загалом кормозбиральні комбайни можна класифікувати:
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• за потужністю приводу: комбайни малого класу –
до 100 кВт; комбайни середнього класу – 100-200 кВт;
комбайни енергонасиченого класу – 200-300 кВт; комбайни надпотужного класу – 300-400 кВт і більше;
• за способом агрегатування: причіпні, навісні та
самохідні;
• за типом подрібнювального робочого органу:
барабанний чи дисковий апарат.
Традиційна схема кормозбирального комбайна
передбачає ходову частину, живильний апарат, подрібнювальний апарат, змінні робочі органи (адаптери)
для збирання різних культур, двигун (у самохідних
машинах).
Більшість комбайнів обладнується барабанними
подрібнювачами, які різняться геометричними параметрами (діаметр, ширина), кількістю і розташуванням
ножів, частотою обертання.
Збільшення ширини барабана дозволяє підвищити
площу перерізу приймальної горловини і підвищити
продуктивність комбайна. Усі останні моделі подрібнювальних агрегатів обладнують автоматичною системою заточки ножів та електрогідросистемою регулювання отвору між ножами барабана і протирізальною
пластиною.
Дискові подрібнювачі здебільшого встановлюються на комбайнах, які агрегатуються з універсальними енергетичними засобами, де вимагається малий
габарит подрібнювача за довжиною. Це комбайни
КПК-3000 зі складу комплексу К-Г-6 «Полісся», причіпний КДП-3000 виробництва ВО «Гомсільмаш»
(Білорусь) та ряд моделей фірм «SIP» (Словенія) і
«Kuhn» (Франція).
Сучасні комбайни мають низку нових систем та
пристроїв, а саме доподрібнювальниий апарат для
заготівлі кормів у пізній фазі стиглості кукурудзи, пристрій для внесення консервантів, каменеметалодетектор, автоматичний заточувальний пристрій та комплектуються змінними робочими органами: підбирачами для підбирання пров'ялених скошених трав під
час заготівлі сінажу; жатками для скошування низькостеблих трав'яних культур безпосередньо для згодовування тваринам та заготівлі деяких інших видів
корму.
Лідерами з випуску кормозбиральних комбайнів є
фірми «KRONE», «CLAAS» (Німеччина), «JOHN DEERE»
(США).
Ф і р м а
« K R O N E »
серійно виготовляє комбайни з потужністю двигуна від
490 к.с. до 980
к.с. Агрегати
від
«CLAAS»
(рис. 8) характеризуються
потужністю
345-623 к.с.,
«JOHN DEERE»
– 350-660 к.с.
Комбайни
Рис. 8 – Самохідний кормозбиральний
серії BIG X 800
комбайн Jaguar 850 (фірми «Claas»)

та BIG X 1000 фірми «KRONE» оснащені двома двигунами, а це дає можливість використовувати необхідну
потужність. Конструкція живильного апарата комбайнів фірми «KRONE» включає у себе, на відміну від конструкції інших фірм-виробників, шість приймальних
вальців, які забезпечує попереднє підпресовування
маси [4].
Для полегшення праці механізатора, зменшення
витрат палива, а також для заготівлі високоякісного
силосу комбайни BIG X серійно оснащуються системою автоматичного налаштування довжини різки
Autoscan. Довжина різки автоматично регулюється
залежно від ступеня зрілості і вологості заготовлюваної маси. Зелена маса подрібнюється на довшу різку,
а коричнева та суха – дещо коротшу.
Комбайни BIG X серійно оснащуються системою
Constant Power, яка постійно забезпечує максимальне
завантаження двигуна. Ця система автоматично
настроює швидкість руху комбайна залежно від складу
та урожайності маси. Це також значно полегшує роботу механізатора та заощаджує витрати палива тощо.
Конструкцією комбайнів передбачено серійне
оснащення їх металодетекторами, а на замовлення і
каменедетектором. Фірма «CLAAS» оснащує свої
машини каменедетектором, до того ж розмір каміння,
на який реагує пристрій, регулюється за бажанням
персоналу. Місцезнаходження стороннього предмета
зазначається на моніторі в кабіні машини.
Відомо, що найпоживніший силос із кукурудзи – у
фазі воскової або повної стиглості. Проте після подрібнювального барабана маса залишається неподрібненою, а тому не повністю перетравлюється у шлунку
тварин. Щоб забезпечити найповніше використання
зернової фракції кукурудзи, сучасні комбайни обладнуються доподрібнювальними пристроями, які змонтовані після подрібнювального барабана. Як правило,
це два рифлені вальці, які обертаються назустріч один
одному з різною кількістю обертів (приблизно різниця
між ними становить 20 %, а на замовлення – 40 %). За
цих умов створюється розтиральний ефект.
В Україні виготовлялись комбайни малого класу
КПИ-Ф (ВАТ «Білоцерківсільмаш»), а також налагоджувалось виробництво самохідних комбайнів із двигуном
потужністю 162 кВт ККЗ-150 Олімп (ВАТ «Олімп», м.
Світловодськ Кіровоградської обл.) та КЗК-4,2 (ВАТ
«Борекс», м. Бородянка Київської обл.). Усі ці комбайни пройшли випробування в УкрНДІПВТ ім. Л.
Погорілого. Комбайни енергонасиченого (200-300
кВт) та надпотужного класів (300-400 кВт) в Україні не
випускалися. Останнім часом з різних причин виробництво кормозбиральних комбайнів в Україні, за
винятком причіпного комбайна КРП-2,0 типу «Рось-2»,
призупинене.
Для підбирання з валків і транспортування кормової маси, розподілення її по силосній ямі, а також як
транспортні засоби під час заготівлі зеленого корму та
кукурудзи на силос використовуються самонавантажувальні візки-підбирачі. Зараз провідну роль у випуску таких машин відіграють фірми типу «CLAAS»,
«KRONE», «BERGMANN», (Німеччина), «Pцttinger»
(Австрія) тощо.
Найширший модельний ряд виготовляє фірма
«KRONE» – 14 моделей з об’ємом кузова від 33 до 54
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м3, фірма «CLAAS» – 12 моделей з об’ємом кузова від
50 до 72 м3, фірма «BERGMANN» – 4 моделі з об’ємом
кузова від 56 до 70 м3, фірма «Pottinger» випускає 57
моделей для тракторів від 20 до 320 к.с. Для підбирання та заготівлі великих обсягів і транспортування на
великі відстані фірма «Pottinger» виробляє найбільший
візок-підбирач з об’ємом кузова 100 м3 (рис. 9).
Основними складовими візків-підбирачів є ходова
частина (залежно від вантажопідйомності – одно-,
дво- і тривісна), кузов (обладнаний зверху тентом або
металевим щитком), підбирач, подавальний механізм
(у вигляді граблин та подавальний ротор зі спіралеподібним розташуванням зубів), різальний апарат. На
днищі кузова змонтований скребковий транспортер,
який забезпечує швидке і рівномірне транспортування
кормової маси та плавне її вивантаження.
Для рівномірного укладання кормової маси в траншеї під час заготівлі сінажу візки-підбирачі оснащуються серійно двома дозувальними вальцями з V-подібно
розташованими пальцями, а на замовлення – трьома.
Це забезпечує безперебійний потік кормової маси та
швидке її розвантаження. Візки обладнуються механізмом автоматичного вимикання скребкового транспортера в кінцевому положенні за повного заповнення
кузова.
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Аннотация. Увеличение производства продукции
животноводства на фермах и комплексах находится в
прямой зависимости от внедрения новых технологий,
ключевой задачей которых является снижение себестоимости животноводческой продукции. В структуре
затрат на производство животноводческой продукции
около 50% приходится на грубые и сочные корма. Для
заготовки высококачественного сенажа, силоса, сена
и зеленой массы существует широкая гамма технологий и комплексов машин, которые постоянно совершенствуются. В статье рассмотрены технологии и
комплексы машин для обеспечения животноводческих ферм достаточным количеством высококачественных кормов в условиях сельскохозяйственных
предприятий.
Рис. 9 – Візок-підбирач Jumbo 7200L (фірми «Pottinger»)

Деякі фірми, наприклад «KRONE», на замовлення
виготовляють візки-підбирачі з поперечним вивантажувальним транспортером для вивантаження маси
вліво або вправо. У цьому випадку вони використовуються для роздавання корму тваринам на вигульних
площадках. За відсутності потреби у його користуванні транспортер легко засовується під кузов візка.
Висновок. Як бачимо, ринок сільськогосподарської техніки переповнений агрегатами іноземного
виробництва для заготівлі кормів. Через те, що вітчизняна промисловість не займається виготовленням
деяких машин технологічних ланцюгів (косарки-плющилки, валкоутворювачі, прес-підбирачі великогабаритних тюків, візки-підбирачі-подрібнювачі тощо), або
їх виробництво з різних причин призупинене (самохідні та причіпні кормозбиральні комбайни), аграрії змушені купувати закордонну техніку, яка характеризується високою якістю.
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Summary. The increase in the production of livestock
products on farms and complexes is directly dependent
on the introduction of new technologies, the key task of
which is to reduce the cost of livestock products. In the
structure of the cost of production of livestock products,
about 50% falls on coarse and juicy food. For the harvesting of high-quality haylage, silage, hay and greens, there
is a wide range of technologies and complexes of
machines that are constantly being refined. The article
deals with technologies and complexes of machines for
providing livestock farms with sufficient quantity of highquality feed in the conditions of agricultural enterprises.
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Вісті з Міжнародної агропромислової виставки
AgroExpo-2019
25-28 вересня 2019 року в місті Кропивницький відбулась одна з найбільших Міжнародних агропромислових
виставок – AgroExpo-2019. Виставкова площа комплексу має рекордні для України розміри і складає 125 000 мІ.
На виставці експонувалось велике різноманіття техніки, зокрема: техніка для тваринництва та рослинництва,
сучасні трактори, зернозбиральні комбайни, причепи, навантажувачі, техніка для обробітку ґрунту та сівби, розкидачі мінеральних добрив, обприскувачі, обладнання для переробки зернових та олійних культур, елементна
база. Окремо було представлено демонстраційні покази техніки в роботі. У рамках агропромислової виставки
також був організований «Покровський ярмарок». У VII Міжнародній агропромисловій виставці з польовою
демонстрацією техніки AgroExpo-2019 взяли участь 585 компаній-експонентів та близько 500 учасників
Покровського ярмарку.
Ключові слова: сільськогосподарська техніка, виставка-демонстрація, Міжнародна агропромислова
виставка, AgroExpo-2019.
Вступ. За три дні виставку (рис. 1) відвідали 41 394
людей (1-й день – 14019, 2-й день – 15548, 3-й день –
11827 осіб). Для порівняння: кількість відвідувачів за
всі 4 дні виставки минулого року склала 35 тисяч осіб.

ту-2020 відсутні кошти на програму часткової компенсації вартості вітчизняної сільгосптехніки.

Рис. 2 – Офіційне відкриття виставки AgroExpo-2019
Рис. 1 – Загальна панорама виставки AgroExpo-2019

У відкритті (рис. 2) взяли участь: президент
Торгово-промислової палати України Геннадій
Чижиков, генеральний директор Федерації роботодавців України Руслан Іллічов, тимчасово виконувач
обов'язків голови Кіровоградської облдержадміністрації Світлана Лобанова, а також голова Ради асоціації
«УкрАгроМаш» Павло Штутман.
Традиційно під час роботи виставки пройшов ряд
семінарів,
конференцій,
панельних
дискусій.
Приміром, у перший день роботи виставки ділову програму AgroExpo-2019 відкрила панельна дискусія
Федерації роботодавців України, присвячена зверненню аграріїв та машинобудівників до Президента
України зберегти державну програму підтримки сільгоспмашинобудування через те, що у проекті бюдже-

Основна частина. Яскраво була представлена
гама сільськогосподарських машин фірми Amazone,
яку представляли декілька її дилерів. Зокрема, демонструвалась сівалка Citan 12001-С Для розкидання
мінеральних добрив компанія Amazone показувала
розкидач добрив ZG-TS 8200 та причіпний обприскувач UG 3000 Special (рис. 3)
Серед вітчизняних виробників сільськогосподарських тракторів широко була представлена експозиція
ХТЗ (Харківський тракторний завод). Окрему увагу
варто приділити трактору ХТЗ-181.20 (рис. 4) – це
модернізована версія трактора Т-150-05-09-25-04,
яка, в поєднанні з модифікованою трансмісією, ходовою, системами управління, ергономічним дизайном і
підвищеним комфортом для оператора, дає змогу
використовувати трактор в сучасних сільськогосподарських технологіях з вищим тяговим зусиллям.
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нових технологій (рис. 5).
Львівагромашпроект пропонував на виставці
AgroExpo-2019 протруювачі насіння (шнекові, стаціонарні, камерні), навантажувачі зерна, змішувачі препаратів та іншу техніку (рис. 6).

Рис. 3 – Техніка від фірми Amazone

Безсумнівною перевагою гусеничного трактора ХТЗ181.20 є низька вартість обслуговування. Наявність
потужного гідравлічного навісного пристрою разом з
широким спектром сільськогосподарського навісного
обладнання дає змогу проводити такі операції як оранка, боронування, культивація.

Рис. 6 – Експозиція Львівагромашпроект

Краснянське СП Агромаш широко представила на
виставці ґрунтообробну техніку (рис. 7).

Рис. 7 – Краснянське СП Агромаш на виставці AgroExpo-2019

Рис. 4 – Трактор ХТЗ-181

Елементна база була широко представлена компанією «Бондіолі і Павезі», яка пропонувала відвідувачам
виставки якісні комплектувальні, зокрема, карданні
передачі, розпилювачі до обприскувачів, сервоприводи, коробки передач теплообмінники та інші запасні
частини (рис. 8).

Рис. 5 – Експозиція Elvorti на виставці AgroExpo-2019

Досить велику площу на виставці AgroExpo-2019
займала експозиція компанії Elvorti, яка представляла
посівну та ґрунтообробну техніку, а також техніку для
захисту рослин високого технічного рівня на основі
Рис. 8 – Експозиція компанії «Бондіолі Павезі»
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Експозиція УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого була представлена у критому павільйоні на 8 м2, де було презентовано інформаційні плакати, наукові видання та журнал «Техніка і технологія АПК» для ознайомлення відвідувачів з основними напрямками діяльності і науковими здобутками інституту (рис. 9).

Рис. 9 – Експозиція інституту на Міжнародній агропромисловій
виставці AgroExpo-2019

Також
реалізовувались
посібники
серії
«Сільськогосподарська техніка – ХХІ: моніторинг,
випробування, прогнозування» та інші наукові видання
й рекомендації для аграріїв. Усім зацікавленим відвідувачам експозиції були роздані інформаційні листи з
пропозиціями щодо співпраці за інноваційними проектами та видами діяльності провідних лабораторій
інституту.
Спеціалісти інституту відвідали ряд конференцій та
демонстраційні полігони показу сільськогосподарської техніки в роботі, провели переговори з фірмами та
заводами-виробниками щодо подальшої співпраці
Окремим блоком в рамках виставки проходить
"Покровський ярмарок" – культурно-розважальний
захід з міні-експозиціями товарів декоративно-ужиткового мистецтва, частуванням, виступами творчих
колективів та традиційним вже конкурсом «Гарбузвелетень» (рис. 10). Цього року було встановлено
новий рекорд гарбуза – 76 кг. Переміг гарбуз Олени
Горлової з селища Осикувате Кіровоградської області.
Переможниця отримала у подарунок 32-дюймовий
телевізор.

Європі, яку за 3 дні виставку відвідали понад 41000
людей, що свідчить про високі стандарти проведення
заходу та зацікавленість людей до аграрної галузі.
Виставка стала професійним майданчиком, яка об’єднала аграріїв з усіх куточків України і світу.
Аннотация. 25-28 сентября 2019 в городе
Кропивницкий состоялась одна из крупнейших международных агропромышленных выставок AgroExpo2019. Выставочная площадь комплекса имеет
рекордные для Украины размеры и составляет 125
000 мІ. На выставке экспонировалось большое разнообразие техники, в частности: техника для животноводства и растениеводства, современные тракторы,
зерноуборочные комбайны, прицепы, погрузчики,
техника для обработки почвы и посева, разбрасыватели минеральных удобрений, опрыскиватели, оборудование для переработки зерновых и масличных культур, элементная база. Отдельно были представлены
демонстрационные показы техники в работе. В рамках агропромышленной выставки также был организован «Покровская ярмарка». В VII Международной
агропромышленной выставке с полевой демонстрацией техники AgroExpo-2019 приняли участие 585
компаний-экспонентов и около 500 участников
Покровской ярмарки.
Summary. On September 25-28, 2019, one of the
largest AgroExpo-2019 International Agricultural
Exhibitions took place in Kropyvnytskyi. The exhibition
area of the complex has a record size for Ukraine and is
125 000 mІ The exhibition exhibited a wide variety of
equipment, in particular: machinery for animal husbandry
and crop production, modern tractors, combine harvesters, trailers, loaders, machinery for cultivation of soil
and sowing, mineral spreaders, equipment for processing
grain and oilseeds, element base. Demonstrations of the
technique in the work were also presented separately.
Within the framework of the agro-industrial exhibition
"Pokrovsky Fair" was also organized. At the VII
International Agro-Industrial Exhibition with field demonstration of AgroExpo-2019 equipment, 585 exhibitors and
about 500 participants of the Pokrovsky Fair participated.

Стаття надійшла до редакції 17 жовтня 2019 р.

Рис. 10 – Переможець конкурсу «Гарбуз-велетень»

Висновок. Міжнародна агропромислова виставка
AgroExpo-2019 – одна з найбільших виставок в Східній
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ВИПРОБУВАНО в УкрНДІПВТ ім. Л.Погорілого
Б уд и н о ч о к д л я т е л я т и
Призначення і технічний опис
Будиночок для теляти призначений для
індивідуального утримання телят До складу
будиночка ще входить огорожа де зберігають
відра для напування, годівлі та випоювання.
Будиночок для теляти виготовлений із склопластикового матеріалу завтовшки 4 мм як
намет з відкритою передньою стінкою та встановленим у задній стінці клапаном для регулювання повітрообміну у будиночку під час зміни
температури навколишнього середовища.
Огорожа має прямокутну форму і виготовлена з

металевих прутів. На хвіртці огорожі закріплені
два кронштейни, які фіксують відра для води і
рідкого корму, а також концентрованих кормів.
Для виготовлення огорожі використаний металевий пруток з квадратним перетином 15 х 15
мм. Усі відкриті кінці труб закрито поліетиленовими пробками. Металеві елементи конструкції
захищені від корозії гарячим цинкуванням.
Огорожа і будиночок – знімні. Вони мають
невелику масу, що дає змогу переміщувати та
встановлювати їх будь-яке місце на майданчику
персоналом ферми.

Технічна характеристика за результатами випробувань
Показники призначення
Габаритні розміри будиночка, мм:

2220 х 1250 х 1500

Габаритні розміри вольєра, мм:

1680 х 1250 х 910

Габаритні розміри обладнання, м

3,5 х 1,25 х 1,5

Діаметр отвору пристрою для утримання відра, мм

180

Ширина вікна для шиї тварини, мм

205
Показники якості роботи

Зручність доступу теляти до відер

Зручно

Травмування теляти

Не відмічалось

Зручність відпочинку теляти у будиночку

Зручно

Збереження телят, забезпечене конструкцією обладнання, %

100

Показники надійності
Коефіцієнт готовності

Протокол
випробувань № 2399 /1108-2019
від 27. 09. 2019 р.

Виробник
ТОВ «Крафт Корпорейшн»
(49057, Дніпропетровська
обл., м. Дніпро,
проспект Богдана
Хмельницького, 153
тел. 0563736526)

1,0
Економічні показники

Ціна обладнання, грн.

8700

Затрати праці за цикл утримання, люд-год/гол.

6,0

Прямі експлуатаційні витрати, грн/гол.

402,8

Короткий опис технологічного процесу
Обладнання встановлюють на майданчиках
з твердим покриттям згідно з планом організації
місць для утримання телят. Всередину будиночків насипають солому, яку додають у міру її
забруднення. Розміщують телят через дві години після народження (як тільки висохнуть).
Взимку система обігріву не застосовується.
Відра для годівлі теляти встановлюють на
кронштейнах, так щоб нижній край відра знаходився на висоті 20-25 см від рівня майданчика.

Одне відро заповнюють необхідною дозою концентрованих кормів з білково-вітамінними
добавками, а інше - незбираним молоком або
його замінниками, а також водою.
Після закінчення циклу утримання телят вилучають, знімають огорожі і вручну очищують будиночки
від гною. На відгодівельних комплексах, де застосовується утримання великих груп телят, гній зі знятих огорож прибирають бульдозером. Перед розміщенням
наступної групи телят обладнання дезінфікують.

Коментарі до результатів випробувань
Утримування. Окремо встановлені будиночки забезпечують потрібний рівень гігієни, а
застосування огорожі вигульного майданчика,
яка виготовлена з труб, дозволяє телятам бачити одне одного, що суттєво зменшує вплив
стресового чинника під час переведення телят з
індивідуального утримання на групове.
Конструкція будиночка. Конструкція будиночка забезпечує достатнє його провітрювання,
виключає утворення протягів. Особливістю
будиночків для телят є те, що вони виготовлені із
склопластику, армованого скловолокном, що
виключає вплив сонячної радіації, високих та
низьких температур на них та забезпечує
потрібну міцність і зносостійкість, що суттєво
збільшує термін експлуатації.
Роздавання кормів та напування. Використання відер забезпечує зручність споживання телятами рідкого і концентрованого корму з
білково-вітамінними добавками.

Особливість обладнання. Застосувати
дане обладнання можна взимку, навіть у великі
морози. За таких умов телята почувають себе
комфортно в домівках, настелених соломою.
Безпека. Обладнання відповідає вимогам
ДСТУ EN ISO 12100, ДСТУ EN 614-1, ДСТУ EN
953, ДСТУ EN 1005-2 та ДСТУ ISO 3600 за пунктами, що відносяться до конструкції будиночка
Якість та технічний рівень виготовлення.
Якість виготовлення будиночка та складових
обладнання – задовільна. Пошкодження захисного покриття – відсутнє
Показники надійності. Надійно виконує
технологічний процес утримання телят
Економічні показники. За умови урахування тривалості та кількості циклів у рік, прямі експлуатаційні витрати на утримання однієї голови
за 70 днів утримання складуть 402,8 грн/гол.,
затрати праці - 6,0 люд.год/гол
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Висновки за результами
випробувань
Проведеними випробуваннями
встановлено, що будиночок для
теляти задовільно виконує технологічний процес утримання протягом двох місяців, а показники
якості його роботи відповідають
вимогам технічних умов, що підтверджує доцільність його застосування.
Обладнання відповідає вимогам
ДСТУ EN ISO 12100, ДСТУ EN 6141, ДСТУ EN 953, ДСТУ EN 1005-2,
та ДСТУ ISO 3600, що є доказовою базою його відповідності
Технічному регламенту безпеки
машин.
УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого
РЕКОМЕНДУЄ будиночок для
теляти включити до
Державного реєстру технічних
засобів для агропромислового
комплексу.
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Обладнання станкове для групового утримання свиней ОСГ
Призначення і технічний опис
Обладнання станкове для групового утримання свиней ОСГ призначене для утримання свиноматок, ремонтних свинок, кнурів, молодняка свиней на дорощуванні та відгодівлі в групових станках. До складу кожного типу обладнання входять:
огородження (секції огороджень, стійки та підсилювачі), хвіртки, годівниці та напувалки з опусками ( труби для спускання корму в годівниці та води
в напувалках). До складу обладнання ОСГ-4 крім
перерахованих складових входить будиночок для
створення комфортної зони для поросят.
Станки для групового утримання свиноматок
ОСГ-1 призначені для утримання свиноматок
після встановлення їхньої порісності. Аналогічне
обладнання (ОСГ-2) використовують для утримання ремонтних свинок. Для годівлі свинома-

ток, у станку встановлюють годівниці, які перетинами розділяються на індивідуальні місця.
Необхідна норма сухого комбікорму надходить у
годівницю для кожної свиноматки. Напувають
свиноматок сосковими напувалками, які розміщуються на передньому огородженні станка
Для годівлі тварин до складу обладнання
для утримання молодняка свиней у період їх
дорощування ОСГ-4 входить бункерна годівниця та кришка-брудер з лампами обігріву поросят. Поросята утримуються в груповому станку
по 20-60 голів залежно від сформованого розміру групи та робочої площі станка. Обладнання
для утримання відгодівельного поголів’я свиней
ОСГ-5 використовують для утримання 20-60
голів молодняка після досягнення ним технологічної ваги для відгодівлі.

Технічна характеристика за результатами випробувань
Показники призначення
ОСГ-1
ОСГ-2
ОСГ-3
ОСГ-4
ОСГ-5
Кількість свиней в станку, голів
10
10
1
20
20
6700х3170х 4800х2520х 2800х2270х 3000х2000х 4000х3500х
Габаритні розміри станка, мм:
х1000
х1000
х1500
х750
х1000
2755х378х 2755х378х 650х200х
820х750х 1290х1000х
Габаритні розміри годівниці, мм
х325
х325
х320
х305
х370
Місткість годівниці, л
70
70
20
130
200
Тип напувалки
Ніпельна
Ніпельна
Соскова
Чашкова
Соскова
Кількість напувалок в станку, шт
4
4
1
2
2
Висота розташування напувалки, мм
700
600
750
250
550
Габаритні розміри будиночка для
2500х1200хх755
поросят, мм
Маса обладнання станкового, кг
223
215
286
70
218
Показники якості роботи
Збереження поголів’я, %
100
Зручність доступу тварин до корму
Зручно
та води
Зручність відпочинку тварин
Зручно
Зручність проведення зооветериЗручно
нарних заходів
Зручність очистки, миття та дезінЗручно
фекції обладнання
Можливість самовільного виходу
Не відмічено
тварин із станка
Підтікання води з напувалок
Не відмічено

Протокол випробувань
№ 01-59-2018 від 19. 12. 2018 р.

Виробник
ТОВ «ТЕХКОЛОР»
Хмельницька область,
Хмельницький район,
с. Стуфчинці,
вул. Шеченка 12/8).
тел. 097 9348811
Особливості конструкції:

Обладнання для утримання кнурів
ОСГ-3

Обладнання для утримання молодняка свиней на дорощуванні ОСГ-4

Короткий опис технологічного процесу
Утримання маточного поголів’я свиней.
Після лактації свиноматок розміщують на відпочинок у станки для групового утримання свиней ОСГ1. Відгодовані свиноматки і ремонтні свинки ( ОСГ2) переводять у станки для утримання свиней у
період запліднення. Ккнурів-плідників утримують у
станках обладнання ОСГ-3. Після підтвердження
порісності свиноматок розміщують у станках ОСГ-1.
Утримання свиней у період дорощування та
відгодівлі: Відлучених від свиноматки поросят роз-

міщують у станках для дорощування ОСГ-4.
Молодняк у групових станках комплектують по 20
голів. Після періоду дорощування (3-4 місяці) тварин переводять на відгодівлю в станки обладнання
ОСГ-5, де поголів’я утримують протягом 4-6 місяців до досягнення забійної ваги.
Годівля маточного поголів’я проводиться 2-3 рази
на добу. Молодняк на дорощуванні та відгодівлі споживає корм з бункерної годівниці досхочу. Напувають
тварин із ніпельних напувалок.

Коментарі до результатів випробувань
Станки для утримання. Для виготовлення
станків використовують труби з чорного металу
40х40х3 мм та 30х30х2 мм, прут діаметром 12-16 мм,
труби діамеметром 25мм, 32 мм та 38 мм і товщиною
стінки 2,0 мм, листовий метал завтовщки від 0,8 мм
до 8 мм труба з нержавіючого металу діаметром 20
мм, що забезпечує їх жорсткість та надійну роботу.
Роздавання кормів. Застосування дозаторів та дозувальних шиберів у бункерних годівницях дає змогу забезпечити роздавання корму і
його нормоване дозування тваринами
Напування. Система напування проста в
обслуговуванні. Висота розміщення напувалок
регулюється залежно від віку тварин
Якість та технічний рівень виготовлення

обладнання. Якість виготовлення деталей та
вузлів обладнання – задовільна. Пошкодження
захисного покриття – відсутнє
Показники надійності. Надійно виконує
технологічний процес утримання свиней
Експлуатаційні показники. Технічне та технологічне обслуговування обладнання проводити зручно
Економічні показники. Річні затрати праці
на утриманні свиней становлять 11680 люд.•год.
За умови урахування тривалості циклу утримання, кількості циклів у рік та кількості голів у станку
експлуатаційні витрати на утримання однієї голови за цикл утримання становлять для обладнання ОСГ-1 -114 грн, ОСГ-2 – 120 грн, ОСГ-3 – 964
г, ОСГ-4 – 87 г. ОСГ-5 – 88 грн.
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Обладнання для утримання свиней на
відгодівлі ОСГ-5

Висновок за результами
випробувань
За результатами випробувань встановлено, що обладнання станкове для
групового утримання свиней ОСГ
забезпечує виконання технологічного
процесу утримання свиноматок,
ремонтних свинок, кнурів, молодняка
свиней на дорощуванні та відгодівлі в
групових станках, а показники якості
роботи обладнання відповідають
вимогам проекта технічних умов.

УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого
РЕКОМЕНДУЄ обладнання
станкове для групового утримання свиней ОСГ поставити
на виробництво.
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Установка попереднього спалювання ТПГ-1250-2500
Призначення і технічний опис
Установка попереднього спалювання типу
ТПГ-1250-2500 призначена для одержання теплової енергії від спалювання вторинних енергоресурсів – сипких органічних матеріалів з невисоким коефіцієнтом газопроникності (тирси,
стружки, тріски, відходів від переробки сільськогосподарської продукції, подрібненої соломи,
костриці, лушпиння тощо).
ТПГ-1250-2500 застосовується для нагрівання води у котлах (водогрійних, парових) та повітря у повітряних теплообмінниках, які застосовуються в сушильних камерах і зерносушарках,
та обігріву житлових, адміністративних і комунальнопобутових будівель та споруд, обладнаних системами водяного та повітряного опалення площею від 1000 до 30000 м2 залежно від
потужності теплогенератора.
Установка попереднього спалювання ТПГ 1250-2500 складається з:

- камери спалювання з кришкою, яка піднімається механізмом підйому і вкладається на
термостійке ущільнення для запобігання піддимлюванню;
- вузла гарячого дуття, який з камерою спалювання зафутеровані вогнетривкою цеглою;
- бункера для палива з сіткою-калібратором,
яка відсіває частки палива з фракцією більшою
за допустиму.
Для запобігання перегріву камера спалювання оточена повітряною сорочкою.
Паливо з бункера подається до камери спалювання шнековим транспортером (живильником.палива). Він приводиться в дію електроприводом через ланцюгову передачу.
Для регулювання положення теплогенератора у вертикальному напрямку слугують регульовані гвинтові опори. Установка ТПГ -1250-2500
розташовується на відкатному візку для виконання чистки.

Технічна характеристика за результатами випробувань
Номінальна теплова потужність (від типу палива), кВт

1250-2500 (1853)

Номінальний тиск, Па, до

2230

Витрати повітря м3 /год

3020

Встановлена електрична потужність кВт

12,25

Витрати палива, кг/год, не більше

500

Об'єм завантажувального бункера, м3

2,83

Габаритні розміри, м:
- висота
- ширина
- довжина

3245
2780
4460

Протокол випробувань
№ 2382/1603-01-2019
від 20. 08. 2019 р.

Виробник
ПП «НВТ-технологія»,
м. Чернігів, вул.
Ціолковського, 34,
тел.: (0462) 97 08 39,
тел./факс: (0462) 66 39 09,
м. тел.: 050 323 00 31,
e-mail: nvt-tehno@ukr.net ,
nvttehno@gmail.com

Особливості конструкції:

Показники надійності
Коефіцієнт готовності

1,0
Енергетичні показники

Питомі витрати палива (лушпиння соняшника), кг/Гкал:

247

Питомі витрати електроенергії, кВт•год/Гкал

16,2

Економічні показники
Прямі експлуатаційні витрати, грн/Гкал

180,25

Затрати на виробництво теплової енергії, грн/Гкал

615,25

Короткий опис технологічного процесу
Теплову енергію в ТПГ -1250-2500 отримують спалюванням подрібненого палива, яке
надходить через сітку-калібратор у бункер, а
потім шнековим живильником подається до
камери спалювання на похилі колосники, на
яких він підсушується. Далі паливо потрапляє на
горизонтальні колосники, де спалюється.
Для підвищення інтенсивності горіння палива під колосники вентилятором нагнітається
повітря. Спочатку повітря потрапляє в повітряну
сорочку камери спалювання, а далі через патрубки до вузла гарячого дуття, де підігрівається

до температури 300 °С і через піддувало нагнітається під колосники.
Спалювання проходить у два етапи − інтенсивне сушіння і горіння палива у камері спалювання; догорання частинок палива і легких речовин у
камері допалювання зовнішнього теплообмінника.
Регулювання теплової потужності ТПГ 1250-2500 виконується збільшенням або зниженням подачі палива шнековим живильником і
піддувом повітря для забезпечення заданого
значення температури нагрітого повітря на
виході зовнішнього теплообмінника.

1 – камера спалювання; 2 – повітряна
сорочка; 3 – кришка камери спалювання; 4 – вузол гарячого дуття; 5 –
бункер палива; 6 – сітка-калібратор;
7 – механізм підйому кришки камери
спалювання; 8 – живильник шнековий; 9 – привод шнекового живильника; 10 – вентилятор високого тиску;
11 – колосники горизонтальні;
12 – колосники похилі; 13 – стілець;
14 – вібратор; 15 – затискачі гвинтові;
16 – пульт керування; 17 – візок;
18 – піддувало; 19 – вікно чистки підколосникового простору; 20 – бачок з
водою; 21 – драбина; 22 – хибна стінка; 23 – регульовані опори; 24 – ланцюгова передача; 25 – муфта граничного моменту.

Коментарі до результатів випробувань
Установка попереднього спалювання типу
ТПГ-1250-2500 не створює надмірного шуму та
не чинить негативного впливу на довкілля.
Перевагами установки попереднього спалювання є можливість регулювання її теплової потужності в межах від 40 % до 100 %, що забезпечує
ефективність використанням палив різної фракції,
а автоматичне завантаження палива знижує
затрати і напруженість праці обслуговуючого персоналу, зменшуючи витрати на підготовку палива.
Випробуваннями встановлено, що під час
роботи установки попереднього спалювання із
завантаженням на 40 % потужності на лушпинні

соняшника її теплопродуктивність становить
738 кВт або 0,63 Гкал/год.
Сума прямих експлуатаційні затрат під час експлуатації установки склала 180,25 грн./Гкал (за
умови використання установки для сушіння зерна
соняшника протягом трьох місяців). Затрати праці
на виконання технологічного процесу становлять
0,45 люд.-год/Гкал, а загальна сума затрат на
виробництво 1 Гкал – 615,25 гривень. Установка
попереднього спалювання типу ТПГ-1250-2500 має
високий рівень пріоритетності щодо використання
поновлювальних видів біопалив, а тому знайде
широке застосування в господарствах України.
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Висновок за результами
випробувань
УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого
РЕКОМЕНДУЄ включити установку попереднього спалювання типу ТПГ-1250-2500 до
Державного реєстру технічних
засобів для агропромислового
комплексу України.
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Коток силосний КС-3000 "Профі"
Призначення і технічний опис
Коток призначений для утрамбовування
кормових культур під час заготівлі силосу та
сінажу в бетонованих траншеях та курганах.
Коток закріплюється на триточковій навісці
гусеничних або колісних тракторів загального
призначення тягового класу 3.0 та може використовуватися в господарствах різних форм власності у всіх агрокліматичних зонах України.
Основні складові частини котка: рама, водоналивний коток з ребрами, навіска, ящик для
баластного вантажу.
Рама являє собою зварну конструкцію прямокутної форми. Передня і задня частини виготовлені з квадратної труби перерізом (160х160)
мм, з’єднаних між собою боковинами з листового металу товщиною 28 мм.

Чотири опорних стояки забезпечують стійкість відчепленої машини.
Для приєднання машини до енергозасобу в
передній частині рами приварений навісний
пристрій.
Водоналивний коток являє собою трубу діаметром 630 мм і товщиною стінки 10 мм. Збоку
труба герметично заварена фланцями з осями
для кріплення до боковин рами. На одному з
фланців передбачена водоналивна горловина з
пробкою.
Навколо котка приварені 12 ущільнювальних
ребер заввишки 150 мм і завширшки 14 мм.
За потреби збільшення маси машини,
конструкцією передбачений допоміжний ящик
для вантажу.

Технічна характеристика за результатами випробувань

Протокол випробувань
№ 01-35-2019
від 19 вересня 2019 р.

Виробник
ФОП «Пунько М.І.»,
м. Обухів, Київська обл.

Показники призначення
Тип машини

Навісна

Агрегатування, трактор тягового класу

3,0

Ширина захвату, м

2,90

Робоча швидкість, км/год

5,8

Продуктивність за год часу, т/год:
- основного
- змінного

51,0
44,0

Показники якості виконання технологічного процесу
Щільність закладеної кормової маси, кг/м3

710

Температура ущільненої силосованої маси, закладеної в сховище, °С

27,4

Технологічний процес

Показники транспортабельності
Габаритні розміри в транспортному положенні, м:
- довжина
- ширина
- висота

1520,0
2970,0
1290,0

Маса конструкційна, кг

1705

Дорожній просвіт, мм

310
Показники надійності

Середній наробіток на відмову, год.

відмови не виявлені

Питома сумарна трудомісткість усунення відмов, люд-год./год.

відмови не виявлені

Висновки за результами
випробувань

1061,29
872,79
188,50

Результати державних приймальних
випробувань дослідного зразка котка
силосного КС-3000 "Профі" свідчать,
що він задовільно виконує технологічний процес на утрамбовуванні силосної маси з кукурудзи у фазі молочновоскової стиглості зерна. За показниками призначення коток відповідає
вимогам проекту ТУ.
Під час експлуатування котка забезпечуються комфортні умови праці механізатора, зручне технічне та технологічне обслуговування.
За показниками безпечності та ергономічності коток відповідає вимогам
ДСТУ EN 953, ДСТУ EN 1553, ДСТУ EN
ISO 4254-1 та ДСТУ EN ISO 12100,
що є доказом його відповідності
Технічному
регламенту
безпеки
машин.

Економічні показники
Годинні експлуатаційні затрати агрегата, грн./год:
- в т.ч. трактора
- котка

Особливості конструкції
Регульоване довантаження доступним
баластом (пісок, вода)
Високий питомий тиск та рівномірне ущіль-

нювання, завдяки невеликій відстані між ущільнювальними ребрами (260 мм).

Коротка інформація про технологічний процес
Рухом агрегата вперед і назад маса після
попереднього розрівнювання утрамбовується

до щільності, відповідної зоотехнічним вимогам.

Коментарі до результатів випробувань
Агрегатування. Коток агрегатується з тракторами без ускладнень.
Транспортабельність. Габаритні розміри в
транспортному положенні не перевищують нормативних.
Якість роботи. Коток достатньо якісно
виконує технологічний процес на утрамбовуванні силосної маси з кукурудзи.
Показники надійності. За період випробувань відмов не відмічено.

Показники безпеки та ергономічності
Відповідає вимогам ДСТУ EN 953, ДСТУ EN 1553,
ДСТУ EN ISO 12100 та ДСТУ EN ISO 4254-1.
Експлуатаційно-технологічні показники.
Експлуатаційно-технологічні показники мають
достатній рівень.
Економічні показники. Годинні експлуатаційні затрати агрегата отримані у відповідних
умовах експлуатування котка.
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УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого
РЕКОМЕНДУЄ коток силосний
КС-3000 "Профі" до постановлення на виробництво.
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Д и с к о в а б о р о н а ТАУ Р УС - 2 , 8 П
Призначення і технічний опис
Дискова борона ТАУРУС-2,8П призначена для
обробітку ґрунтів різного механічного складу з подрібненням та загортанням пожнивних залишків у ґрунт.
Борона представляє собою рамну конструкцію, яка складається із причіпного пристрою з
поперечною сницею, центральної та двох крайніх балок прямокутного перерізу, на які встановлюються стійки з робочими органами (дисками).
Для врівноважування прямолінійності руху в
передньому і задньому рядах виконана зустріч-

на орієнтація дисків. Проміжний ряд дисків
виконує технологічну та урівноважувальну (регулювальну) функції: оброблює смугу ґрунту за
переднім рядом вздовж осьової лінії та врівноважує асиметрію сил від різної кількості зустрічних
дисків заднього ряду. Борона також обладнана
опорними котками (постачаються три різні варіанти: трубчастий, трубчасто-планчастий та швелерний); колесами 165 R13C; шинами 185/75R
16C БЦ 24; гідроциліндрами. Навішується борона на двохточкову навіску трактора.
Протокол державних
приймальних випробувань
№ 2395/0233-01-2019

Технічна характеристика за результатами випробувань
Показники призначення
Потужність енергозасобу, к.с.

107

Робоча швидкість руху, км/год

11,8

Конструкційна ширина захвату, мм

3,0

Продуктивність, га/год:
за годину основного часу / за годину змінного часу

3,3 / 2,6

Габаритні розміри в робочому положенні, мм:
довжина / ширина / висота

6020 / 3450 / 1050

Виробник
ФОП «Федоренко В.М.»,
вул. Сквирське шосе, 29,
м. Біла Церква, Київська
область, 09112
Особливості конструкції:

Показники транспортабельності
Габаритні розміри в транспортному положенні, мм:
довжина / ширина / висота
Дорожній просвіт, мм

6300 / 2300 / 300
305

Показники технологічності
Конструкційна маса, кг

2198

Питома матеріаломісткість на 1м ширини захвату, кг

733

Рама з жорстко закріпленими дисками

Показники якості роботи
Робоча ширина захвату, м

2,8

Середня глибина обробітку, см
– середньоквадратичне відхилення, ± см

10,5
2,2

Кришіння спушеного шару ґрунту, вміст грудочок за фракціями, % (0-50,0) мм

89,2

Гребенистість поверхні поля після обробітку, см

2,8

Показники надійності
Щозмінний оперативний час технічного обслуговування, год

0,33

Питома сумарна оперативна трудомісткість технічного обслуговування,
люд.-год/год

0,032

Коефіцієнт готовності

1,00

Опорний коток з регулюючими
гвинтами

Економічні показники
Прямі експлуатаційні витрати, грн/га

304,26

Затрати праці, люд.-год/га

0,38

Ціна, грн. (дискової борони/енергозасобу)

220 000/770 000

Коротка інформація про технологічний процес,
в якому застосовується дискова борона
У процесі роботи агрегата із заглибленням у
ґрунт дисковими робочими органами диски, кожен
з яких розставлено під двома кутами – повороту до
напрямку руху і нахилу випуклої частини до горизонту, підрізають ґрунт та зміщують його в протилежний від робочої поверхні диска бік. За цих умов
перший ряд причіпного дискового агрегату буде
врівноважений. Задній ряд через неоднакову кількість зустрічних дисків є неврівноважений. Для
цього використано середній (проміжний) ряд дисків, які за умови оптимального віддалення середнього ряду від першого врівноважують діючі зусилля і борона зберігає прямолінійність руху. Наявність

двох рядів дисків забезпечує інтенсивне кришіння
ґрунту.
Установка стійки і підшипникового вузла за
неробочим (випуклим боком) диска сприяє покращенню якості кришіння ґрунту, зменшує інтенсивність попадання абразивного пилу в ущільнення підшипникових вузлів та виключає необхідність установки додаткових конструкційних елементів –
чистиків, які традиційно застосовують у компонуваннях розміщення стійки з підшипниковим вузлом
перед робочою поверхнею диска. Опорний коток
додатково подрібнює грудки, прикочує верхній шар
ґрунту для збереження вологи і вирівнює поверхню.

Коментарі до результатів випробувань
Агрегатування. Борона агрегатується причіпним пристрєм з енергозасобами, обладнаними тягово-зчіпним пристроєм і мають гідравлічні виходи, без ускладнень
Транспортабельність. Ширина дискової

борони в транспортному положенні складає
2,30 м за допустимої величини не більше 4,40 м
Елементи конструкції. Рама. Жорстка
проста і надійна конструкція. Забезпечує надійне кріплення робочих органів
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Загальний вигляд причіпного
пристрою

Висновок за результами
випробувань
УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого
РЕКОМЕНДУЄ дискову борону
ТАУРУС-2,8П виробництва
ФОП «Федоренко В.М.»
включити до Державного
реєстру технічних засобів для
агропромислового комплексу
України.
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Кул ьт и в а т о р п е р е д п о с і в н и й т и п у К П Н в а г р е г а т і з
причіпним пристроєм типу ПП
Призначення і технічний опис
Культиватори для передпосівного обробітку
ґрунту типу КПН та причіпні пристрої типу ПП
складають типорозмірні ряди, в яких машини
мають однакову конструкцію базових вузлів і
відрізняються між собою шириною захвату та
деякими відповідними конструкційними параметрами. На випробування було надано культиватор передпосівний моделі КПН-8,0-3 та причіпний пристрій ПП-3,0.
Культиватор КПН-8,0-3 призначений для

суцільного передпосівного обробітку ґрунту з одночасним підрізанням кореневої системи бур’янів,
подрібненням, вирівнюванням і прикочуванням
поверхні ґрунту, а також для догляду за парами.
Причіпний пристрій ПП-3,0 призначений для
переобладнання навісних агрегатів типу ДАН4,0, ДАН-4,7, ДАН-5,5 і КПН-8,0 у причіпні. Цим
забезпечується переміщення агрегата на колесах причіпного пристрою, розвантажуючи навіску трактора, і переведення агрегата з робочого
положення в транспортне.

Протокол державних
приймальних випробувань
№ 2364/0235-01-2019

Технічна характеристика за результатами випробувань
Показники призначення
Необхідна потужність енергозасобу, к.с.
166
Робоча швидкість руху, км/год
11,5
Конструкційна ширина захвату, мм
8,1
Продуктивність, га/год:
за годину основного часу / за годину змінного часу
9,0 / 7,2
Габаритні розміри в робочому положенні (культиватор/причіпний пристрій), мм:
- довжина
2500/3950
- ширина
8080/2600
- висота
1240/1440
Показники транспортабельності
Габаритні розміри в транспортному положенні, мм:
довжина / ширина / висота
4120 / 3770 / 3480
Дорожній просвіт, мм
300
Показники технологічності
Конструкційна маса, кг (без ЗІП)
2900
Питома матеріаломісткість на 1м ширини захвату, кг
358
Показники якості роботи
Робоча ширина захвату, м
7,8
Середня глибина обробітку, см
6,5
середньоквадратичне відхилення, ± см
1,1
Кришіння спушеного шару грунту, вміст грудочок по фракціях, % – (0-10,0) мм
86,4
Гребенистість поверхні поля після обробітку, см
1,8
Показники надійності
Щозмінний оперативний час технічного обслуговування, год
0,25
Питома сумарна оперативна трудомісткість технічного обслуговування, люд.год/год
0,025
Коефіцієнт готовності
1,0
Економічні показники
Прямі експлуатаційні витрати, грн/га
303,42
Затрати праці, люд.-год/га
0,14
Ціна, грн. (культиватора/енергозасобу)
284000/3820000

Виробник
ТОВ ІСМ «Промінь»,
вул. Леваневського, 87, оф.
325, Київська область, м. Біла
Церква, 09100, Україна.
Тел./факс:
+38 (04563)-37-29-96;
e-mail: promin_ism@ukr.net
Особливості конструкції:

Бокова рама з робочими органами

Система під’єднання причіпного пристрою та фіксатор гідравлічних шланг

Коротка інформація про технологічний процес,
у якому застосовується культиватор
Технологічний процес передпосівного
обробітку ґрунту. Коли культиватор їде полем
робочі органи – стрілчасті лапи, заглиблюючись
у ґрунт, кришать його, розпушують поверхневий
шар на задану глибину і одночасно підрізають
кореневу систему бур'янів.
Пружинна граблина, розташована за
робочими органами культиватора, додатково

розпушує і вирівнює ґрунтову поверхню та сепарує грудки, а також проводить вичісування підрізаних бур’янів.
Розміщені позаду опорні котки, положення
яких регулюється гвинтовими механізмами,
забезпечують необхідну глибину обробітку
ґрунту, прикочують ґрунт та формують ущільнений дрібнодисперсний посівний шар.

Коментарі до результатів випробувань
Агрегатування. Агрегатується з тракторами класу 30 кН без ускладнень
Транспортабельність. Ширина культиватора в транспортному положенні складає 3,77 м
за допустимої величини не більше 4,40 м.
Елементи конструкції. Рама. Жорстка
проста і надійна конструкція забезпечує надійне
кріплення робочих органів
Якість роботи. Культиватор стало виконує
технологічний процес з показниками якості, які

задовольняють агротехнічні вимоги
Показники надійності. Відмов не відмічено. Показники надійності отримані задовільними
Експлуатаційні показники Проводити технічне та технологічне обслуговування зручно.
Експлуатаційно-технологічні показники мають
достатній рівень
Економічні показники. Затрати праці та
прямі експлуатаційні затрати отримані у відповідних умовах експлуатування культиватора
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Опорні котки культиватора. Вид ззаду

Висновок за результами
випробувань
УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого
РЕКОМЕНДУЄ культиватор
КПН-8,0-3 в агрегаті з причіпним пристроєм ПП-3,0
включити до Державного
реєстру технічних засобів для
агропромислового комплексу
України.
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Дисковий агрегат T-allAr-3,0
Призначення і технічний опис
Дисковий агрегат T-allAr-3,0 призначений
для обробітку грунтів різного механічного складу із подрібненням та загортанням рослинних
залишків у грунт за вологості грунту до 25 % і
твердості грунту до 3,5 МПа.

Агрегат складається з рами, на якій у два ряди
розташовані стійки з дисками, які мають вирізи по
крайці твірної (тип «Ромашка»), пластинчастого
опорного котка, опорно-пальцевої гребінки, причіпного пристрою, механізму регулювання глибини обробітку, ходової та гідравлічної систем.

Технічна характеристика за результатами випробувань
Показники призначення
Тип машини

напівпричіпна

Необхідна потужність трактора, к.с.

130-200

Швидкість руху робоча, км/год

Протокол державних
приймальних випробувань
№ 2354/0231-01-2019

9,7

Продуктивність, за годину, га/год:
- основного часу
- змінного часу

2,9
2,2

Показники транспортабельності
Габаритні розміри в транспортному положенні, мм:
- довжина
- ширина
- висота

6150
3500
1800

Дорожній просвіт, мм

350

Виробник
ПП «ВФ «ПОЛІМАШПРОЕКТ»,
вул. Павліченко, будинок 37,
приміщення 46, м. Біла
Церква, Київська обл., 09100.
Директор – Поліщук О.П.

Особливості конструкції:

Показники технологічності
Конструкційна маса, кг

2200

Питома матеріаломісткість на 1м ширини захвату, кг

733,3

Показники якості роботи
Середня глибина обробітку грунту, см

9,2

Якість кришіння грунту, вміст грудок по фракціях, %: (0-50,0) мм

85,7

Гребенистість поверхні після обробітку, ± см

1,2

Загортання пожнивних решток, %

76,2
Показники надійності

Щозмінний оперативний час технічного обслуговування, год

0,38

Питома сумарна оперативна трудомісткість технічного обслуговування, люд-год/год

0,032

Коефіцієнт готовності

Загальний вигляд дисків з
механізмом регулювання кута атаки

1
Економічні показники

Прямі експлуатаційні витрати, грн./га

505,91

Затрати праці, люд.-год/га

0,45

Ціна, грн

340000

Коротка інформація про технологічний процес,
у якому застосовується агрегат
Переміщаючись полем диски заглиблюються в грунт, кришать та перемішують його,
одночасно підрізають кореневу систему стерні
та бур’янів і загортають пожнивні та рослинні
рештки в ґрунт. Наявність двох рядів дисків
забезпечує інтенсивне кришіння ґрунту, його
зсув і повернення на місце. Опорно-пальцева

гребінка додатково подрібнює і сепарує грунт,
пропускаючи дрібну і середні фракції грудок, які
допомагає подрібнити опорний коток, що також
дискретно прикочує верхній шар ґрунту для збереження вологи, вирівнювання поверхні та
доведення її до передпосівних кондицій.

Коментарі до результатів випробувань
Агрегатування. Агрегатується з тракторами класу 3 без ускладнень.
Транспортабельність. Ширина агрегата у
транспортному положенні становить 3,50 м (за
допустимої величини не більше 4,40 м).
Елементи конструкції. Рама. Жорстка
проста і надійна конструкція забезпечує надійне
кріплення робочих органів
Якість роботи. Агрегат стало виконує технологічний процес за показників якості, які задовольняють агротехнічні вимоги.

Показники надійності. Відмов не відмічено.
Показники надійності отримані задовільними.
Експлуатаційні показники. Проводити
технічне та технологічне обслуговування зручно.
Експлуатаційно-технологічні показники мають
достатній рівень.
Економічні показники. Затрати праці та
прямі експлуатаційні затрати отримані у відповідних умовах експлуатування відповідають
вимогам НД.
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Загальний вигляд опорно-пальцевої
гребінки

Заключення за результами
випробувань
УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого
РЕКОМЕНДУЄ дисковий
агрегат T-allAr-3,0
включити до Державного
реєстру технічних засобів для
агропромислового комплексу
України.
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Сівалка пневматична рядкова Spirit ST 600C
Призначення і технічний опис
Сівалка пневматична рядкова Spirit ST 600C
(далі сівалка) призначена для рядкової сівби
насіння зернових, дрібно- та середньонасінних
зернобобових та інших культур, близьких за
розмірами насінин та нормами висіву до зернових культур з одночасним внесенням мінераль-

них добрив, а також для прикочування ґрунту,
його вирівнювання та ущільнення.
Сівалка складається з рами, причіпного пристрою, ящика зернотукового, висівних апаратів,
варіаторів, сошників, прикочувальних котків,
маркерів, опорно-приводних коліс, пристрою
для транспортування та підніжок.

Технічна характеристика за результатами випробувань
Показники призначення
Значення показника
Тип машини
Причіпна
Агрегатування з тракторами класу
3-5 (трактор Челенжер МТ 765С)
Швидкість руху робоча, км/год
14,8
Робоча ширина захвату, м
6,0
Продуктивність, за годину, га/год:
– основного часу
8,9
– змінного часу
6,2
Показники транспортабельності
Габаритні розміри в транспортному положенні, мм:
– довжина
8000
– ширина
3000
– висота
3550
Дорожній просвіт, мм
340
Показники технологічності
Конструкційна маса, кг
7600
Питома матеріаломісткість на 1м ширини захвату, кг
1266,6
Показники якості роботи
Норма висіву насіння сої, кг/га (млн. шт./га)
190,0 (1,1)
Ширина міжрядь, мм
125
Кількість насіння, загорненого в шар середньої глибини і в два
82,0
суміжних з ним шари, %
Глибина загортання насіння, см
4,0
– середньоквадратичне відхилення, ± см
0,9
Гребенистість після проходу сівалки, см
1,6
Показники надійності
Щозмінний оперативний час технічного обслуговування, год
0,67
Питома сумарна оперативна трудомісткість технічного обслуго0,07
вування, люд-год/год
Коефіцієнт готовності
1
Економічні показники
Прямі експлуатаційні витрати, грн/га
1125,97
Затрати праці, люд.-год/га
0,16
Ціна, грн
4200000

Протокол державних
приймальних випробувань
№ 2401/0304-01-2019

Виробник
Vдderstad AB, Hogstadvдgen 2,
590 21 Vдderstad, Sweden,
+ 46 142 820 00.
Представництво в Україні –
ТОВ «Вадерстад», вул.
Промислова, 3,
м. Жашків, Черкаська обл.,
тел.: + 38 04747 6 07 71,
+38 067 408 43 87, е-mail:
vitaliy.filatov@vaderstad.com.
Генеральний директор –
Віталій Філатов.
Особливості конструкції:

Коротка інформація про технологічний процес, у якому застосовується сівалка
Під час руху сівалки полем диски для обробітку грунту ріжуть поверхневий шар ґрунту на задану глибину з його перевертанням і подрібненням.
Якщо сівба ведеться по необробленому ґрунтообробними знаряддями полі або з мінімальним
обробітком поверхневого шару, диски одночасно
з подрібненням ґрунту подрібнюють і рослинні
рештки, які знаходяться на поверхні ґрунту та на
глибині оброблюваного шару. Додатково через
туково-анкерні сошники в грунт вносяться добрива на встановлену глибину. Прикочувальні колеса, які рухаються за блоком обробітку грунту,
прикочують та вирівнюють розпушену поверхню.
Електронна система дозує насіння висівними

апаратами, встановленими у нижній частині бункера і через котушки подає до розподільчих головок. З останніх за ймовірнісним принципом насіння розподіляється і через насіннєпроводи
потрапляє до дискових сошників, а далі в грунт.
Після цього прикочувальні ролики ущільнюють
поверхневий шар ґрунту, забезпечуючи надійне
надходження вологи до насіння і сприяючи його
кращому проростанню. Для запобігання інтенсивному випаровуванню продуктивної вологи
поверхневий шар ґрунту розпушується легкою
пружинною бороною. Рядки добрив та насіння
формуються, що між кожними двома рядками
насіння розташовується один рядок добрив.

Загальний вигляд висівної секції
сівалки, зубчастих дисків на стійках та
розрівнювачів колії

Коментарі до результатів випробувань
Агрегатування. Агрегатується з тракторами класу 3-5 без ускладнень
Транспортабельність. Ширина сівалки у
транспортному положенні становить 3,00 м (за
допустимої величини не більше 4,40 м).
Елементи конструкції. Рама. Жорстка
проста і надійна конструкція забезпечує надійне
кріплення робочих органів.
Якість роботи. Сівалка стало виконує технологічний процес за показників якості, які задо-

вольняють агротехнічні вимоги
Показники надійності. Відмов не відмічено. Показники надійності отримані задовільними
Експлуатаційні показники. Проводити
технічне та технологічне обслуговування зручно.
Експлуатаційно-технологічні показники мають
достатній рівень
Економічні показники. Затрати праці та
прямі експлуатаційні затрати отримані у відповідних умовах експлуатування сівалки
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Висновок за результами
випробувань
УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого
РЕКОМЕНДУЄ cівалку
пневматичну рядкову Spirit ST
600C включити до Державного
реєстру технічних засобів для
агропромислового комплексу
України.
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ФОКУС-ТЕСТИ
Д и с к о в і р о б о ч і о р г а н и р і з н о ї к о н с т ру к ц і ї
д л я ґ ру н т о о б р о б н и х а г р е г а т і в
Якість роботи.
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Дискові робочі органи призначені для використання в ґрунтообробних агрегатах у техноло-

Варіант 1

гіях поверхневого та мілкого обробітків ґрунту на
глибину 4-12 см з одночасним кришенням ґрунту, підрізанням кореневої системи бур’янів і
пожнивних залишків та часткового їх загортання.
Технічні параметри робочих органів: диск з
мілким зубом діаметром 500 мм та 520 мм кількість зубів – 24 шт.; крок – 12,5 см; диск хвилястий діаметром 520 мм, кількість хвиль 18 шт.,
крок – 9 см.
Типи розміщення дисків: Варіант 1 - диск з
кутом атаки 170 та кутом нахилу 200 з мілким
зубом на окремій осі індивідуальної підпружиненої стійки; Варіант 2 – батарея дисків з мілким
зубом на загальній жорсткій осі з кутом атаки
170; Варіант 3 – батарея хвилястих дисків на

Варіант 2

Варіант 3

загальній підпружиненій осі з кутом атаки 170.
Варіант 4 – батарея хвилястих дисків на загальній підпружиненій осі з кутом атаки 50.
Умови випробувань: агрофон – стерня
пшениці, висота стерні - 12 см, маса пожнивних
решток (солома) – 360 г/м2;
Вологість ґрунту в шарах 0-15 см складає
(6,8…12%); твердість ґрунту – (3,3…3,7) МПа,
що свідчить про сухість ґрунту цього періоду.
Режими роботи – установлена глибина
ходу робочих органів; три швидкості руху:
7 км/год, 11 км/год, 15 км/год.
Критерії оцінювання якості роботи –
середня глибина спушеного шару, підрізання,
загортання.

Варіант 4

Загортання рослинних решток

Коментарі за результатами випробувань
Глибина обробітку. Агрегати Варіант 1
(дискатор) та Варіант 2 (зубчаста жорстка
α =170) стабільно тримають глибину в діапазоні
7-15 км/год. Агрегат Варіант 3 в діапазоні
швидкості 7-11 км/год (борона хвиляста
пружна α =170) схильна до виглиблення на 12%.
Агрегат Варіант 4 з малим кутом атаки
дисків(α =50) в діапазоні 7-11 км/год проникає
в грунт на глибину в 1,6 рази менше (4,7 см
проти 7,9 см) і витримує цю глибину стабільно.
Підрізання. Дискатор Варіант 1 на швидкості 7-11 км/год добре підрізає рештки (9295%), і з ростом швидкості підрізання покращується до відмінних значень. Борона
Варіант 2 з жорсткими зубчастими дисками,
повернутими на α =170, відмінно підрізає
рештки в діапазоні швидкостей 7-11 км/год.

Борона Варіант 3 з пружними хвилястими
дисками, повернутими на 170, на всіх швидкостях добре підрізає стерню. Борона
Варіант 4 з хвилястими дисками при α =50 підрізає рештки при 7-11 км/год незадовільно.
Загортання. Агрегат Варіант 1 – дискатор на малих швидкостях до 12 км/год має
добре загортання, зі зростанням швидкості –
загортання відмінне.
Агрегат Варіант 2 (жорсткий зубчастий
диск, α =170) в діапазоні швидкостей 7-15
км/год добре загортає рештки.
Агрегат Варіант 3 (пружний хвилястий
диск α =170) на швидкостях до 10 км/год
загортає пожнивні рештки задовільно, а на
10-15 км/год – добре.
Агрегат Варіант 4 (пружний хвилястий

диск α =50) на швидкості 7-15 км/год – показник загортання решток незадовільний.
Загальні висновки. Дискатор має
краще загортання і змішування ґрунту з
рештками; хвилястий – залишає рештки на
поверхні та порушує шар під мульчою решток. Якість підрізання та загортання бороною
з зубчастим диском є близькою до показників дискатора. Борона з хвилястими дисками
з кутом атаки 170 підрізає і загортає рештки
гірше, ніж дискатор і борона з зубчастим
диском. Зміна кута атаки хвилястого диска з
170 до 50 в 1,5 раза зменшує його глибину
(4,8 см проти 6,5 см) проникнення в грунт та
знижує майже вдвічі показники підрізання та
загортання до незадовільних значень.

Місце проведення експериментів:с. Красне, Тиврівського р-ну, Вінницької обл.
Атестат акредитації ЦВТ УкрНДІПВТ ім.Л. Погорілого № 2Н344 від 29 вересня 2014 р
Випробування провели: В.В. Погорілий, Л.П.Шустік, В.Г. Громадська, Т.М. Мулик, С. Г. Царану
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П о в е р х н е в и й о б р о б і т о к г ру н т у .
Варіанти виконання
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Д-8 зубчастий диск виробництво з 2010 року

БДЛП-8 хвилястий диск виробництво з 2016 року

БДЛП-8 зубчастий диск розробка 2018 року
НОВИНКА
мілкими зубами), на окремій осі індивідуальҐрунтообробні агрегати призначені
них підпружинених стійок (варіодиски).
для поверхневого та мілкого обробітків
Забезпечують за допомогою наявних
ґрунту на глибину 40-100 мм з одночаскутів і вібрувальних стійок інтенсивне підріним кришенням ґрунту, підрізанням
зання скиби ґрунту, її відкидання з посилекореневої системи бур’янів і пожнивних
ним кришенням і змішуванням стерні з ґрунзалишків, часткового їх загортання та
том. Коток – відкритого типу, у складі тандемульчування поверхні поля.
му секцій кілець з швелерним профілем.
Дискатор Д-8. Ширина захвату – 8 м.
Борона БДЛП-8. Ширина захвату – 8 м.
Робочі органи – диски зубчасті діаметром
Робочі органи – диски зубчасті діаметром 500
520 мм, кількість зубів – 24 шт., крок – 12,5
мм, кількість зубів – 24 шт., крок – 9 см, набрасм; встановлені з двома фіксованими кутами
ні в батарею на загальній жорсткій осі з регуль– атаки 170 та нахилу 200; зубчасті (з 24-ма

ованим кутом атаки 5-170 (встановлено 170).
Забезпечують добре перерізання та подрібнення рослинних решток, підрізання скиби
ґрунту, її кришення і змішування стерні з ґрунтом. Коток – циліндрично-планчастого типу.
Борона БДЛП-8. Ширина захвату – 8 м.
Робочі органи – диски хвилясті діаметром
520 мм, кількість хвиль – 18 шт., крок – 9 см,
набрані в батарею на загальній підпружиненій осі з кутом атаки 5-170 (встановлено 170).
Забезпечують за допомогою кута атаки у
вібрувальній батареї дисків підрізання скиби, її
відкидання, кришення та змішування стерні з
ґрунтом. Коток – циліндрично-планчастого типу.
Примітка. Тестування проведені у варіанті комплектування кожного агрегату означеним типом котка. Виробник оснащує наведені
агрегати типом котка за вибором замовника.
Умови випробувань: агрофон – стерня пшениці, висота стерні - 12 см, маса соломи – 3,6 т/га;
Стан ґрунту в шарах 0-15 см: вологість –
(6,8…12)%; твердість – (3,3…3,7) МПа.
Загалом умови характеризуються як
складні та не сприяють якісному виконанню
поверхневого обробітку (лущення).
Режими роботи – установлена глибина
ходу робочих органів 7-8 см; три робочі
швидкості: 7 км/год, 11 км/год, 15 км/год.
Критерії оцінювання якості роботи –
середня глибина спушеного шару, підрізання, загортання.

Коментарі за результатами випробувань
Тест проводився на поверхневому обробітку
ґрунту в агрегаті з трактором потужністю 300 к.с.
Навіть за важких умов роботи всі протестовані типи машини виробництва ТОВ
«Краснянське СП «Агромаш», обладнані різними робочими органами, забезпечили якісне виконання технологічного процесу
поверхневого обробітку стерні пшениці на
швидкостях від 7 до 15 км/год і глибині 60 –
80 мм. Водночас характер впливу зміни
робочої швидкості на якість роботи різних
типів машин дуже схожий (лінії залежності
зміни кожного показника у всіх агрегатів
майже паралельні, а їхня тренду має форму
рівностороннього трикутника)
Глибина обробітку. Дискатор Д-8 та
борона БДЛП-8 з зубчастим диском забезпечили однакову глибину обробітку ґрунту на
швидкостях 7-15 км/год. Водночас глибина
обробітку не залежить від швидкості і знаходиться в діапазоні 80 мм. Борона БДЛП-8 з
хвилястим диском також може працювати на
означену глибину, але на малій швидкості (7
км/год.) суттєво виміляється на 20 мм.
Підрізання бур’янів. Дискатор Д-8 та борона БДЛП-8 із зубчастим диском забезпечують
значення цього показника близьке до 100 %.

Причому на малих швидкостях борона працювала краще і стабільніше, а дискатор покращив свою роботу за збільшенням швидкості
після 9 км/год. БДЛП-8 з хвилястим диском
забезпечує дещо гіршу якість підрізання близько 85 % (швидкість 7 км/год), яка з
ростом швидкості (11-15 км/год) знижується і
становить 40-50 %.
Загортання рослинних решток.
Дискатор Д-8 та борона з зубчастим диском
забезпечують загортання в одному діапазоні
якості (80-85) %. Водночас БДЛП-8 з зубчастим диском на малих швидкостях 7 км/год
випереджає варіодиск на (5-7)% по загортанню, а з ростом швидкості якість загортання дискатором росте інтенсивніше і сягає 90
%. Борона БДЛП-8 з хвилястим диском дозволяє загортати до 85 % решток на швидкості 15
км/год., але на менших робочих швидкостях
цей показник знижується до рівня (60-65) %.
Резюме. Дискатор Д-8 та модернізована борона БДЛП-8 з зубчастим диском навіть
за важких умов роботи спроможні забезпечувати якісний поверхневий обробіток ґрунту
(лущення) у всіх можливих діапазонах робочих швидкостей (від 7 км/год до 15 км/год).
За цих умов якісні показники роботи обох

агрегатів перебувають на високому рівні, є
практично ідентичними і повністю задовольняють вимоги традиційних технологій.
Борона БДЛП-8 з хвилястим диском за якісним показниками дещо по-іншому забезпечує
процес поверхневого обробітку – значно більша
кількість рослинних решток залишається на
поверхні поля. Такий агрегат рекомендується для
нової технології лущення (вертикальний обробіток), але одночасно може застосовуватись і в традиційних технологіях з прийнятною якістю роботи.
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