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Міністерство
розвитку
економіки,торгівлі
та
сільського господарства України:
– Україна за обсягами експортованої органічної продукції
посіла 1 місце в Європі та 2-ге місце у світі;
– Уряд підтримав нові зміни до програми «Доступні кредити 5-7-9%» аби зробити її ще доступнішою для бізнесу;
– Прогноз врожаю в 68 млн т може бути переглянутий.
За підсумками 2019 року Україна посіла 1 місце в
Європі та 2 місце у світі (зі 123 країн) за обсягами експортованої органічної продукції до ЄС, піднявшись на
дві сходинки порівняно з попереднім роком. Про це
йдеться в щойно оприлюдненому щорічному звіті
Європейської Комісії «Імпорт органічних агропродовольчих товарів в ЄС: ключові зміни в 2019 році».
«Зростаючий попит європейських споживачів на
українську органічну продукцію свідчить про її високу
якість та конкурентоспроможність. Провідні позиції
України у світовій торгівлі органічною продукцією
демонструє активний розвиток цієї галузі, що є пріоритетом в аграрній політиці міністерства», - прокоментував заступник Міністра розвитку економіки, торгівлі та
сільського господарства України – Торговий представник України Тарас Качка.
Протягом 2019 року до ЄС ввезено 3,24 млн тонн
органічної агропродовольчої продукції, більше 10% якої
припадає на Україну. Український експорт до ЄС збільшився на 27% – з 265 817 тонн в 2018 році до 337 856
тонн в 2019-у. В основному, до ЄС з України експортуються зернові (окрім рису та пшениці, 76,9% зернових

українського походження), пшениця (31,8% з України),
олійні культури (крім сої, 18,2% та друге місце після
Туреччини), соя (4 місце та 13% імпорту сої з України),
фрукти (11% та 3 місце). Також Україна входить до групи
найбільших експортерів макухи, фруктових соків та овочів, що є ключовими експортними продуктами.
У 2018 році Україна займала четверте 4 місце за
обсягами експорту органічної продукції до ЄС, поступаючись Китаю, Еквадору та Домініканській Республіці.
Треба зауважити, що Домініканська Республіка та
Еквадор постачають в ЄС майже виключно тропічну
продукцію: 90% експорту складають тропічні фрукти,
свіжі або сушені, горіхи та спеції.
Загалом імпортована органічна продукція складає
близько 2% загального імпорту агропродовольчих
товарів до ЄС.
Нагадаємо, що 20 травня Європейська Комісія оприлюднила стратегію ЄС “Від ферми до виделки”, згідно з
якою передбачається збільшення земель під органічним виробництво до 25% сільськогосподарських угідь
до 2030 року. Зараз ця цифра становить близько 8%.

Кабінет Міністрів України ухвалив постанову «Про внесення змін до Порядку надання державної підтримки мікропідприємництва та малого підприємництва».
Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду.
«Ми майже щодня обговорюємо з фахівцями банківпартнерів, як працює програма і як зробити її доступнішою. Сьогодні на засідання Уряду був винесений та прийнятий новий пакет змін, напрацьований спільно з ними
та Мінфіном, який врегулює виявлені проблеми та підвищить ефективність програми», - коментує рішення Уряду
заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Дмитро Романович.
Зокрема, вирішено:
• пом’якшити вимоги до обов’язкової прибутковості
діючого бізнесу в попередньому податковому періоді;

• зняти обмеження щодо напрямків використання
коштів, отриманих суб’єктами підприємництва для фінансування оборотного капіталу;
• зняти обмеження щодо максимальної суми кредиту
в рамках Програми, залишивши обмеження лише по розміру держдопомоги;
• привести формулу розрахунку базової процентної
ставки у відповідність з рівнем операційних витрат банків,
який дає змогу їм забезпечувати виконання програми
«Доступні кредити «5-7-9%».
Важливо, мікро- та малий бізнес зможе звернутися за
отриманням кредитів за новими правилами одразу після
внесення Радою Фонду розвитку підприємництва відповідних змін до Програми «Доступні кредити 5-7-9» та
оновлення угод з уповноваженими банками.

Під час прес-конференції Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор
Петрашко розповів про хід польових робіт, прогноз
врожаю та стан експорту зернових культур.
Цього року через особливості погодних умов на
Півдні України жнива розпочалися раніше, ніж у минулі
роки. Приміром в Одеській та Миколаївській областях
стартувала збиральна кампанія озимого ячменю.
Однак активний хід збиральної кампанії слід очікувати
в південних регіонах за тиждень-два, у решті областей, - починаючи з середини липня.
Очікуване валове виробництво зерна урожаю 2020
року становить біля 68 млн тонн, проте може бути

переглянуте у бік збільшення. За попередніми прогнозами Мінекономіки урожай олійних культур (соняшник,
соя, ріпак) цього року буде більшим 20 млн тонн,
цукрових буряків зберуть більше 9 млн тонн, картоплі
– більше 20 млн тонн, овочів – понад 9 млн тонн, що
повністю забезпечить внутрішні потреби держави та
створить потужний експортний потенціал.
Для організації забезпечення продовольчої безпеки та уникнення застосування експортних обмежень
Мінекономіки планує підписати Меморандум про
взаєморозуміння з учасниками зернового ринку на
новий 2020/2021 МР. Зараз документ проходить етап
узгодження усіх сторін.
http://me.gov.ua/
№ 2 (115) червень 2020 р.
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Інноваційні технології в АПК
УДК 622.75:629

Уминський С., канд. техн. наук, Дударев І., канд. техн. наук, Житков С., Королькова М., Дмитрієва С.
(Одеський державний аграрний університет)

Мікрофільтрація рослинної олії
в умовах агровиробництва
Обґрунтована доцільність використання розробленої установки для мікрофільтрації рослинної олії в мініцехах та фермерських господарствах. Запропонована установка дає змогу підвищити ефективність тонкої очистки олії, водночас зі спрощенням конструкції та зменшенням габаритних розмірів установки та зниженням
енергоспоживання на реалізацію технологічного процесу.
Ключові слова: соняшникова олія, очищення, механічні домішки, фракція, мікрофільтрація, освітлення,
гідродинамічна обробка.
Вступ. Виробництво соняшникової олії для вакуумної камери для видалення води і легко киплячих
України, враховуючи її ґрунто-кліматичні умови, є фракцій, потім подається в блок суперочищення для
стратегічним напрямком. Відповідно до статичних мікрофільтрації та освітлювання. У технологічному
даних, у сільській місцевості функціонують більше процесі, за необхідності, використовується гідродина2500 міні-заводів і маслоцехів зі спрощеною техноло- мічна обробка олії. Показники якості харчового прогією отримання рослинної олії, яка базується на про- дукту відповідають вимогам ГОСТ 1129 – 93 для
стому і, як правило, недосконалому обладнанні. соняшникової олії вищого сорту [2,3].
Виробництво рослинної олії за традиційною технологі• ступінь прозорості, фем. – 25;
єю на класичній виробничо-технологічній лінії вимагає
• перекисне число, 1/2 ммоль/кг -10;
великих витрат електроенергії з досить низьким вихо• кислотне число, мг КОН/г – 0,6;
дом олії. За таких умов не забезпечується одержання
• кольорове число, мг йоду – 12,0;
екологічно чистої олії у безвихідній технології. Це
• масова частка фосфоровмісних речовин, % – відпов’язано з використанням енергоємного обладнання сутнє;
в технологічному циклі: «обрушення – подрібнення –
• масова частка вологи і летких речовин, % – 0,1;
смаження – попереднє пресування – остаточне пресу• температура спалаху, оС – 225.
вання – освітлення із застосуванням хімічних
речовин».
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Для реалізації описаної технології використовують обладнання [1], до складу якого
входять:
1. Блок пресування (серійного виготовлення ).
2. Блок центрифугування .
3. Блок вакуумного сушіння.
4. Блок суперочищення (мікрофільтрації ).
5. Блок коагуляції і гідратації.
Конструкції технічних засобів дають змогу
компонувати окремі складові частини блоками (модулями). Враховуючи умови їх розміщення у малоконтурних цехах за наявності Рис. 1 – Технологічна схема обробки та комплексного очищення соняшникової
олії фізичними методами
обладнання для пресування (п.1), необхідно
Мета досліджень – обґрунтувати та розробити
виготовити і впровадити у виробництво тільки устаткування відповідно до пунктів 2-5. Такий комплекс тех- установку для мікрофільтрації рослинної олії для її
нічних засобів ( рис.1.) забезпечує пресування олійно- доочищення зниженням вмісту механічних домішок та
го насіння, очищення від механічних домішок центри- канцерогенних речовин, отримання продукту високої
фугуванням, видалення води під вакуумом, суперочи- якості та підвищення ефективності технологічного
процесу очищення.
щення (освітлювання), коагуляцію та гідратацію олії.
Результати досліджень. Установка складається з
Технологічний процес виконується в такій послідовності. Олійне насіння підлягає пресуванню, потім блока мікрофільтрів із самостійним баком, насосної
очищена олія подається на центрифугу для очищення станції, керамічних мембранних елементів, щита керувід механічних домішок. Очищена олія потрапляє до вання. Блок мікрофільтрів (рис. 2.) являє собою зваре© Уминський С., Дударев І., Житков С., Королькова М., Дмитрієва С., 2020
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ну рамну конструкцію, на якій змонтований основний
олійний бак (3) об’ємом 600 л. У бак вмонтовані електронагрівачі, датчики рівня температури. Навколо
бака встановлені 12 блоків мікрофільтрів (5), у кожному з яких встановлені 24 керамічні стержні. Схема
потоків олії в елементах блока представлена на рис. 3.
Циркуляція олії в блоці мікрофільтрів здійснюється
насосною станцією (1). Для очищення блоків мікрофільтрів використовується стиснене повітря, що подається компресором під тиском 0,4 Мпа. До складу
блока входять: щит керування (4), насос для зливу концентрату (7), накопичувальний контейнер (6), олієпроводи, запірні арматури, датчик тиску. Блок має функціональний зв'язок із блоком очищувальної установки
через мережу трубопроводів і запірну арматуру [4].
Працює установка в режимі мікрофільтрації в такий
спосіб. Олія, яка пройшла попереднє очищення від
забруднень в бельтинг-фільтрі, насосною станцією
цього блока накачується в робочий бак блока мікрофільтрів, для чого відкривають запірний вентиль
подачі олії з бака очищення. На виході з насоса відкривають два запірних вентилі магістралі подачі олії в
робочий бак блока мікрофільтрації і вмикають насосну
станцію блока.

Процес заповнення триває до досягнення олією
верхнього датчика рівня, який вимикає насосну станцію блоку очищення. Закривають вентилі магістралі
заповнення. На щиті управління блоку мікрофільтрів
вмикають нагрівання олії, установивши на датчику
температуру 80°С, відкривають вентиль напірної
магістралі насосної станції блоку мікрофільтрів. За
досягнення робочої температури олії 80°С автоматично в роботу вмикається насосна станція блока. Тиск у
магістралі на вході блока мікрофільтрів становить 0,7
МПа й підтримується перепускним клапаном.
Очищена олія циркулює в блоці мікрофільтрів, проходить через пори керамічних стрижнів, на яких осідає
забруднення, і струминним насосом подається в контейнер зберігання олії.
Тонкість фільтрації в блоці мікрофільтрів до 0,5 •
-10-6 м. Процес триває до зниження продуктивності
стержнів [5]. У режимі продування установка працює в
такий спосіб. Відкривають запірні арматури магістралі
продування блока мікрофільтрів, вмикають компресорну станцію та під тиском 0,4 Мпа повітря надходить
у мікрофільтри. Проходячи через пори керамічних
стержнів стиснене повітря звільняє їхню поверхню від
забруднень, несучи їх у контейнер для збору концентрату. По закінченні продування вимикається компресор і закриваються запірні вентилі на магістралі очищення. Аналогічним способом очищаються елементи
блока, якщо замість стисненого повітря застосовувати
промивну рідину. Установка для мікрофільтрації рослинних олій апробована в умовах агровиробництва,
отримані позитивні результати. Тонкість фільтрації у
Таблиця 1 – Основні технічні дані установки
Кількість мікрофільтрів, шт

288

Робоча поверхня мікрофільтрів, м2

8

Тип елемента фільтрації

Трубчастий

Матеріал елемента фільтрації

Кераміка

Середній діаметр пор мікрофільтра, м

1*10-6

Пористість елемента мікрофільтра, %
Розмір керамічних стрижнів, мм:
довжина
зовнішній діаметр
внутрішній діаметр
Діаметр масла на вході в елемент, Мпа

800
12
6
0,5

Робоча температура, ˚С

80

Селективність, %

46

Продуктивність л/год

20-30

Контейнер для очищених масел, л

600

Контейнер для збору концентрату, л

200

Живильна мережа, В

220/380

Устаноча потужність, квт

Рис. 2 – Загальний вигляд блока мікрофільтрів

Таблиця 2 – Показники якості соняшникової олії після
мікрофільтрації
№

Назва показників

1

Кольорове число, мг йоду
Масова частка фосфоровмісних речовин, %
Масова частка вологи і летких речовин, %
Ступінь прозорості, Фем
Кислотне число, кон/г
Перекисне число, моль/кг
Температура спалаху, С

2
3

Рис. 3 – Схема потоків олії в блоці мікрофільтрів

18,5

4
5
6
7
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Сира соняшниОлія після
кова олія
мікрофільтрації
35
12
0,8

Відсутні

0,30

0,10

40
6
225

25
0,4
5,00
225
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блоці мікрофільтрів до 0,5х10-6, вихід готової продукції
відповідає вимогам ГОСТ 1129-93, «Олія соняшникова. Технічні умови» .
Із таблиці 2 можна побачити, що очищена на запропонованій установці олія, відповідає вимогам ГОСТ
1129-93 “Олії соняшникові. Технічні умови”.
Висновки. Розроблена установка для мікрофільтрації рослинної олії дає змогу підвищити ефективність
тонкої очистки олії, водночас зі спрощенням конструкції та зменшенням габаритних розмірів установки,
зниженням енергоспоживання на реалізацію технологічного процесу. Запропонована установка: знижує
кислотне число на 5,6 КОН/г, завдяки звільненню від
фосфатидів з кислотними властивостями; підвищує
кольоровість олії завдяки адсорбції частин пігментів і
виведенню меланофосфатидів; видаляє інші гідрофільні сполуки (білки, вуглеводи); видаляє залишки
частинок твердої фази після первинної очистки.
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Аннотация. Обоснована целесообразность
использования разработанной установки для микрофильтрации растительного масла в мини-цехах и
фермерских хозяйствах. Предложенная установка
позволяет повысить эффективность тонкой очистки
масла, одновременно с упрощением конструкции и
уменьшением габаритных размеров установки и снижением энергопотребления на реализацию технологического процесса.
Summary. The expediency of using the developed
installation for microfiltration of vegetable oil in minishops and farms is substantiated. The proposed installation allows an increase of the efficiency of fine oil purification, while simplifying the design and reducing the overall
dimensions of the installation and reducing energy consumption for the implementation of the technological
process.

Стаття надійшла до редакції 13 травня 2020 р.

УДК 622.75:629

Уминський С., канд. техн. наук, Дударев І., канд. техн. наук, Житков С., Дмитрієва С., Королькова М.
(Одеський державний аграрний університет)

Гідродинамічна дезодорація рослинної олії
в умовах агровиробництва
Розроблено гідродинамічну установку для дезодорації рослинної олії в умовах міні-цехів та фермерських
господарств агровиробництва. Запропонована установка для дезодорації рослинної олії дає змогу отримати
екологічно чисту рослинну олію за безвідхідною технологією в умовах фермерських господарств, підвищити
ефективність отримання світлої екологічно чистої рослинної олії зі збереженням органолептичних якостей та
смакових цінностей продукту, разом зі спрощенням конструкції та зменшенням габаритних розмірів установки,
зниженням енергоспоживання на реалізацію технологічного процесу.
Ключові слова: соняшникова олія, очищення, механічні домішки, фракція, дезодорація, освітлення, гідродинамічна обробка.
Вступ. Виробництво соняшникової олії для
України, враховуючи її грунто-кліматичні умови, є
стратегічним напрямом. Відповідно до статистичних
даних, у сільській місцевості функціонують більше
2500 міні-заводів і масло-цехів зі спрощеною технологією отримання рослинного мастила, які працюють на
простому і, як правило, недосконалому обладнанні.
Для отримання дієтичних та кошерних продуктів,

виробництва майонезу і маргарину необхідно рослинну олію дезодорувати [1,2]. Дезодорація рослинної
олії потрібна для видалення вологи та одорантів
(запахів), вона надає олії приємного присмаку і підвищує споживчі властивості продукту.
Аналіз останніх досліджень та публікацій.
Наявні установки для дезодорації олії [3] включають
контейнер для сирої рослинної олії, горизонтальний
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дезодоратор, скрубер, пароінжекторний блок як вузол
нагріву, систему оборотної води, накопичувальні контейнери для жирних кислот, води із залишками жиру і
для готової продукції, систему трубопроводів із запірною арматурою, холодильник. Основні недоліки таких
установок:
- значні енерговитрати;
- великі виробничі площі, які потребують додаткових матеріальних витрат на обслуговування, що веде
до подорожчання готової продукції;
- використання пари (перегрітої під досить високим
тиском) як нагрівача, що погіршує якість готової продукції, оскільки під час технологічного процесу обробки сирої рослинної олії не виключається вплив на неї
кисню (окислення); - не виключається викид жирних
кислот;
- використання пароінжекторного блока не виключає додаткових матеріальних витрат на виконання
вимог служби котлонагляду.
Мета досліджень: обґрунтувати та розробити
гідродинамічну установку для дезодорації олії в умовах
міні-цехів для її доочищення видаленням вологи та
одорантів (запахів), щоб отримати продукт високої
якості.
Результати досліджень. Відмінною особливістю
запропонованої гідродинамічної установки для дезодорації олії є використання фізичного методу – гідродинамічної кавітації олії у глибокому вакуумі (менш 0,1
мм. рт. ст.), тобто видалення вологи та одорантів без
використання пари. Дезодорація відбувається за екологічно чистою безвідходною технологією. Відходи, які
складають 3-5 % від вихідного об’єму олії, зливаються
в контейнер для зберігання і можуть бути використані
для виготовлення кормових добавок для тварин і птахів [4,5]. Принципова схема установки представлена
на рис. 1. Вона включає: електродвигун – 1; з’єднувальну муфту – 2; масляний насос – 3; крани – 4-12;
теплообмінник – 13; манометри – 14,18; гідродинамічний кавітатор – 15; розпилювач – 17; краплевідбійник
– 18; бак – 19; вакуумметр – 20; конденсатозбірник –
21; вакуумний
насос – 22;
фільтр – 23; термометр – 24;
рівнемір – 25;
магістраль для
зливу залишків
олії і жиру – 26;
магістраль для
всмоктування
олії в контейнер
– 27; магістраль
для зливу висушеної олії – 28;
магістраль для
зливу конденса- Рис. 1 – Гідравлічна схема гідродинамічної установки дезодорації рослинної олії
ту – 29.
Видалення вологи та летких речовин з олії здійснюється так: відкриваються крани 4 і 5; інші крани
перекриваються; вмикається насосна станція 3.
Водночас олія із зовнішнього джерела подається до
магістралі 27 для всмоктування олії в бак насосом 3 до
заданого рівня. Після заповнення олією бака крани 4

та 5 перекриваються, а кран 6 відкривається, щоб олію
по магістралі 27 подати до насоса 3 та далі через теплообмінник 13 у бак 19. Олія нагрівається до температури плавлення воску. Термометр 24 показує температуру нагрівання олії і, коли досягається потрібний
рівень, вимикають електродвигун 1 від електромережі.
Відкривають кран 8, щоб увімкнути гідродинамічний
кавітатор 15, водночас поступово відкривається кран 7
до отримання тиску олії 16 кг/см2 на манометрі 14.
Після початку стійкої роботи вмикають вакуумну станцію 22 та відкривають кран 9, рівень вакууму у баку 19
контролюють вакуумметром 20. Під час роботи
насоса 1 під вакуумом у
баку 19 тиск у колекторі
може мінятися, тому його
треба регулювати краном
10, кран 11 рівнеміра 25
під вакуумом перекривається.
Гідродинамічна
установка для дезодорації
олії економить 30-40 %
електроенергії порівняно
з класичним промисловим методом з використанням пари котлових
установок, теплогенераторів і т.д. Загальний вигляд гідродинамічної установки дезодорації рос- Рис. 2 – Загальний вигляд гідлинної олії показано на родинамічної установки дезодорації рослинної олії
рис. 2.
Технічна характеристика гідродинамічної установки для дезодорації олії:
- продуктивність, л/г – 300
- споживана потужність, кВт - 1,7 м,
- маса, кг - 1200
- робочий тиск під час кавітації - 5,0 - 8,0 атм.
- об’єм баків для відстою – 1 - 3
- робочий тиск під час розпилення – 8-10 атм.
- напруга подачі - 3x380 В
- габаритні розміри, мм:
- довжина – 1500 мм;
- ширина - 1800 мм;
- висота - 2200 мм;
- персонал, чол - 1.
Показники якості продукту відповідають вимогам
ДСТ 1129-93 для дезодорованої олії марок "Д" і "П", а
саме:
- кольорове число, мг йоду - 10;
- кислотне число, мг КОН/г - 0,35-0,40;
- масова частка вологи і летких речовин, % – 0,10;
- температура спалаху, °С - 225-234;
- ступінь прозорості, фем - 25;
- перекисне число, О ммоль/кг - 5.
Такий ефект у виробництві олії досягається використанням тільки фізико-механічних процесів без використання хімічної обробки [4,5]. Технологія реалізовується компактною установкою модульно-блочного
типу, якою легко керувати. Розроблене енергоощадне
устаткування може бути використане в міні-цехах
агропромислового комплексу.
Висновки. Запропонована установка для дезодо-
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рації рослинної олії дає змогу отримати екологічно
чисту рослинну олію за безвідходною технологією в
умовах фермерських господарств, підвищити ефективність отримання висвітленої екологічно чистої рослинної олії зі збереженням органолептичних якостей
та смакових цінностей продукту, водночас зі спрощенням конструкції та зменшенням габаритних розмірів
установки, зниженням енергоспоживання на реалізацію технологічного процесу.
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Аннотация. Разработана гидродинамическая
установка для дезодорации растительного масла в
условиях мини-цехов и фермерских хозяйств агропроизводств. Описанная установка для дезодорации
растительного масла позволяет получать экологически чистое растительное масло по безотходной технологии в условиях фермерских хозяйств, повысить
эффективность получения осветленного экологически чистого растительного масла при сохранении
органолептических качеств и вкусовых ценностей
продукта, одновременно с упрощением конструкции
и уменьшением габаритных размеров установки, снижением энергопотребления на реализацию технологического процесса.
Summary. A hydrodynamic plant for the deodorization of vegetable oil in the conditions of mini-workshops
and farms of agricultural production has been developed.
The proposed plant for the deodorization of vegetable oil
allows to obtain environmentally friendly vegetable oil by a
waste-free technology in the conditions of farms, to
increase the efficiency of obtaining illuminated environmentally friendly vegetable oil while preserving the
organoleptic qualities and taste values of the product,
once with simplification of design and reduction of installation implementation of technological process.
Стаття надійшла до редакції 13 травня 2020 р.

Техніка і обладнання для АПК: дослідження,
експертиза, прогноз розвитку
УДК 631.3:006.86

Лебедєв С., канд. техн. наук, директор, Коробко А., канд. техн. наук, доц., Козлов Ю., інженер 1 категорії,
(Харківська філія УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого)

Маневрові машини на слу жбі аграріїв і
промисловців: результати випробувань
У статті наведені результати випробувань на відповідність вимогам безпеки маневрового мотовоза ММТ-2М,
універсальної колійної машини УПМ-1М та мотовоза-навантажувача ММТ-2П, складених на базі вітчизняних
тракторів серії ХТЗ і ХТА (ТОВ «Спецкран», м. Харків). За результатами випробувань встановлено, що колійні
машини безпечні, надійні, прості в обслуговуванні, якісно виконують технологічний процес маневрування,
порівняно з локомотивами мають підвищену маневреність, а саме, маневрова машина на базі трактора може
переміщуватись в інший кінець рухомого складу, завдяки наявності двох різних ходових систем.
Ключові слова: маневровий мотовоз, універсальна колійна машина, мотовоз-навантажувач, випробування,
показники безпеки, технічні показники.
Вступ. Актуальність питання про відповідність
машин вимогам безпеки стає гострішою з кожним
роком. У Технічному регламенті безпеки машин [1]
детально прописані умови забезпечення безпеки в
процесі проектування і виробництва обладнання і
машин, які вказують на необхідність визначення і встановлення допустимих ризиків. Рівень захисту гаранту-

ється серією випробувань і розрахунків, заснованих на
перевірених методичних рекомендаціях, об'ємом
виконаних дослідно-конструкторських і науководослідних робіт, періодичним проведенням відповідних тестувань у процесі виробництва машин та устаткування.
З розвитком зернопереробних і зерносушарних
© Лебедєв С., Коробко А., Козлов Ю. 2020
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комплексів у сільському господарстві та розвитком
промислових підприємств з розвинутими залізничними шляхами на власній території гостро постає питання заміни тепловозів середнього класу (ресурс яких
майже вичерпаний) на мобільніші колійні машини, щоб
підвищити маневреність під час виконання різних технологічних процесів. Можна використовувати колійні
машини, виготовлені на базі вітчизняних тракторів.
Достойне місце в цьому ряду займають такі колійні
машини: маневровий мотовоз ММТ-2М [2] і універсальна колійна машина УПМ-1М [3] на базі трактора
ХТЗ-150К-09 або ХТА-220-10 та мотовоз-навантажувач ММТ-2П на базі трактора ХТЗ-156Б або ХТА-20006 [4].
Основна частина. Конструкція колійних машин.
Колійні машини на базі тракторів тягового класу 30 кН
(рис. 1, рис. 2, рис. 3) призначені для експлуатації на
залізничних коліях 1520 мм і 1435 мм агропромислових комплексів, промислових підприємств, морських,
річкових портів, на автомобільних дорогах, а також
використовуються на залізниці для монтажу змінних
навісних блоків, призначених для виконання баластних робіт під час будівництва й відновлення залізничної колії, на проведенні енергоємних земляних робіт у
будівництві автомобільних і залізничних доріг, на
ремонті дорожніх покриттів, для навантажування сипких матеріалів у сільському господарстві та на виробництві. Виготовляються такі колійні машини на базі вітчизняних тракторів виробництва ПАТ «ХТЗ» та ТОВ
«Слобожанська промислова компанія».

а)

б)
а) УПМ-1М на базі трактора ХТА-220-10
б) УПМ-1М на базі трактора ХТЗ-150К-09-17201
Рис. 2 – Загальний вигляд універсальних колійних машин

а)

а)

б)
а) ММТ-2П на базі трактора ХТЗ-156Б
б) ММТ-2П на базі трактора ХТА-200-06
Рис. 3 – Загальний вигляд мотовозів-навантажувачів
б)
а) ММТ-2М на базі трактора ХТЗ-150К-09-17201
б) ММТ-2М на базі трактора ХТА-220-10
Рис. 1 – Загальний вигляд мотовозів маневрових

Базовими тягачами для колійних машин є трактори
ХТЗ-150К-09, ХТЗ-17221-03, ХТА-200, ХТА-220, ХТЗ156Б, ХТА-200-06 з додатково змонтованим навісним

обладнанням, яке забезпечує:
– навішування агрегатів і блоків комплексу;
– рух трактора залізничними коліями 1435 мм і
1520 мм;
– гідравлічний привід навісних додаткових робочих
органів;
– автоматичний рух у циклічному режимі;
– живлення електроенергією керувальних електро-
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систем робочих органів.
Для цього трактор обладнується:
– комбінованим залізничним ходом;
– універсальною підвіскою навісних блоків;
– насосним модулем;
– електропневматичним обладнанням системи
циклічного пересування тягача;
– електроустаткованням.
Агрегати й вузли базового тягача зібрані на шарнірно-зчленованій рамі, яка складається із двох напіврам
– передньої і задньої.
На передній напіврамі:
– попереду, у зоні водяного радіатора дизеля, встановлюється масляний радіатор і гідравлічний бак гідросистеми навісного обладнання. Гідробак закріплюється на винесених балках напіврами в спеціально
встановлених напрямних. Напрямні з'єднуються болтами з балками напіврами. У цій же зоні до переднього
бруса тягача болтами прикріплюється
Г-подібний кронштейн установки гідроциліндра
переводу передніх навісних блоків у робоче та транспортне положення. Дві передні фари й ліхтарі повороту встановлені на спеціальному кронштейні, який прикріплюється до облицювання корпуса тягача болтами;
– на бічних балках напіврами в зоні пневмоколіс
закріплюється на болтах передня підвіска комбінованого ходу;
– ліворуч (за ходом тягача вперед) між гідробаком і
пневмоколесом на спеціальних кронштейнах монтуються додатковий розподільник гідроприводу тягача
й відкидна підніжка;
– уздовж напіврами по обидва боки прокладені
жорсткі трубопроводи гідросистеми навісного устатковання. У зоні зчленування напіврам жорсткі трубопроводи з'єднуються з насосним модулем і жорсткими
трубопроводами задньої напіврами гнучкими рукавами високого й низького тиску.

для руху базового тягача рейковою колією з транспортними й робочими швидкостями. Передня підвіска
аналогічна конструкції задньої підвіски та відрізняється тільки розмірами окремих елементів і масою. Для
жорсткості конструкції передня підвіска має поперечну стяжку. До складу комбінованого ходу входять:
колісна пара, два демпфери і два гідроциліндри.
Для зручності керуванням машини на усі котки
направлені відеокамери, зображення з яких передається на монітор у кабіну машиністу.
Опис технологічного процесу. Установка на
колію та з'їзд з неї тягача проводиться машиністом на
«нульовому» місці, переїзді, спеціально обладнаній
ділянці під керівництвом оператора на швидкості не
більше 5 км/год. (рис. 5).

а)

б)
а) встановлення мотовоза на колію; б) тягові випробування
Рис. 5 – Фрагмент випробувань

Рис. 4 – Комбінований залізничний хід

Комбінований залізничний хід (рис. 4) призначений
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Установка проводиться в такій послідовності:
–машиніст на першій передачі III діапазону (швидкість до 5 км/год.) заїжджає на колію рухом уперед,
вирівнюючи котки й машину уздовж колій;
– від переднього гідророзподільника оператор
керує перекладом передніх котків комбінованого ходу
на рейки і пильнує, щоб реборди котків попадали усередину рейкової колії;
– машиніст рухається вперед, вирівнюючи пневмохід і котки комбінованого ходу над рейками. Для вирівнювання задніх котків можлива зупинка тягача й рух
назад, якщо у подальшому русі вперед можливий схід
тягача з рейок;
- машиніст від розподільника в кабіні тягача керує
переведенням на рейки задніх котків комбінованого
ходу;
- базовий тягач вирівнюється постановкою пневмоколіс у положення «прямо» і фіксатором керма блокується кермо тягача.
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З'їзд базового тягача виконується у зворотній
послідовності.
Для того, щоб запобігти зриву пневмоходу тягача з
рейок, забороняється переводити котки комбінованого ходу в транспортне положення поза зоною настилів
переїздів або нульових місць.
Результати випробувань. Випробування проводилися для визначення відповідності машин вимогам
Технічного регламенту безпеки машин, затвердженого Постановою КМУ № 62 від 30 січня 2013 року [1] та
Технічного регламенту низьковольтного електричного
обладнання, затвердженого Постановою КМУ № 1067
від 16 грудня 2015 року [5].
Під час випробувань конструкція і виконання
обладнання оцінювались на відповідність вимогам
ДСТУ EN ISO 12100:2016 «Безпечність машин.
Загальні принципи проектування оцінювання ризиків
та зменшення ризиків (EN ISO 12100:2010, IDT; ISO
12100:2010, IDT)» [6]; ДСТУ EN 1037:2014 Безпечність
машин. Запобігання несподіваному пускові (EN
1037:1995+A1:2008, ІDT) [7] ДСТУ EN 60204-1:2015
«Безпечність машин. Електрообладнання машин.
Частина 1. Загальні вимоги (EN 60204-1:2006;
А1:2009; АС:2010, IDT)» [8] та заводської нормативної
документації, яка стосується конструкції цього обладнання.
Результати випробувань наведені в табл. 1.
Таблиця 1 − Технічні показники маневрових машин
Показник

ММТ-2М
на базі
ХТЗ-150К-09

УПМ-1М
на базі
ХТА-220-10

ММТ-2П
на базі
ХТА-200-06

Двигун

ЯМЗ-236М2-59

Д-260.4

Д-260.4

Габаритні розміри
(довжина/ширина/висота), мм

6790 / 2410 /
3000

Дорожній просвіт,
мм

400

500

500

Маса експлуатаційна, кг

14000

9690

12750

Розрахункова зчіпна
вага, яка переміщується машиною на
ділянках з нульовим
нахилом, тс

до 1000

до 1000

до 1000

6450 / 2500 8300 / 2500 /
/ 3300
3450/3700

Результати випробувань наведено в [9], [10], [11].
Узагальнено можна виділити таке.
Конструкція машин є безпечною і спроектована з
урахуванням усіх необхідних захисних заходів для
запобігання виникненню подібних ризиків (не має
гострих крайок і кутів, нерівних поверхонь та частин,
які виступають назовні і можуть спричинити травму, а
також отворів, у які можуть попасти частини тіла або
одягу).
Керування машиною здійснюється згідно з фізичними та анатомічними можливостями оператора.
Шум і вібрація машин загалом та їхніх складових
частин (механізмів) відповідають нормативним значенням. Рівень зовнішнього шуму на відстані 7 м не
перевищує 64 дБА. Рівень звуку в кабіні на робочому
місці оператора не перевищує 58⫾2 дБА. Рівні вібрації
не
перевищують
допустимих
значень.

Середньоквадратичне значення віброприскорення на
сидінні у горизонтальному напрямку в октавних смугах
з частотами: 31,5 Гц – 4,2 м/с2 за допустимої величини
не більше 6,28 м/с2; 63 Гц – 8,1 м/с2 за допустимої
величини не більше 12,76 м/с2.
Концентрація шкідливих речовин у зоні дихання
оператора не перевищує нормативних значень.
Для вимірювання шуму і вібрації використовувались вимірювач шуму та вібрації ВШВ-003 (вібрація –
кл. точн. 10; шум – кл. точн. 2) і вимірювач шуму CEM
DT-8852 (абсолютна похибка ⫾1,4 дБ). Концентрації
шкідливих речовин вимірювалась сигналізатороманалізатором оксиду вуглецю Дозор-С-П-СО (невизначеність вимірювання U = 7 мг/м3).
Конструкція машини виключає мимовільне ослаблення або роз'єднання кріплень складальних одиниць і
деталей, а також виключає переміщення рухомих
частин за межі, передбачені конструкцією.
Органи керування та їх можливі положення описані
з поясненням у настанові з експлуатації. Оператор має
можливість зі свого робочого місця бачити всі необхідні контрольні прилади. Вони мають підсвічення.
Перемикачі і кнопки позначені символами і написами,
нанесеними безпосередньо на них або поблизу.
Застережні знаки, фірмові таблички, маркування,
ідентифікаційні таблички – стійкі до впливу навколишнього середовища.
Настанова з експлуатування місить достатню
інформацію і вказівки щодо технічного обслуговування
і безпечного використовування машини.
Також проводились випробування маневрового
мотовоза ММТ-2 на базі трактора ХТЗ-150К-09 з
визначення буксування урухомників [12] за методикою
визначеною в [13] співставленням лінійної швидкості
машини і швидкості обертання її коліс. Вимірювання
виконували комбінованою системою вимірювання
буксування трактора [14] під час руху мотовоза без
вагонів з розподілом маси на опорні задні котки 12 % і
15 %, та з вагонами: горизонтальне зусилля у зчіпному
пристрої 80 кН.
Результати випробувань показано на рис. 6.

1, 2 − рух мотовоза без вагонів; 3, 4 − рух мотовоза з вагонами;
1, 3 − розподіл маси на задні опорні котки 12 %;
2, 4 − розподіл маси на задні опорні котки 15 %
Рис. 6 – Результати випробувань мотовоза маневрового ММТ2М на базі трактора ХТЗ-150К-09-17201 з визначення буксування урухомників

Випробуваннями встановлено, що зі збільшенням
навантаження на опорні котки тягової осі трактора на
3 % буксування урухомників трактора збільшується на
2,5 % і зі збільшенням навантаження на ті ж котки на
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3 % буксування урухомників трактора збільшується на
3,5 %.
Висновки. Оцінюючи загальний технічний рівень і
рівень безпеки колійних машин (маневрові мотовози
ММТ-2М, універсальні колійні машини УПМ-1М на базі
тракторів ХТЗ-150К-09 або ХТА-220-10 та мотовози
навантажувачі ММТ-2П на базі трактора ХТЗ-156Б або
ХТА-200-06), які випускає ТОВ «Спецкран», слід
визначити, що вони безпечні і надійні, прості в обслуговуванні, якісно виконують технологічний процес,
порівняно з локомотивами мають підвищену маневреність, а саме, маневрова машина на базі трактора
може переміщуватись в інший кінець рухомого складу
завдяки наявності двох різних ходових систем.
Література
1. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 січня
2013 р. № 62 «Про затвердження Технічного регламенту безпеки машин».
2. Мотовоз маневровий ММТ-2М на базі трактора
ХТЗ-150К-09-25 : Інструкція з експлуатації. ТОВ
«Спецкран», 2019. – 49 с.
3. Базовий тягач до універсальної колійної машини
(УПМ-1М) на базі трактора ХТА-200 : Інструкція з експлуатації. ТОВ «Спецкран», 2019. – 54 с.
4. Мотовоз-навантажувач ММТ-2П на базі трактора
ХТА-200-06 : Інструкція з експлуатації. ТОВ
«Спецкран», 2019. – 54 с.
5. Постанова Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 р. № 1067 «Про затвердження Технічного регламенту низьковольтного електричного обладнання».
6. ДСТУ EN ISO 12100:2016 Безпечність машин.
Загальні принципи проектування оцінювання ризиків
та зменшення ризиків (EN ISO 12100:2010, IDT; ISO
12100:2010, IDT). К. : ДП «УкрНДНЦ», 2018. Введ.
01.07.2018. – 64 с.
7. ДСТУ EN 1037:2014 Безпечність машин.
Запобігання
несподіваному
пускові
(EN
1037:1995+A1:2008, ІDT). К.: ДП «УкрНДНЦ», 2016.
Введ. 01.01.2016. – 19 с.
8. ДСТУ EN 60204–1:2015 Безпечність машин.
Електрообладнання машин. Частина 1. Загальні вимоги (EN 60204–1:2006, А1:2009, АС:2010, ITD). К. : ДП
«УкрНДНЦ», 2017. Введ. 01.01.2017. – 99 с.
9. Протокол випробувань ХФ УкрНДІПВТ ім. Л.
Погорілого № 05-47ТР-2019 Мотовози маневрові
ММТ-2, ММТ-2М на базі трактора ХТЗ-150К-09, 2019.
– 29 с.
10. Протокол випробувань ХФ УкрНДІПВТ ім. Л.
Погорілого № 05-46ТР-2019 Базовий тягач до універсальної колійної машини УПМ-1М на базі тракторів
ХТА-200, ХТА-220, 2019. – 29 с.
11. Протокол випробувань ХФ УкрНДІПВТ ім. Л.
Погорілого № 05-98ТР-2019 Мотовоз-навантажувач
ММТ-2П на базі трактора ХТА-200-06, 2019. – 29 с.
12. Протокол випробувань ХФ УкрНДІПВТ ім. Л.
Погорілого № 05-03Ф-2019 ММТ-2 на базі трактора
ХТЗ-150К-09. Визначення буксування урухомників,
2019. – 2 с.
13. СОУ УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого 71.2-37046043090-017:2015. Сільськогосподарська техніка.
Визначення тягових показників тракторів. Метод пар-

№ 2 (115) червень 2020 р.

ціальних прискорень. Дослідницьке : УкрНДІПВТ ім. Л.
Погорілого, 2015. III, – 9 с. (Стандарт організації
України).
14. Комбінований вимірювальний комплекс моніторингу буксування і швидкості машинно-тракторних
агрегатів : пат. 109277 UA : МПК G01M 17/00, G01P
3/00, G01M 15/00 (2016.01). № u 2016 00396 ; заявл.
18.01.2016 ; опубл. 25.08.2016, Бюл. № 16.
Аннотация. В статье приведены результаты испытаний на соответствие требованиям безопасности
маневрового мотовоза ММТ-2М, универсальной путевой машины УПМ-1М и мотовоза-погрузчика ММТ-2П,
построенных на базе отечественных тракторов серии
ХТЗ и ХТА (ООО «Спецкран», г. Харьков). По результатам испытаний установлено, что путевые машины
безопасны, надежны, просты в обслуживании, качественно выполняют технологический процесс маневрирования, по сравнению с локомотивами имеют
повышенную маневренность, а именно, маневровая
машина на базе трактора может перемещаться в другой конец подвижного состава, за счет наличия двух
разных ходовых систем.
Summary. The article presents the results of the tests
for compliance with the safety requirements of the MMT2M shunting locomotive, the УПМ-1M universal track
machine and the MMT-2П locomotive loader, built on the
basis of domestic tractors of the XTZ and XTA series (LTD
"Spetskran", Kharkiv). According to the results of the
tests, it is established that the track cars are safe, reliable,
easy to maintain, and qualitatively perform the technological process of maneuvering, Compared with locomotives, they have increased maneuverability, namely, a
shunting machine based on a tractor can move to the
other end of the rolling stock, due to the presence of two
different running systems
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Дослідження за актуальними проблемами АПК
УДК 629.3.027.5

Пожидаєв С., канд. техн. наук

Про засади теорії кочення еластичного колеса
Підвалини теорії кочення еластичних коліс були сформовані понад 70 років тому. Але їх оновлення, яке є
ознакою наукового прогресу, з того часу не відбувалось. Основні положення теорії кочення дійшли до наших
днів у практично незмінному вигляді. У ній не дотримано принципу незалежності вхідних змінних, не застосовується абстрагування від неістотних чинників, проігноровано принцип однорідності розмірностей, не врахована
локальність методів теоретичної механіки тощо. У цій роботі зроблена спроба оновити засади теорії кочення.
Встановлено, що для опису роботи еластичного колеса необхідно і достатньо трьох незалежних вхідних змінних:
радіуса кочення колеса у веденому режимі роботи, коефіцієнта ковзання і коефіцієнта опору кочення.
Ключові слова: еластичне колесо, теорія кочення, радіуси колеса, ковзання, коефіцієнт опору кочення.
Вступ. Роль теорії кочення еластичних коліс важко
переоцінити, тому що досконалість колісних вузлів
визначає тягові властивості, паливну економічність,
безпеку руху, комфортність та екологічність всіх тягово-транспортних колісних машин. Підвалини теорії
кочення були сформовані академіком Є.О. Чудаковим
в 40-х роках минулого століття, в наступні роки вони
тільки уточнювались та деталізувались. Внаслідок
цього основні положення теорії кочення дійшли до
наших днів у практично незмінному вигляді. Їх оновлення, що є ознакою наукового прогресу, не відбувалось.
Спробу перегляду теорії кочення робив доктор технічних наук В. А. Петров [1; 2]. Він прямо назвав її
помилковою, вказуючи, що автори теорії кочення
«пытались в результате формальных преобразований
различных выражений выявить физику явлений, а не
наоборот, изучив физику явлений, описать её соответствующими формулами». В. А. Петров дав і пропозиції щодо вдосконалення основ теорії кочення. Однак
їх конструктивного обговорення не відбулося.
Відповідь провідних фахівців з теорії кочення звелася
до твердження про безпідставність критичних зауважень і до закидів про відсутність у В. А. Петрова власних експериментальних даних, на чому тема і була
закрита [3; 4].
Але теорія кочення дійсно не бездоганна. Будь-яка
досконала теорія повинна бути вище підозр у некоректності. А сучасна теорія кочення такою не є навіть з
чисто формальної точки зору. Наприклад, у ній застосовується співмножник (rк - rd), де радіус кочення rк
вимірюється в м/рад, а динамічний радіус rd - у метрах
[5]. Таке поєднання фізичних величин у коректній науковій теорії виключене, бо відніматися (так само як і
додаватися або прирівнюватися) можуть тільки
величини з однаковими одиницями. Адже розмірності
й одиниці величин - не пусті вигадки, а строгі наукові
інструменти, створені кращими умами людства спеціально для контролю правильності фізичних співвідношень. У такому випадку одиниці вимірювань видають
повідомлення про безглуздість різниці rк - rd. Але в
нинішній теорії кочення з цієї різниці робиться ціла

низка найсерйозніших висновків, наприклад, про
необхідність коригування закону тертя кочення Кулона
[5] чи про можливість покращення енергоефективності колісних машин оптимізацією різниці rк - rd [6].
Істотним недоліком теорії кочення є те, що вона
засмічена другорядними чинниками. Найнезначущі
фактори враховуються нарівні з найвизначальнішими,
внаслідок чого останні недооцінюються, а перші переоцінюються. Це суперечить методології науки, яка
повинна, перш за все, відділяти зерно від плевел. Вона
зобов'язана зосереджуватись на головних явищах, а
для цього потрібно відсторонюватись від дрібних і
малозначущих обставин. Тому невід'ємною ознакою
будь-якої науки і людського пізнання взагалі є абстрагування. Фундаментальні закони інерції і вільного
падіння тіл Галілей відкрив не завдяки ретельному
вивченню сил тертя та опору повітря (без яких неможлива об'єктивна реальність), а зовсім навпаки – завдяки абстрагуванню від цих невід'ємних атрибутів
Природи. Саме абстрагування дало можливість встановити єдину сутність всіх видів енергії і виявити закон
її збереження. Вся математика – це сукупність
абстракцій. Наука без абстрагування неможлива, це
просто імітація науки, безплідна схоластика, яка має
лише зовнішні ознаки науки. Отже, слова Лапласа про
те, що наука не повинна займатись вивченням траєкторій крапель дощу [7], у повній мірі стосуються і теорії
кочення еластичних коліс.
Внаслідок такого стану теорії кочення вважаємо
недоцільним робити її докладний аналіз, бо в ній, як
висловився В. Босс про математику, «многое сильно
перепуталось, и не хотелось бы увеличивать хаос» [8].
За мету роботи поставимо спробу «з чистого
аркуша» сформулювати засади теорії кочення еластичного колеса для найпростішого випадку його руху –
рівномірного. Під засадами будемо розуміти набір
основних розрахункових співвідношень, необхідних і
достатніх для коректного визначення швидкісних,
силових та енергетичних показників роботи колеса.
Будемо спиратися на наявний сьогодні рівень наукових знань, але без сліпого схиляння перед ними. Якщо
прийняті нами вихідні положення і логічні міркування
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будуть правильні, то побудована так концепція теорії
кочення повинна виявитися коректною. Будуть сформовані прості співвідношення, які описують найбільш
загальні, панівні закономірності роботи еластичного
колеса. Частина їх повинна збігтися з положеннями
нинішньої теорії кочення. Однак повинні бути і відмінності. Їх можна буде аналізувати і робити висновки.
Отриманий так комплекс основних закономірностей
може стати серцевиною уточненої теорії кочення, яка
буде розвиватися через послідовний облік другорядних факторів, здійснюваний неухильно в рамках побудованої концепції.
Основна частина. Перш за все вважаємо за
необхідне ввести в теорію кочення поняття теоретичних і дійсних значень показників. Під теоретичними
значеннями будемо розуміти потенційно можливі значення, які могли б спостерігатися у випадку роботи
ідеального (або максимально наближеного до нього)
колеса. Нездійсненність ідеального колеса не є перепоною для застосування такого поняття, оскільки
метою його введення є всього лише позначення меж,
у яких повинна формуватися теорія кочення. А під дійсними значеннями показників будемо розуміти такі,
які спостерігаються під час функціонування реального
колеса. Це зробить термінологію теорії кочення більш
структурованою.
Всю безліч елементарних процесів, які відбуваються під час роботи еластичних коліс, об'єднаємо в чотири групи - перетворення кутової швидкості обертання
колеса в теоретичну швидкість поступального руху,
перетворення теоретичної швидкості в дійсну швидкість, перетворення прикладеного до колеса крутного
моменту в теоретичну силу тяги колеса, перетворення
теоретичної сили тяги в дійсну силу.
Потім слід підібрати мінімальний набір незалежних
(ортогональних) вхідних змінних, необхідних і достатніх для адекватного опису визначальних процесів у цих
групах. Вони повинні бути явними фізичними величинами, які застосовуються для керування колесом та
для характеристики його конструкційних параметрів і
умов функціонування. Поняття «незалежність» означає, що кожна вхідна змінна повинна мати можливість
бути встановленою на будь-якому рівні незалежно від
рівнів інших вхідних змінних і ця дія не повинна призводити до зміни значень інших вхідних змінних. Як правило, цьому етапу роботи не надають значення.
Перелік вхідних змінних складається стихійно, по ходу
виконання інших етапів, що в більшості випадків не
призводить до помилок. Однак непомітна помилка
може призвести до серйозних вад теорії. Отже, нехтувати цим етапом не можна.
У процесі роботи будемо керуватися принципом
Парето 20/80: істотний вплив на роботу будь-якої
складної системи справляє не більше 20 % вхідних
змінних, а решта 80 % справляють малий чи навіть
неістотний вплив, лише розмиваючи та затемнюючи
основну картину явища. Згідно з цим обов'язковою
умовою побудови дієздатної наукової теорії є першочергове виявлення взаємозв'язків принципово важливих факторів. Тільки після цього можна буде враховувати всі інші чинники.
Не будемо також строго дотримуватися нормативної термінології по коченню колеса, бо вважаємо її від-
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верто недосконалою. Наприклад, п. 34 стандарту [9]
приписує називати силою тяги колеса його поздовжню силу, протилежну по напрямку швидкості руху
колеса, що суперечить фізичній суті даного поняття.
Терміни повинні бути прості й інтуїтивно зрозумілі.
Перетворення кутової швидкості обертання
колеса в теоретичну швидкість поступального
руху. З курсу теоретичної механіки відомо, що під час
обертання твердого тіла з кутовою швидкістю wк лінійна швидкість руху точки О тіла, яка знаходиться на відстані r від центру обертання А, дорівнює (рис. 1 а):
(1)

а)

б)

Рис. 1 – До визначення поступальної швидкості руху колеса

У теорії кочення застосовують принцип затвердіння
[5], згідно з яким колесо з еластичною шиною розглядають як єдине монолітне деформоване затверділе
тіло, в якому відстань від центра О колеса до миттєвого центру його обертання А дорівнює динамічному
радіусу колеса rд (рис. 1 б). Відповідно до цього принципу співвідношення (1) має бути справедливим і для
еластичного колеса, яке рухається без ковзання.
Однак відомо, що за умови r = rд формула (1) не надає
правильного значення поступальної швидкості руху
еластичного колеса . Її фактичне значення виявляється істотно більшим за розрахункове. І це можна
пояснити. Застосування радіусу rд означає, що ми підміняємо деформоване еластичне колесо 1 фіктивним
недеформованим жорстким колесом 2 з радіусом rд.
Але колесо 1 має істотно більший периметр бігової
доріжки, ніж колесо 2. Тому, під час повороту на один
повний оберт (тут і скрізь далі мається на увазі поворот колеса в площині його обертання), воно проходить
більший шлях, ніж колесо 2, внаслідок чого відповідно
більшою є і його поступальна швидкість.
Отже, у співвідношенні (1) не можна спиратися на
динамічний радіус еластичного колеса rд. Цей факт
давно відомий, але його глибинний зміст не усвідомлений. Це одна з тих дрібниць, які призводять до великих помилок. Її сенс полягає в такому:
а) співвідношення (1), що вважається абсолютною,
неспростовною істиною класичної механіки, насправді таким не є. Воно непридатне для еластичного колеса. Останнє виявляється специфічним об'єктом, недоступним для адекватного опису за допомогою традиційних наукових інструментів. З цього факту випливає,
що і будь-яке інше розрахункове співвідношення класичної механіки може виявитися непридатним для
еластичного колеса;
б) неточність співвідношення (1) є також свідченням непридатності для теорії кочення і принципу
затвердіння, принаймні, в тому вигляді, в якому він
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зараз застосовується.
Ці обставини вимагають докорінно переглянути
підхід до теорії кочення. У ній необхідно відмовитися
від бездумного застосування традиційних положень
механіки. Всі вони мають локальний (умовний) характер, бо розроблені тільки для абсолютно твердих тіл,
якими оперує теоретична механіка. Правду кажучи, всі
без винятку наукові положення мають умовний характер. У деяких розділах вищої математики сума внутрішніх кутів трикутника не дорівнює 1800, а добуток 2 х 2
не дорівнює чотирьом. Отже, описуючи математично
роботу еластичного колеса необхідно керуватися не
окремими положеннями механіки, а загальними
фізичними принципами, які мають найширшу галузь
застосовності. На це, зокрема, вказував і В. А. Петров
[1]. Одним з таких принципів, наприклад, є закон збереження енергії - науці поки що не відомо жодного
випадку, коли б він не виконувався в класичній механіці.
Повернемося до пошуку радіуса, що може забезпечити можливість правильного обчислення швидкості «чистого» кочення еластичного колеса. Назвемо
його радіусом кочення rк і приймемо його рівним 1/2
частині фактичного шляху L, який проходить ведене
колесо, яке рухається по твердій опорній поверхні
можливо більш високої якості, за один повний оберт:

ковзання - переміщення всіх точок протектора колеса,
які перебувають у контакті з опорною поверхнею,
щодо цієї поверхні. У роботі [5] його оцінюють коефіцієнтом ковзання s. Більш детальний опис явищ внутрішнього і зовнішнього ковзань на цьому етапі роботи не
потрібен. Важливим є лише те, що внаслідок дії цих
явищ дійсний (фактичний) шлях Lд, який проходить
колесо за один повний оберт, відрізняється від теоретичного шляху (шляху веденого колеса) Lт, а дійсна
швидкість поступального переміщення колеса д відрізняється від його теоретичної швидкості т (під час
руху у тяговому режимі дійсний шлях і швидкість колеса завжди менші від теоретичних, а під час руху в гальмівному режимі - більші від теоретичних).
Внаслідок цього кількісна оцінка ковзання за трьома різними показниками («уточненого» значення
радіуса кочення та коефіцієнтів  і s) недоцільна і
заплутує теорію кочення. Вона повинна здійснюватись
за одним-єдиним показником, незалежним від радіуса
кочення колеса (2). Таким показником приймемо коефіцієнт ковзання s, який вираховується за одним із
таких співвідношень:

.
(2)
Отримане так значення радіуса кочення (2) є фіксованою величиною, яка характеризує потенційні кінематичні властивості веденого колеса за заданого нормального навантаженні Gк і тиску повітря в шині. Воно
забезпечує отримання правильних розрахункових
значень потенційно можливого шляху (під час повороуі
колеса на заданий кут ␣к) і швидкості руху веденого
колеса:

Розмір коефіцієнта ковзання s може змінюватися
від мінус нескінченності (під час ковзання повністю
загальмованого колеса) до плюс одиниці (під час
повного буксування колеса). Маючи в своєму розпорядженні значення коефіцієнта ковзання s, дійсний
шлях і швидкість руху колеса визначають за співвідношеннями відповідно:

(3)
(4)
Отримані так значення шляху Lт і швидкості руху т
будемо називати теоретичними. Вони будуть застосовуватися як точки відліку для визначення дійсного
шляху і швидкості руху.
Що стосується окремого позначення радіуса
кочення (2), наприклад rк0, як у роботі [5], то вважаємо
його недоцільним, яке ускладнює символіку умовних
позначень. Адже радіус (2) – це всього лише найкраща
експериментальна оцінка недосяжного «теоретичного» радіусу кочення колеса, покликаного найбільш
точно описувати перетворення обертання колеса в
його поступальне переміщення.
Перетворення теоретичної швидкості руху
колеса в дійсну швидкість. У колесі, навантаженому
крутним моментом, виникають нові явища.
Наприклад, відбувається деякий пружний поворот
маточини колеса щодо зони контакту шини з опорною
поверхнею. Це явище можна розглядати як внутрішнє
ковзання (псевдоковзання) в матеріалі шини. У сучасній теорії кочення воно оцінюється коефіцієнтом  тангенціальної еластичності колеса [5], за посередництва
якого отримують «уточнене» значення радіуса кочення
колеса, в якому враховане внутрішнє ковзання. Крім
того, під час руху колеса може відбуватися і зовнішнє

або

(5)

(6)
А шлях і швидкість ковзання колеса - за співвідношеннями відповідно:
(7)
Сили і моменти, які діють у колесі, яке працює
у веденому або вільному режимі. Ведене колесо
рухається під дією прикладеної до його осі штовхальної сили Рос, необхідної для рівномірного руху колеса в
заданих умовах (рис. 2). Розмір цієї сили залежить від
безлічі факторів, але заглиблюватися в них на цьому
етапі роботи не потрібно,
це відволікатиме від більш
значущих
моментів.
Важливий тільки факт
існування сили Рос.
Штовхальна сила Рос і
нормальне навантаження
колеса Gк геометрично
складаються, утворюючи
деяку рівнодійну силу,
лінія дії якої відзначена на
рис. 2 діагонально розта- Рис. 2 – Схема сил, які діють у
шованим
пунктиром.
веденому колесі
Згідно з третім законом
Ньютона, ця рівнодійна врівноважується повною реакцією опорної поверхні Rxz, розташованою по тій же лінії
дії. Розклавши повну реакцію Rxz на нормальну Rz і
дотичну Р¦ складові, приходимо до таких висновків:
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а) з боку опорної поверхні на колесо діє нормальна
реакція Rz, яка зрівноважує нормальне навантаження
колеса Gк. Оскільки лінії дії сил Rz і Gк не збігаються, то
вони на плечі а створюють момент М¦, що протидіє
обертанню колеса і тому називається моментом опору
коченню:
(8)
б) з боку опорної поверхні на ведене колесо діє
дотична реакція Р¦, яка протидіє поступальному переміщенню колеса і тому звана силою опору коченню. Ця
сила є реальною зовнішньою поздовжньою силою, що
діє на ведене колесо з боку опорної поверхні, такою ж
реальною, як і нормальна складова Rz повної реакції
опорної поверхні;
в) сила опору коченню Р¦ врівноважує штовхальну
силу Рос. Оскільки лінії дій цих сил не збігаються, то
сили створюють момент, який врівноважує момент
опору коченню М¦;
г) внаслідок врівноваження моментів, зазначених у
пунктах а) і в), вони не впливають на колесо, тобто
жоден з цих моментів окремо колесом не сприймається, а їх сума дорівнює нулю. Тому можна вважати, що
момент опору коченню веденого колеса є фіктивним
моментом, який існує тільки як частина математичного
опису роботи колеса.
Розглядаючи момент, створюваний силами Р¦ і Рос,
виникає запитання щодо розміру плеча, на якому ці
сили створюють момент. Згідно з відомою аксіомою
теоретичної механіки і принципом затвердіння, застосовуваним до еластичної шини, це плече дорівнює відстані між лініями дії сил Р¦ і Рос, тобто дорівнює динамічному радіусу колеса rд. Однак, ми вже зіткнулися з
непридатністю принципу затвердіння і поняття динамічного радіуса до співвідношення (1). Тому не будемо
покладатися на аксіоми теоретичної механіки.
Вирішимо це питання за принципом можливих переміщень, який безпосередньо випливає із закону збереження енергії і тому має необмежену галузь застосовності. Рене Декарт писав, що теорія кожної машини є
не що інше, як застосування цього принципу до того чи
іншого окремого випадку [10]. До думки цього вченого
не зайве прислухатися і в наш високоосвічений вік.
Принцип можливих переміщень полягає в тому, що
сума робіт усіх зовнішніх сил, прикладених до тіла на
деякому елементарному його переміщенні, дорівнює
нулю. Стосовно до еластичного колеса за рис. 2 це
означає таке. Під час повороту колеса в площині його
обертання на деякий кут daк воно проходить теоретичний шлях dLт = rкdaк. На цьому шляху зовнішня штовхальна сила Рос, яка чисельно однакова з силою опору
коченню Р¦ , виконує додатню механічну роботу
Росrкdaк º Р¦ rкdaк Одночасно з цим момент опору
коченню М¦ виконує від'ємну механічну роботу М¦ daк.
Дотична реакція Р¦ механічну роботу не виконує. Сума
виконаних робіт дорівнює нулю:
(9)
звідки випливає:
(10)
Отже, «плечем» дії пари сил Р¦ і Рос є не динамічний
радіус rд, а радіус кочення колеса rк. Цей результат
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отримано виходячи з принципу можливих переміщень,
що безпосередньо випливає з закону збереження
енергії. Тому будь-яке інше значення «плеча» в співвідношенні (10) не відповідає закону збереження, тобто є
помилковим, принаймні, поки закон збереження енергії не спростовано.
Звідси випливають два таких висновки:
а) виявлена непридатність для теорії кочення ще
однієї аксіоми теоретичної механіки, яка визначає
співвідношення між силою і створюваним нею крутним
моментом;
б) встановлено, що радіус кочення rк характеризує
не тільки кінематичні властивості еластичного колеса,
але і його силові властивості. Тобто він є універсальною характеристикою еластичного колеса, єдиною
для визначення його кінематичних і силових властивостей. І це не парадокс, а прояв невидимо наявного в
Природі закону збереження енергії. Завдяки йому
кінематичні і силові властивості об'єктів існують не
«кожне само по собі», а в нерозривному зв'язку – будьякий виграш в силі можна отримати тільки через точно
такий же програш у швидкості (шляху) і навпаки. В
еластичному колесі цей нерозривний зв'язок забезпечується застосуванням одного і того ж радіуса кочення
для визначення як кінематичних, так і силових властивостей – див. співвідношення (3), (4) і (10).
Плече a, сила Р¦ (або чисельно рівна їй сила Рос) і
момент М¦ є носіями інформації про рівень незворотних силових втрат енергії в системі «колесо - зовнішнє
середовище». У ідеального колеса значення цих величин були б нульовими, у неідеальних коліс значення
цих величин тим більші, чим вища неідеальність.
Найбільш універсальним носієм такої ж інформації
є питома сила опору коченню (коефіцієнт опору коченню колеса) ¦:
(11)
Коефіцієнт опору коченню має важливий геометричний зміст, для з'ясування якого розглянемо рис. 3.
На ньому є два подібних прямокутних трикутника.
Один з них – трикутник ОАВ, його катетами є геометричні розміри a і rк колеса (раніше ми встановили,
що динамічний радіус не має відношення до опису
роботи веденого колеса, тому оперуємо радіусом
кочення rк).
Другий трикутник силовий, його гіпотенузою є повна реакція опорної поверхні Rxz, горизонтальним катетом - сила
опору коченню Р¦, а вертикальним катетом - пунктир, чисельно рівний нормальній реакції Rz.
У кожного з цих трикут- Рис. 3 – До визначення геометників відношення гориричного змісту коефіцієнту
опору коченню
зонтального катета до
вертикального однакове, воно дорівнює тангенсу кута
d відхилення реакції Rxz від вертикалі. А тангенс, як
відомо, за малих кутів (до 0,3 рад) практично дорівнює
значенню самого кута d, вираженого в радіанах. З урахуванням цієї обставини і рівняння (11) можемо записати:
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dLт = rкdaк, долаючи на
(12)
З цього співвідношення випливає, що геометричний зміст коефіцієнта опору коченню колеса ¦ - це тангенс кута d відхилення повної реакції опорної поверхні
Rxz від вертикалі, або, що те ж, це значення згаданого
кута d, виражене в радіанах.
Звідси стає очевидним негативний вплив коефіцієнта ¦ на процес кочення колеса: він показує розмір
кута d, під яким повна реакція опорної поверхні Rxz відхиляється від вертикалі, перешкоджаючи поступальному переміщенню колеса.
Для спрощення схеми сил, які діють на колесо,
можна не брати до уваги плече a (рис. 3), завдяки чому
нормальну реакцію опорної поверхні Rz можна перенести під центр колеса. Але в такому випадку в схему
сил необхідно ввести момент опору коченню колеса,
обчислений за співвідношенням (10).
У вільному режимі кочення колесо приводиться в
рух зовнішнім крутним моментом, який врівноважує
момент опору коченню. Внаслідок цього фізичні процеси у колесі дещо змінюються:
а) вільне колесо, на відміну від веденого, навантажено реальним крутним моментом, який передається
від маточини колеса через боковини шини до її бігової
доріжки;
б) цей момент нейтралізує момент опору коченню
колеса M¦, завдяки чому у вільного колеса відсутня
сила опору коченню Р¦, хоча в математичному описі
колеса вона є. Тому вважається, що у вільного колеса
ця сила є фіктивною.
Однак, зазначені відмінності в роботі вільного і
веденого коліс стосуються тільки фізичної сторони
процесів. Що стосується математичного опису, то
воно в обох коліс ідентичне. Подання опору коченню
колеса як плеча a, сили, моменту або коефіцієнта
опору коченню ідентичні для колеса, яке працює в
будь-якому режимі.
Необхідно згадати і про нейтральний режим кочення, за якого колесо приводиться в рух одночасно
штовхальною силою і крутним моментом. Вважаємо
наявну назву цього режиму невдалою. Більш відповідним фізичній суті такого режиму було б назва «комбінований режим кочення».
Перетворення прикладеного до колеса крутного моменту в теоретичну силу тяги колеса.
Припустимо, що тягове колесо є ідеальним, тобто не
має непродуктивних внутрішніх або зовнішніх втрат
енергії. Прикладений до такого колеса крутний
момент Мк перетворюється в пару двох протилежно
спрямованих поздовжніх внутрішніх сил колеса Рт
(рис. 4). Кожну з них будемо вважати теоретичною
силою тяги – тобто силою тяги, яку б розвивало ідеальне колесо. Одна з цих сил через вісь колеса діє на
корпус машини, врівноважуючи її реакцію Rкор. Друга
теоретична сила тяги колеса прикладена по дотичній
до опорної поверхні і врівноважується її реакцією Rх,
чисельно рівною теоретичній силі тяги Рт.
Під час повороту колеса в площині його обертання
на деякий кут daк колесо проходить теоретичний шлях

цьому шляху зовнішню
силу (реакцію) Rкор. При
цьому тяговий момент Мк
виконує додатню механічну роботу Мкdaк, а реакція
Rкор корпусу машини
(чисельно рівна теоретичній силі тяги колеса Рт)
- від'ємну роботу Rкорrкdaк
≡ Ртrкdaк. Реакція Rх мехаРис. 4 – Визначення теоретичнічну роботу не виконує.
ної сили тяги колеса
Сума
перерахованих
вище робіт дорівнює нулю:
(13)
звідки випливає:
(14)
У співвідношення (14) входить радіус кочення колеса. Цей результат, як і в попередньому пункті, отримано виходячи з принципу можливих переміщень, що
безпосередньо випливає із закону збереження енергії. Тому застосування в співвідношенні (14) будьякого іншого радіуса буде порушувати закон збереження енергії, тобто буде неправильним.
Але такий висновок суперечить сьогоднішнім
уявленням про формування сили тяги колеса, яке
нібито відбувається за участю динамічного радіуса.
Тому варто зупинитись на цій обставині більш детально.
Наприклад, зі шкільного курсу фізики відоме «золоте правило механіки»: «у скільки разів виграємо в силі,
в стільки ж разів програємо у відстані». З нього випливає, що зміна сили, яка розвивається будь-яким технічним пристроєм, можлива лише за тієї умови, що
зазнає змін відстань, на якій ця сила виконує механічну
роботу. Наприклад, перемикання передач в трансмісії
автомобіля змінює відстань (шлях автомобіля), на
якому двигун виконує заданий обсяг механічної роботи. Якщо ж якісь маніпуляції з трансмісією не впливають на цю відстань, то вони не можуть впливати і на
силу тяги коліс.
Стосовно до еластичного колеса висновок із золотого правила механіки формулюється так: зміна сили
тяги колеса, обумовлена варіюванням його конструкційних параметрів, можлива лише в тому випадку,
якщо при цьому зазнає змін шлях, на якому сила тяги
колеса виконує механічну роботу. Якщо ж варіювання
якогось параметра колеса не впливає на цей шлях, то
воно не може впливати і на силу тяги колеса.
А динамічний радіус колеса є саме тим параметром, який не пов'язаний з шляхом, який долається
колесом. Цей шлях визначається радіусом кочення
колеса rк, який визначають за співвідношенням (2).
Тому динамічний радіус в принципі не може впливати
на силу тяги коліс, його застосування у розрахунках
цієї сили безпідставне і є звичайною оманою.
Динамічний радіус «стосується» до процесу кочення
еластичного колеса не більше ніж дорожній просвіт
автомобіля чи колір, у який пофарбовано колеса.
У роботах [11-13] наведено результати низки теоретичних досліджень, з яких теж випливає, що засто-
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сування у теорії кочення «очевидного» динамічного
радіуса є неправомірним. Це можна підтвердити і
уявним експериментом. Покладемо, що пневматичний коток 1, вільний радіус якого дорівнює rс, рухається по брусу 2, який лежить на дорозі 3 (рис. 5).
Якщо нормальна деформація котка ⌬ в місці
зіткнення з брусом дорівнюватиме його вільному
радіусу rс, то динамічний радіус котка дорівнюватиме
нулю: rд = rс – ⌬ = 0. Теоретична сила тяги котка,
визначена за допомогою динамічного радіуса, нібито
дорівнює нескінченності, що неможливо. Щоб правильно
визначити
силу тяги котка, слід
врахувати, що під час
його повороту на
один повний оберт
він пройде шлях Lт,
обумовлений довжиною бігової доріжки
котка в перетині А-А. Рис. 5 – Рух пневматичного котка по
брусу
Довжину цього шляху
можна записати як 2rк, де rк - радіус кочення котка в
перерізі А-А. Механічна робота 2Мк, виконана тяговим моментом Мк під час повороту котка на один
оберт, буде витрачена на виконання роботи з подолання сил опору руху котка на шляху Lт=2rк. Отже,
теоретична сила тяги котка буде дорівнювати
2Мк/(2rк) = Мк/rк.
Для перевірки коректності співвідношення (14)
було також проведено і спеціальне експериментальне
дослідження моделі еластичного колеса, динамічний
радіус якого змінювали на ± 30% [14]. Було підтверджено, що динамічний радіус не справляє абсолютно
ніякого впливу на теоретичну силу тяги колеса. Тобто,
він не має стосунку до процесу роботи еластичного
колеса.
Перетворення теоретичної сили тяги колеса в
дійсну силу тяги. Частина крутного моменту Мк, прикладеного до реального тягового колеса, витрачається на зрівноважування моменту його опору коченню
M¦, а різниця цих моментів перетворюється в дійсну
силу тяги колеса Рд:
(15)
Отже, дійсна сила тяги колеса дорівнює різниці
теоретичної сили тяги і сили опору коченню.
Цей же результат може бути отриманий і з принципу можливих переміщень. Різниця крутних моментів Мк
і M¦ перетворюється в пару двох протилежно спрямованих поздовжніх внутрішніх сил колеса, кожна з яких
є дійсною силою тяги колеса Рд (рис. 6).
Одна з цих сил через вісь колеса діє на корпус
машини, врівноважуючи його реакцію Rкор. Друга дійсна сила тяги колеса прикладена по дотичній до опорної поверхні і врівноважується її реакцією Rх, чисельно
рівною дійсній силі тяги Рд. Під час повороту колеса в
площині його обертання на деякий кут daк тяговий
момент виконує додатню механічну роботу Мкdaк.
Момент опору коченню колеса M¦ в цей час виконує
від'ємну роботу M¦ daк. Під час повороту колеса на кут
daк воно проходить теоретичний шлях dLт = rкdaк (мож-
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ливе ковзання колеса
нічого не змінює, бо теоретичний шлях dLт залишається тим же, лише
розділяючись
на
дві
частини - на дійсний шлях
і шлях ковзання). На шляху
dLт колесо долає реакцію
корпусу
машини
Rкор
(чисельно рівну дійсній
силі тяги колеса Рд). Ця Рис. 6 – Визначення дійсної
сили тяги колеса
реакція виконує від'ємну
механічну роботу Rкорrкdaк ≡ Рдrкdaк. Реакція Rх механічну роботу не виконує. Сума перерахованих вище робіт
дорівнює нулю:
(16)
звідки випливає:

(17)
Під час навантаження колеса крутним моментом
відбувається деяке зміщення осі колеса (в поздовжньому напрямку) відносно плями контакту колеса з
дорогою, що впливає на значення моменту опору
коченню. Це явище може враховуватися додатковим
рівнянням, що пов'язує розміри цих моментів.
Основні енергетичні співвідношення колеса.
Ідеальне тягове колесо перетворювало б підведену до
нього потужність обертального руху Мкwк в точно таку
ж за розміром потужність поступального руху Ртт:
(18)
У випадку реального тягового колеса теоретична
сила тяги Рт являтиме собою суму сили опору коченню
P¦ і дійсної сили тяги Рд:
(19)
А теоретична швидкість руху колеса т являтиме
собою суму швидкості ковзання s та дійсної швидкості
д:
(20)
У такому випадку права частина співвідношення
(18) перетворюється в баланс потужності колеса:
(21)
де Рдs = Ns - потужність швидкісних втрат (витрачається на ковзання колеса);
P¦Vд = N¦ - потужність силових втрат (витрачається
на подолання сили опору кочення колеса);
P¦s = N¦s - потужність
швидкісно-силових втрат;
РдVд = Nд - дійсна потужність колеса (витрачається
на виконання корисної роботи).
З балансу потужності (21)
випливає, що у роботі колеса
спостерігаються три різні
види непродуктивних втрат
потужності: швидкісні Ns, Рис. 7 – Структура балансу
силові N¦ і швидкісно-силові
потужності колеса
N¦s (рис. 7).
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Тому точний розділ цих втрат тільки на два види швидкісні і силові - неможливий. Однак, у переважній
більшості умов експлуатації колісних машин, вагомість
швидкісно-силової складової N¦s не перевищує декількох відсотків. Тому її можна додати до швидкісної або
силової складової, але до якої саме - це вимагає окремого обґрунтування в кожному окремому випадку.
Якщо швидкісно-силову складову P¦ s приєднати
до першого доданку правої частини балансу (21), то
він набуде вигляду:
(22 a)
де потужність швидкісних втрат P¦s оцінюється з
деяким надлишком, а потужність силових втратP¦д - з
деякою нестачею.
Якщо ж складову P¦s приєднати до другого доданку правої частини балансу (21), то він набуде вигляду:
(22 б)
де потужність швидкісних втрат Pдs оцінюється з
деякою нестачею, а потужність силових втрат P¦т - з
деяким надлишком.
Можливі й інші сценарії наближеної оцінки втрат
потужності. Наприклад, швидкісно-силову втрату
можна розділити на дві частини пропорційно розмірам
швидкісних і силових втрат потужності, і ці частини
додати до відповідних складових балансу (21).
Зі співвідношення (21) елементарно визначається
енергетичний коефіцієнт корисної дії (ККД) колеса h:

ло ілюзію застосовності цього радіуса і для визначення
силових характеристик колеса. Однак співмножник (1s), який входить до складу цього радіуса, обумовлює
некоректність такої дії. Ковзання колеса не впливає на
його силу тяги і тому коефіцієнт ковзання не повинен
входити в формули, які визначають силові характеристики колеса. Сила тяги колеса впливає на розмір його
ковзання, але ковзання не впливає на розмір сили тяги
колеса. Цю нелогічну (на сторонній погляд) обставину
можна пояснити на прикладі.
Припустимо, що автомобіль рухається на довгий
підйом по сухій асфальтованій дорозі. Буксування
коліс відсутнє, їхня сила тяга дорівнює силі опору підйому. Далі вважаємо, що на мокрій ділянці дороги
виникло стабільне буксування тягових коліс s = 0,5.
Через це дійсна швидкість руху автомобіля зменшиться вдвічі, але автомобіль буде продовжувати рівномірний рух. Сила тяги коліс за цих умов абсолютно не зміниться - вона залишиться рівною все тій же силі опору
підйому, яка не залежить від вологості поверхні дороги. Отже, навіть 50 % буксування коліс автомобіля не
впливає на їхню силу тяги.
Тому застосування в силових розрахунках колеса
псевдорадіуса (24), який включає в себе коефіцієнт
ковзання, неминуче призведе до плутанини і абсурдних ситуацій. Наприклад, на с. 26 монографії [5] сила
опору коченню визначається за рівнянням, яке із
застосуванням співвідношення (24) приводиться до
вигляду:

, (23)
де ¦ = Pд /Pт - ККД, який враховує втрати на кочення
колеса;
s = (1-s) - ККД, який враховує втрати на ковзання.
Аналіз деяких положень нинішньої теорії кочення. У монографії [5] під радіусом rк мається на увазі
«уточнене» значення радіуса кочення, у якому враховано внутрішнє ковзання колеса, обумовлене його
тангенціальною еластичністю. Цей радіус можна
визначати і як 1/2 частину дійсного шляху Lд, пройденого колесом за один повний оберт:
(24)
де rк0 - позначення радіуса кочення веденого колеса, яке (позначення) застосовується в роботі [5].
Застосування «уточненого» радіуса виявилось
істотною помилкою, яка призвела до непередбачуваних наслідків. У це поняття, як випливає зі співвідношення (24), неявно входить коефіцієнт ковзання колеса s, в зв'язку з чим такий радіус не є геометричною
характеристикою колеса, тобто не є радіусом. Це
псевдорадіус, мікст, еклектика, в якій механічно об'єднані дві різнорідні і не пов'язані між собою характеристики процесу роботи колеса - кочення і ковзання. У
ньому не дотримано вимоги ортогональності вхідних
змінних, які характеризують ці процеси.
Природно, що застосування такого радіуса для
визначення кінематичних характеристик руху колеса
приводить до правильних результатів. Але це породи-

(25)
З нього випливає, що з посиленням ковзання коліс
s, зумовленого збільшенням вологості поверхні твердої дороги, нібито буде зростати і сила опору коченню.
Безумовно, в загальному випадку руху колеса сила
опору його коченню може в тій чи іншій мірі залежати
від буксування, але за цих умов одночасно і в тій же
мірі повинен зростати і момент опору коченню M¦ ,
адже вони однозначно пов'язані між собою співвідношенням (10). А якщо момент M¦ не збільшується (як у
цьому випадку), то не може зростати і сила опору
коченню. Отже, співвідношення (25) містить в собі
суперечність, а тому є в принципі некоректним. І причиною цієї суперечності є «уточнений» радіус rк, який в
неявному вигляді включає в себе коефіцієнт ковзання s.
Застосування псевдорадіуса rк завело теорію
кочення у такі непрохідні формально-математичні
хащі, що навіть фахівці найвищого рівня не можуть
скласти правильне уявлення про роботу колеса.
Наприклад, на с. 31 і 32 монографії [5] наведено дві
форми запису балансу потужності колеса:
(26)

(27)
Баланс (26) пояснюється так: «… подводимую к
колесу мощность можно разложить на два компонен-
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та. Первый из них равен мощности, необходимой для
движения колеса в том случае, если бы его радиус
качения независимо от величины подводимого крутящего момента сохранялся равным радиусу ведомого
колеса rк0. Второй компонент соответствует дополнительной мощности, необходимой для преодоления
тех видов дополнительных сопротивлений качению,
которые связаны с уменьшением радиуса качения rк
по сравнению с rк0 при Мк > 0 или увеличением этого
радиуса при Мк < 0, то есть в тормозном режиме».
Перекладемо цей текст на загальнозрозумілу мову:
перший компонент - це корисна потужність колеса
спільно з потужністю силових втрат, а другий - втрати
потужності на ковзання колеса у тяговому чи гальмівному режимах кочення. Для тих, хто сумнівається в
автентичності перекладу (адже між ним і оригіналом
немає нічого спільного!), зробимо деякі перетворення
більш деталізованого балансу потужності (27).
Замінимо в ньому позначення дійсної сили тяги Х і
поступальної швидкості a відповідно на Рд і д, введемо заміни rк = rк0(1-s), Gкa0/rк0 = P¦, Мк/rк0 = Рт, д/(1-s) =
т та отримаємо просту і зрозумілу форму запису
балансу потужності (27) у прийнятих у цій статті позначеннях:
(28)
З її зіставлення з балансом (27) очевидно, що перший доданок його правої частини корисна потужність,
другий - силові втрати потужності, а третій - втрати
потужності на ковзання колеса…
Баланс потужності (28) практично збігається з
балансом (22 а), у якого дещо іншим є лише значення
силових втрат потужності – вони дорівнюють P¦д, а не
P¦т. Отже, в балансі (28) є помилка, яка перейшла в
нього з балансу (27): швидкісно-силові втрати потужності P¦s в ньому враховано двічі – як у швидкісних
втратах, так і в силових. Але не будемо акцентувати на
цьому увагу. У нинішній теорії кочення є і більш серйозні помилки.
Наприклад, у монографії [5] взаємозв'язок прикладеного до колеса крутного моменту Мк і дійсної сили
тяги Х представлено співвідношеннями (1.10) і (1.18):
(29)
(30)
зі спільного розв'язку яких отримано співмножник
(rк - rd), про який згадувалося у вступі до статті.
Природним було б у роботі [5], перш за все, перевірити ці суперечливі рівняння на коректність. І тоді було б
встановлено, що наявність динамічного радіуса у теорії кочення – це груба помилка. Вона сталася за умоглядного складання рівняння (29), яке проводилось в
омані всезагального характеру положень теоретичної
механіки, тоді як у дійсності вони мають локальний
характер. Спочатку ця помилка вкралася в праці академіка Є. О. Чудакова, а надалі вона просто переписувалася його послідовниками.
Висновки. Встановлено, що еластичне колесо є
специфічним об'єктом, недоступним для адекватного
опису за допомогою традиційних наукових інструментів. При його дослідженні необхідно керуватися не
окремими положеннями механіки, а якомога більш
загальними фізичними принципами, наприклад, зако-
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ном збереження енергії.
Динамічний радіус еластичного колеса є фактором,
який не має ніякого відношення до процесу роботи
колеса. Внаслідок цього всі теоретичні побудови
сучасної теорії кочення, виконані із застосуванням
цього радіуса, є фікцією, яка не має відношення до
реальної дійсності.
Некоректним поняттям є й «уточнений» радіус
кочення, в якому враховується тангенціальна еластичність колеса. Він не задовольняє вимогу незалежності
змінних, які характеризують процеси кочення і ковзання колеса.
Встановлено, що для коректного математичного
опису роботи еластичного колеса необхідно і
достатньо трьох незалежних один від одного вхідних
змінних:
а) радіуса кочення колеса у веденому режимі роботи, який однозначно характеризує теоретичні швидкісні і силові властивості еластичного колеса в процесі
його чистого кочення. Застосування будь-якого іншого радіуса колеса неминуче призведе до некоректності теорії кочення;
б) коефіцієнта ковзання колеса s, який однозначно
характеризує ступінь відмінності дійсних швидкісних
властивостей колеса від теоретичних;
в) коефіцієнта опору коченню колеса, який однозначно характеризує ступінь відмінності дійсних силових властивостей колеса від теоретичних.
Ці вхідні змінні дають можливість у явному вигляді
визначати всі швидкісні, силові та енергетичні показники роботи еластичного колеса. Побудовані для
цього розрахункові співвідношення вільні від недоліків
нинішньої теорії кочення, вони гранично прості, зрозумілі і мають чіткий фізичний зміст.
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Аннотация. Основы теории качения эластичных
колес были сформированы более 70 лет назад. Но их
обновление, которое является признаком научного
прогресса, с тех пор не происходило. Основные положения теории качения дошли до наших дней в практически неизменном виде. В ней не соблюден принцип
независимости входных переменных, не применяется
абстрагирование от несущественных факторов, проигнорирован принцип однородности размерностей,
не учтена локальность методов теоретической механики и тому подобное. В данной работе сделана
попытка обновить основы теории качения.
Установлено, что для описания работы эластичного
колеса необходимо и достаточно трех независимых
входных переменных: радиуса качения колеса в ведомом режиме работы, коэффициента скольжения и
коэффициента сопротивления качению.

Summary. The foundations of the theory of rolling of
elastic wheels were formed more than 70 years ago. But
their renewal, which is a sign of scientific progress, has
not since taken place. The basic principles of the theory of
rolling have reached the present day in almost unchanged
form. It does not observe the principle of independence of
input variables, does not apply abstraction from insignificant factors, ignores the principle of uniformity of dimensions, does not take into account the locality of methods
of theoretical mechanics, etc. This paper attempts to
update the principles of rolling theory. It is established
that three independent input variables are required to
describe the operation of an elastic wheel: the rolling
radius of the wheel in the driven mode of operation, the
slip factor and the rolling resistance coefficient.
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Екологічні норми для тракторів:
коли доїдемо до Європи?
У статті розглянуто питання нормування викидів забруднювальних речовин двигунами сільськогосподарських і лісогосподарських транспортних засобів та інші дерегуляційні положення, які запроваджуються постановою Кабінету Міністрів України від 4 грудня 2019 року № 1168 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів
України від 8 липня 2009 р. № 694 і від 28 грудня 2011 р. № 1367». Також запропоновані етапи подальшого
запровадження сучасних екологічних норм в Україні для оцінки відповідності і затвердження типу зазначених
транспортних засобів.
Ключові слова: дерегуляційні зміни, компоненти забруднювальних речовин, норми викидів забруднювальних речовин, поетапне запровадження норм викидів.
Вступ. Одним із значних джерел забруднення
довкілля є транспортні засоби, зокрема сільськогосподарські та лісогосподарські транспортні засоби,
обладнані двигунами внутрішнього згоряння. Викиди
двигунів є токсичними речовинами і негативно впливають на довкілля, включаючи атмосферне повітря, а
також на здоров'я тварин і людей. Питання зменшення
забруднювальних шкідливих речовин є актуальними.
Насамперед важливим аспектом є створення та впро-

вадження нормативно-правової бази, яка встановлювала б в Україні прийнятні норми щодо гранично допустимого обсягу викидів забруднювальних речовин для
двигунів сільськогосподарських і лісогосподарських
транспортних засобів.
Основна частина. В Україні з 05.08.2020 року на
законодавчому рівні впроваджуються екологічні вимоги до сільськогосподарських і лісогосподарських тракторів. Гранично допустимі норми викидів забрудню-
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Рис. 1 – Складові частини постанови КМУ № 1168/2019

вальних речовин двигунами тракторів вводяться
постановою Кабінету Міністрів України № 1168 «Про
внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України
від 8 липня 2009 р. № 694 і від 28 грудня 2011 р. №
1367» (далі – постанова КМУ 1168/2019). Постановою
КМУ 1168/2019 вносяться зміни до чинного Технічного
регламенту затвердження типу 1367/2011 та Порядку
відомчої реєстрації (рис. 1).
Вперше на території Україні поетапно впроваджуються норми гранично допустимих значень викидів
забруднювальних речовин двигунами тракторів
залежно від їх потужності (таблиця 1), а саме:
Таблиця 1 — Допустимі норми викидів забруднювальних речовин, установлені постановою
КМУ № 1168/2019
Окис вуг- Вуглеводи Окиси
Тверді
Корисна
Діапазон потужність,
лецю
азоту
частки
(НС),
потужності
(СО),
(NOх)
(РМ),
(Р), кВт
г/кВт۰год г/кВт۰год г/кВт۰год г/кВт۰год
Допустимі норми викидів до 1 січня 2021 р. (Stage I)
А

P≥130

5,0

1,3

9,2

0,54

В

75 ≤ P < 130

5,0

1,3

9,2

0,70

37 ≤ P < 75

6,5

1,3

9,2

0,85

С

вини, які викидаються в атмосферу з відпрацьованими
газами двигунів, являють собою складну багатокомпонентну суміш газів, парів, крапель рідин і дисперсних
твердих часток, з яких зараз нормуються такі чотири
основні компоненти:
— оксид вуглецю CO;
— вуглеводні CH;
— оксиди азоту NОx;
— дисперсні тверді частки РМ, основним компонентом яких є сажа.
Поетапність запровадження гранично допустимих
норм викидів забруднювальних речовин для двигунів
сільськогосподарських і лісогосподарських тракторів
враховує не тільки досягнутий рівень імпортної сільськогосподарської техніки, а й теперішні виробничі
можливості вітчизняних виробників.
Окремо слід зазначити, що постановою КМУ
1168/2019, крім введення екологічних норм, також
було прийнято низку дерегуляційних змін (рис. 2), які
стосуються порядку введення в обіг та експлуатацію
сільськогосподарських і лісогосподарських тракторів,
їхніх причепів і змінних причіпних машин і введено уніфіковані форми документів, які застосовуються під час
затвердження типу [1].

Допустимі норми викидів з 1 січня 2021 р. (Stage IІ)
E

130 ≤ P <560

3,5

1,0

6,0

0,2

F

75 ≤ P < 130

5,0

1,0

6,0

0,3

G

37 ≤ P < 75

5,0

1,3

7,0

0,4

37 ≤ P < 75

5,5

1,5

8,0

0,8

D

Допустимі норми викидів з 1 січня 2023 р. (Stage IІІА)
Н

130≤ P <560

3,5

4,0 (HC +
NOх)

0,2

I

75 ≤ P < 130

5,0

4,0 (HC +
NOх)

0,3

Допустимі норми викидів з 1 січня 2024 р. (Stage IІІА)
J

37 ≤ P < 75

5,0

4,7

0,4

K

19 ≤ P <37

5,5

7,5

0,6

• до 1 січня 2021 р. — для двигунів з діапазоном
потужності А, В, С на рівні екологічного класу Stage I;
• з 1 січня 2021 р., для двигунів з діапазоном потужності E, F, G, D — на рівні Stage IІ;
• з 1 січня 2023 р., для двигунів з діапазоном потужності H і I — на рівні Stage IІІА;
• з 1 січня 2024 р., для двигунів з діапазоном потужності J і K — на рівні Stage IІІА.
Слід зазначити, що забруднювальні шкідливі речо-
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Рис. 2 – Основні позитивні аспекти внесених дерегуляційних
змін в Технічний регламент затвердження типу

Запроваджені постановою КМУ 1168/2019 зміни
спрямовані на поліпшення умов ведення бізнесу в
Україні щодо тракторів, причепів, причіпних машин та
урегулювання проблемних питань, виявлених під час
застосування чинного Технічного регламенту затвердження типу та відомчої реєстрації зазначеної техніки.
Зазначені зміни зменшують в деякій мірі часове та
фінансове навантаження на виробників і постачальників сільськогосподарських тракторів, причепів та при-

25
чіпних машин.
сьогодення України і можливості вітчизняних виробниЗавдяки змінам, внесеним постановою КМУ ків терміни поступового введення зазначених норм.
1168/2019, Орган затвердження типу приймає до роз- Таблиця 3 – Гранично допустимі значення викидів забрудгляду документи, які підтверджують відповідність за
нювальних речовин для рівня норм викидів Stage V
Правилами ЄЕК ООН, зокрема і щодо викидів забрудПідкатенювальних речовин.
Оксид Вуглеводні Оксиди
Тверді Кількість
горія
Діапазон
твердих
азоту
частки
Запровадження більш жорстких гранично допусти- двигуна потужності, вуглецю
HC,
часток
CO,
NOх,
РМ,
категорії
кВт
г/кВт∙год
PN,
г/кВт∙год
г/кВт∙год
г/кВт∙год
мих норм викидів забруднювальних речовин для вітNRE
n/кВт∙год
чизняних тракторів є необхідним кроком у наближенні
NRE-v-3
0,015
1 x 1012
HC + NOх≤ 4,70
до європейських екологічних стандартів та усуненні NRE-c-3 19 ≤ P < 37 5,00
технічних бар’єрів у торгівлі.
NRE-v-4
0,015
1 x 1012
HC + NOх ≤ 4,70
Враховуючи негативний вплив, який спричинюють NRE-c-4 37 ≤ P < 56 5,00
викиди забруднювальних речовин на довкілля та здо- NRE-v-5 56 ≤ P <
5,00
0,19
0,40
0,015
1 x 1012
130
ров’я людей і тварин, зараз розробляються подальші NRE-c-5
кроки щодо імплементації в Україні європейських еко- NRE-v-6 130 ≤ P ≤
3,50
0,19
0,40
0,015
1 x 1012
NRE-c-6
560
логічних вимог до сільськогосподарських і лісогосподарських тракторів. Зокрема, Мінекономіки разом з
Етапність введення норм базується на основі
УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого розробляються Вимоги досліджень динаміки змін гранично допустимих знадо екологічної безпеки та експлуатаційних характери- чень викидів компонентів забруднювальних речовин
стик двигунів сільськогосподарських і лісогосподарсь- залежно від екологічного класу і діапазону потужності,
ких транспортних засобів на основі регламентів ЄС. європейської практики поступовості впровадження
Документ розробляється за підтримки Проекту таких норм [3] та стану вітчизняного сільгоспмашиноЄвропейського Союзу «Підтримка впровадження сіль- будування.
ськогосподарської та продовольчої політики в Україні»
Зміна обсягу викидів компонентів забруднюваль(Support to Agricultural and Food Policy Implementation них речовин залежно від рівня норм викидів Stage І,
in Ukraine).
Stage ІІ, Stage ІІІА, Stage ІІІВ, Stage ІV, Stage V на приПланується поетапне запровадження більш жорст- кладі двигунів з потужністю 75 ≤ P < 130 (кВт) і 130 ≤ P
ких норм викидів забруднювальних речовин на рівні < 560 (кВт) наведено на рисунках 3 і 4.
екологічних класів Stage ІІІВ, Stage ІV, StageV [2].
Гранично допустимі значення обсягу викидів забруднювальних речовин двигунами сільськогосподарських
і лісогосподарських тракторів для зазначених екологічних класів наведено в таблицях 2 і 3.
Таблиця 2 – Гранично допустимі значення викидів
забруднювальних речовин для рівня норм викидів
Stage ІІІВ та Stage ІV
Норми викидів на рівні Stage ІІІВ
Корисна
Оксид
Оксиди Тверді
Категорія
вуглецю, Вуглеводні,
азоту, частки,
(діапазон потужність,
HC,
P,
CO,
NOx,
РМ,
потужності)
г/кВт•ч
кВт
г/кВт•ч
г/кВт•ч г/кВт•ч
L

130 ≤ P ≤
560

3,5

0,19

2,0

0,025

M

75 ≤ P < 130

5,0

0,19

3,3

0,025

N

56≤ P < 75

5,0

0,19

3,3

0,025

Рис. 3 – Зміна обсягу викидів компонентів забруднювальних
речовин залежно від установленого рівня норм викидів для двигунів з потужністю 75 ≤ P < 130 (кВт)

Вуглеводні та оксиди
азоту, HC + NOx,
г/кВт•ч
P

37≤ P <56

5,0

4,7

0,025

Норми викидів на рівні Stage ІV
Корисна
Оксид
Оксиди Тверді
Категорія
вуглецю, Вуглеводні,
азоту, частки,
(діапазон потужність,
HC,
P,
CO,
NOx,
РМ,
потужності)
г/кВт•ч
кВт
г/кВт•ч
г/кВт•ч г/кВт•ч
130 ≤ P ≤
Q
3,5
0,19
0,4
0,025
560
R

75 ≤ P < 130

5,0

0,19

0,4

0,025

Враховуючи практику вітчизняного тракторобудування, стан сільськогосподарського виробництва та
якість наявного пального, на цей час в Україні неможливо запровадити зразу жорсткі екологічні норми такі
як в ЄС, де з 2018 року почали діяти норми викидів на
рівні Stage V. Потрібно передбачити прийнятні для

Рис. 4 – Зміна обсягу викидів компонентів забруднювальних
речовин залежно від установленого рівня норм викидів для двигунів з потужністю 130 ≤ P < 560 (кВт)

Найбільш жорстке зменшення кількості викидів
залежно від установленого рівня норм характерне для

№ 2 (115) червень 2020 р.

26

Рис. 5 – Етапи запровадження рівнів норм викидів забруднювальних речовин двигунами сільськогосподарських і лісогосподарських
транспортних засобів в Європейському Союзі і в Україні

твердих часток РМ, найменше змін характерно для
оксиду вуглецю.
Таблиця 4 – Запропоновані терміни подальшого
обов’язкового застосування екологічних класів норм
викидів для двигунів сільськогосподарських і лісогосподарських транспортних засобів
Рівень
Категорія
Діапазон
норм
потужності,
викидів (підкатегорія)
двигуна
кВт
Stage
Stage ІІІВ

Stage ІV

Запровадження рівня норм
викидів в Україні

L

130 ≤ P ≤ 560

01.01 2027

M

75 ≤ P< 130

01.01 2027

N

56≤ P< 75

01.01 2028

P

37≤ P<56

01.01 2029

Q

130 ≤ P ≤ 560

01.01.2030

R

75 ≤ P < 130

01.01.2030
Затвердження Надання на
типу двигунів ринку двигунів

Stage V

NRE-v-7
NRE-c-7
NRE-v-6
NRE-c-6
NRE-v-5
NRE-c-5
NRE-v-4
NRE-c-4
NRE-v-3
NRE-c-3

P > 560

01.01.2034

01.01.2035

130 ≤ P ≤ 560

01.01.2034

01.01.2035

56 ≤ P < 130

01.01.2035

01.01.2036

37 ≤ P < 56

01.01.2035

01.01.2036

19 ≤ P < 37

01.01.2034

01.01.2035

Наприклад, для двигунів з діапазоном потужності
75 ≤ P < 130 (кВт) зміна вмісту:
– твердих часток РМ від рівня Stage I (0,700
г/кВт∙год) до рівня Stage ІІІА (0,300 г/кВт∙год) становить 57 %; від Stage ІІІА до Stage ІІІВ (0,025 г/кВт∙год)
— 92 %; від Stage ІІІВ до Stage ІV (0,025 г/кВт∙год) — 0
%; від Stage ІV до Stage V (0,015 г/кВт∙год) — 40 %.
– оксидів азоту NOx + вуглеводнів НС відповідно
становить 62 %; 13%, 83 % і 0 %.
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Вимоги до обсягу оксиду вуглецю СО із значенням
5 г/кВт∙год для двигунів з потужністю 75 ≤ P < 130 (кВт)
на всіх рівнях норм залишається без змін.
Зараз з урахуванням зазначеного вище проектом
екологічних вимог до тракторів передбачається етапність подальшого запровадження норм викидів на
рівні Stage ІІІВ, Stage ІV, Stage V, яка наведена на
рисунку 5 та в таблиці 4.
Викладені в статті положення щодо термінів запровадження екологічних норм пропонуються до обговорення з вітчизняними виробниками та постачальниками сільськогосподарської техніки. Усі зацікавлені сторони можуть ознайомитись з матеріалами щодо вимог
до викидів забруднювальних речовин і етапів їх упровадження на сайті УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого
http://www.ndipvt.com.ua та заповнити опитувальну
анкету. Надіслані в анкетах пропозиції будуть опрацьовані, обговорені на круглому столі та, за можливості,
враховані під час розроблення вимог до екологічної
безпеки тракторів.
Висновки. Зміни, внесені в Технічний регламент
1367/2011 постановою КМУ 1168/2019, зокрема стосовно норм гранично допустимих значень викидів
забруднювальних речовин двигунами сільськогосподарських і лісогосподарських транспортних засобів,
спрямовані на урегулювання проблемних питань,
виявлених під час застосування чинного Технічного
регламенту 1367/2011 та відомчої реєстрації зазначеної техніки, а також на поліпшення умов ведення бізнесу в Україні щодо тракторів, причепів, причіпних
машин.
Запровадження більш жорстких гранично допустимих норм викидів забруднювальних речовин для вітчизняних тракторів є необхідним кроком у підвищенні
екологічної безпеки сільськогосподарських і лісогосподарських транспортних засобів, наближенні до
європейських екологічних стандартів та усуненні технічних бар’єрів у торгівлі.
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Запропоновані в цій статті етапи поступового введення зазначених екологічних норм базуються на
європейській практиці, динаміці змін обсягу викидів
компонентів забруднювальних речовин, враховують
теперішній стан і можливості вітчизняного сільгоспмашинобудування та сільськогосподарського виробництва, необхідність підвищення якості пального.
Прийнятні для сьогодення України і можливостей вітчизняних виробників етапи введення сучасних екологічних норм можуть бути скориговані за участі зацікавлених виробників і постачальників зазначеної техніки.
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы нормирования выбросов загрязняющих веществ двигателями сельскохозяйственных и лесохозяйственных
транспортных средств и другие дерегуляционные
положения, которые
вводятся постановлением
Кабинета Министров Украины от 4 декабря 2019 №
1168 «О внесении изменений в постановления
Кабинета Министров Украины от 8 июля 2009 № 694 и
от 28 декабря 2011 № 1367». Также предложены
этапы дальнейшего использования современных экологических норм в Украине для оценки соответствия и
утверждения типа указанных транспортных средств.
Summary. The article considers the issues of regulation of pollutant emissions by engines of agricultural and
forestry vehicles and other deregulation provisions that
are introduced by Decree of the Cabinet of Ministers of
Ukraine dated December 4 2019 № 1168 «On Amending
Decisions of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated
July 8, 2009 № 694 and dated December 28 2011 №
1367». The stages of further use of modern environmental standards in Ukraine are also proposed for conformity
assessment and type approval of these vehicles.
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Сільськогосподарська техніка
на виставці «АгроВесна 2020»
«Зернові технології», «Agro Animal Show»
та «Овочі. Фрукти. Логістика».
Анотація. У статті наведена інформація про сільськогосподарську техніку на виставці «АгроВесна 2020», яка
охоплює такі виставки: «Зернові технології», «Agro Animal Show» та «Овочі. Фрукти. Логістика». Виставка тривала з 18 по 20 лютого цього року в Міжнародному виставковому центрі в Києві. Організатор виставки – ТОВ
«Київський міжнародний контрактовий ярмарок». Бізнес-програма виставок містила понад 30 бізнес-заходів:
конференції, семінари, практикуми. Тематика ділової програми включала насінництво, нішеві сільськогосподарські культури, альтернативну енергетику, біоенергетичну технологію, ІТ рішення для агросектора.
Близько19000 відвідувачів оглянули 500 експозицій з України та ще з 21-ї країни-учасниці.
Ключові слова: сільськогосподарська техніка, Міжнародні виставки, «АгроВесна 2020», «Зернові технології», «Agro Animal Show», «Овочі. Фрукти. Логістика».
Вступ. Цього року у м. Києві з 18 по 20 лютого більше 18 тисяч аграріїв з усієї України та ще з 38 країн
розпочали новий агросезон з відвідування міжнародних виставок «Зернові технології», «Agro Animal Show»
та «Фрукти. Овочі. Логістика», які відзначають свій 10-

річний ювілей вже втретє під назвою «АгроВесна» та
символізують початок нового аграрного сезону. У
день відкриття (рис. 1) виставок 18 лютого особливо
яскравою подією стало проведення урочистого галавечора, де ювілейними нагородами відзначили компа-
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ній-учасниць, які протягом 10 років постійно брали
участь у вищезазначених виставкових проектах, а
партнерів за підтримку та плідну співпрацю.
Тріумфаторів вечора привітали відомі зірки українського
шоу-бізнесу:
півфіналіст
«Нацвідбору»
Євробачення-2020 року, співак Gio, відома співачка
Наталя Валевська, український R'n'B дует «Тамерлан і
Альона», фіналістка шоу «Голос країни», Віце Міс
Україна Всесвіт Яна Брилицька та шоу-балет
FaceFactory.

Компанія «Farmet» (рис. 4) представляла на виставці «Зернові технології 2020» обладнання для переробки олійних культур і пропонувало такі технології олійного пресування: холодне пресування; гаряче пресування; комбіноване холодно-гаряче пресування;
попереднє опресування перед екстракцією.

Рис. 4 – Експозиція компанії «Farmet»
Рис. 1 – Офіційне відкриття виставки

Вперше в рамках виставки Agro Animal Show відбувся флагманський триденний бізнес-форум Agro
Animal IT Forum, який мав надзвичайний успіх.
Учасникам було презентовано найновіші рішення в
галузі годівлі та діджитал-розробок в управлінні фермами від провідних українських та міжнародних експертів. Програма бізнес-форуму відзначилась виступами відомих експертів на актуальні теми. У рамках
заходу експерти з Нідерландів, Ірландії, Данії, Великої
Британії розповіли про сучасні тренди в годівлі ВРХ та
свиней.
Основна частина. Коротко зупинимося на найпотужніших експонентах.
Краснянське
спеціалізоване
підприємство
«Агромаш» представляло широку гаму борін, зокрема:
борони дискові важкі причіпні, борони дискові легкі
причіпні, борони диско-чизельні, борони ротаційні та
іншу ґрунтообробну техніку (рис.2).

Рис. 2 – Краснянське СП «Агромаш» на
виставці АгроВесна 2020

Компанія
«БТУЦентр» (рис. 3) представляла на виставці
ефективні біопрепарати
для рослинництва як для
великих аграрних господарств, так і для невеликих присадибних ділянок, а також кормові добавки для тваринництва.

Рис. 3 – Стенд компанії
«БТУ-Центр»

ТОВ «Вольф Систем» (рис. 5) експонувало обладнання для зберігання різних рідин, комплексів для
утримання тварин, птиці, розведення коней, пропонувало рішення для відпочинку та активного спорту.
«Вольф Систем» також займається вузькоспеціалізованим будівництвом приміщень для кіз, овець та кроликів.

Рис. 5 – Експозиція ТОВ «Вольф Систем»

Це товариство є лідером у будівництві бетонних
резервуарів, зокрема резервуарів із залізобетону (у
цій галузі «Wolf System» займає провідне місце у
Європі).
Концерн є лідером у будівництві бетонних резервуарів, зокрема резервуарів-ферментерів для біогазових установок фермерських господарств, причому
ці установки успішно працюють уже десятки років.
Висока якість і надійність цих об’єктів, професіоналізм
персоналу компанії визнано в усій Європі.
Елементну базу широко представляла компанія
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«Бондіолі і Павезі» та пропонувала відвідувачам
виставки карданні передачі, розпилювачі до обприскувачів, насосне обладнання, редуктори, елементи сервоконтролю та широку гаму запасних частин (рис. 6).

Рис. 6 – Експозиція «Бондіолі і Павезі»
на виставці Зернові технології

Е к с п о з и ц і я
УкрНДІПВТ
ім.
Л.
Погорілого (рис.7) була
представлена наукововиробничим журналом
«Техніка і технологія
АПК», інформаційними
плакатами, науковими
виданнями для ознайомлення
гостей
виставки з основними
напрямками діяльності і
науковими здобутками
інституту. Також реалі- Рис. 7 – Експозиція УкрНДІПВТ ім.
Л. Погорілого
зовувались посібники
серії «Сільськогосподарська техніка – ХХІ: моніторинг,
випробування, прогнозування» та інші наукові видання
й рекомендації для аграріїв. Відвідувачі експозиції
мали можливість отримати інформаційні листи з пропозиціями щодо співпраці за інноваційними проектами та видами діяльності провідних лабораторій інституту.
Висновки. Огляд виставки «АгроВесна 2020» показав, що в процесі розвитку галузей тваринництва і

виробництва кормів в Україні відбувається наповнення
ринку сучасною технікою та обладнанням як вітчизняного, так і закордонного виробництва. «АгроВесна
2020» розпочала аграрний сезон та об’єднала аграріїв
і відвідувачів з усієї України та світу.
Аннотация. В статье приведена информация о
сельскохозяйственной
технике
на
выставке
«АгроВесна 2020», которая охватывает такие выставки: «Зерновые технологии», «Agro Animal Show» и
«Овощи. Фрукты. Логистика ». Выставка проходила с
18 по 20 февраля этого года в Международном выставочном центре в Киеве. Организатор выставки - ООО
«Киевский международный контрактовый ярмарок».
Бизнес-программа выставок содержала более 30
бизнес-мероприятий: конференции, семинары, практикумы. Тематика деловой программы включала
семеноводство, нишевые сельскохозяйственные
культуры, альтернативную энергетику, биоэнергетическую технологию, ИТ решения для агросектора.
Около19000 посетителей осмотрели 500 экспозиций
из Украины и еще 21-й страны-участници.
Summary. The article provides information about
agricultural machinery at the exhibition "AgroVesna
2020", which includes the following exhibitions: "Grain
Technologies", "Agro Animal Show" and "Vegetables.
Fruits. Logistics ". The exhibition lasted from 18 to 20
February this year at the International Exhibition Center in
Kiev. The organizer of the exhibition is Kyiv International
Contract Fair LLC. The business program of the exhibitions included more than 30 business events: conferences, seminars, workshops. Topics of the business program included seed production, niche crops, alternative
energy, bioenergy technology, IT solutions for the agricultural sector. About 19,000 visitors viewed 500 exhibits
from Ukraine and 21 other participating countries.
Стаття надійшла до редакції 28 травня 2020 р.
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Муха В., молодший науковий співробітник, Пономаренко О., провідний інженер (УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого)

EP2 – двоступеневе пресування
з екструзією від «Farmet»
У статті описана технологія двоступеневого пресування з екструзією EP-2 від фірми «Farmet» (Чехія). Це
оптимальна технологія для пресування широкого ряду олійних культур (частіше за все ріпаку, соняшнику, а
також сої). Завдяки технології «Farmet» без гексану на виході отримуємо високоякісну продукцію без жодних
хімічних добавок – олію вищого ґатунку та ідеальний корм високої поживної цінності з оптимальним співвідношенням жиру (енергії) і білка.
Ключові слова: обладнання для переробки олійних культур, дворазове пресування, фірма «Farmet».
Вступ. Двоступеневе пресування з екструзією
(рис. 1) призначене для цілого ряду олійного насіння (з
олійністю 25%), частіше за все воно використовується
для переробки олійного ріпаку і соняшнику. У цій технології використані переваги екструзійної підготовки –
після попереднього холодного пресування насіння
макуха з першого ступеня надходить в екструдер, у

якому воно стискається, нагрівається і завдяки експансії на виході екструдера відбувається руйнування
структури клітин, що разом з високою температурою
спрощує вичавлювання олії на другому ступені пресування. Можна замовити комплект пристосувань для
переходу на одноразове пресування з екструзією, тоді
можна пресувати і насіння з більш низькою олійністю
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частково зруйнований і
нагрітий механічно. Він
безперервно надходить
в екструдер, де, завдяки
попередньому пресуванню, екструзія пройде
з меншими енерговитратами. Екструдований
матеріал транспортується в прес остаточного вичавлювання.
Підготовлене насіння
поступово стискається в
шнековому
пресі
і
вичавлена олія витікає
Рис. 1 – Двоступеневе пресування за технологією EP-2:
1) Попередня підготовка насіння перед пресуванням; 2) Перша ступінь пресування холодним мето- через щілини кошика. В
дом; 3) Екструзія макухи; 4) Пресування гарячим методом; 5) Автоматична фільтрація рослинної олії; олії містяться фізичні
6) Система управління та візуалізації процесу - Farmet Intelligent Control (FIC).
домішки (осад), тому
(25%) – наприклад, сою.
воно потребує сепарації і фільтрації.
Із завданням редукування антинутрієнтів, які
Технічні характеристики
містяться в насінні, також як і підвищення вмісту байТехнологія двоступеневого пресування з екструзіпас-протеїнів для максимального використання енер- єю - комплексне рішення переробки олійного насіння
гії корму), екструдери Farmet справляються відмінно. І пресуванням. Це технологічне обладнання пропонузагалом використання екструзії, як попередньої тер- ється в діапазоні продуктивності від 7 до 1500 т насінмічної і механічної обробки матеріалу, є вельми пер- ня на добу. У стандартному варіанті електропроводка
спективним. Преси без зусиль вичавлюють з підготов- розрахована на під’єднання до електромережі, що відленого таким методом матеріалу максимальну кіль- повідає специфікації ЄС, але її можна адаптувати і до
кість олії.
вимог локальних ринків (США, Канада тощо).
Переваги двоступеневого пресування за технолоТехнологія двоступеневого пресування з екструзігією EP-2:
єю EP-2 складається з таких етапів: попередня підго• оптимальна технологія для пресування широкого товка насіння перед пресуванням; перший ступінь
ряду олійних культур (частіше за все ріпаку, соняшни- пресування холодним способом; екструзія макухи;
ку, можливість перебудови прес-цеху і для сої);
пресування гарячим методом; автоматична фільтрація
• використання переваг екструзії в процесі пресу- рослинної олії, а керує цими та іншими процесами –
вання (унікальне поєднання екструдерів і пресів);
система керування та візуалізації процесу – Farmet
• технологія Farmet без гексану приносить вам іде- Intelligent Control (FIC).
альний корм з оптимальним співвідношенням жиру
Попередня підготовка насіння перед пресуван(енергії) і білка. Отриманий корм відрізняється висо- ням складається з проміжного бункера для оперативкою поживною цінністю;
ного запасу насіння
• отримана олія і корм – без будь-яких хімічних та магнітного уловдобавок;
лювача металевих
• найнижчі виробничі витрати завдяки технології часток (рис. 2).
Farmet, яка використовує ефективну систему рекупеРекомендовані
рації енергії;
опції:
• технологія Farmet без гексану найекономніша і
- температурна
водночас найекологічніша;
стабілізація насіння
• завдяки технології Farmet без гексану досягаєть- RECU – використося найефективніший корм з найнижчими витратами;
вує тепло відпраць• комплексна технологія гарантує низькі експлуата- ованої пари на вихоційні витрати;
ді з екструдера.
Основна частина. Опис технології.
Тепло передано в
Вихідною точкою технології EP-2 є проміжний бун- насіння на вході
кер, в якому знаходиться запас насіння на кілька годин через обмінник;
роботи прес-цеху. Там, де є небезпека, що температуочищення
ра насіння може впасти нижче 15° C (в зимовий час), насіння – підвищує
рекомендуємо доукомплектувати блоком температур- термін експлуатації
ної стабілізації насіння. Насіння з проміжного бункера пресувальних мехабезперервно надходить у форпрес. Цей транспортний нізмів;
шлях ми рекомендуємо доповнити обладнанням очивібраційний
щення насіння. Можна також додати на вході ваги без- сортувальник
з
перервного зважування або лущильно-віяльним аспірацією - відообладнанням.
кремлює сторонні Рис. 2 – Попередня підготовка насіння
Матеріал після першого ступеня пресування вже предмети
(напр.
перед пресуванням
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каміння, солому) і дрібний пил;
- каменевловлювач – вилучає великі домішки,
насамперед каміння;
- регулярне зважування насіння – тензометричні
ваги дають інформацію про перероблену кількість;
- облущування і сепарація лушпиння (для переробки соняшнику, або сої) – вилучення лушпиння перед
пресуванням знижує вміст клітковини в макусі, підвищується частка протеїну і макуха стає якіснішим кормом. Одночасно підвищується якість і вихід олії. Поновому пропонується облущування ріпаку;
- грануляція (пелетування) лузги – технологія служить для перетворення лушпиння соняшника в гранули (пелети).
Перший ступінь пресування холодним методом (рис. 3)
Змінене насіння в шнековому пресі поступово
стискається і масло витікає через щілини відтоку.
Отримана рослинна олія – високоякісна, пресована
холодним способом з низьким вмістом фосфоліпідів.
Преси стандартно оснащені інтегрованим сепаратором, осад знову пресується. Ванна оснащена мішалкою олії.

ськогосподарських тварин. Сам процес екструзії
завдяки першому ступеню пресування – менш енергоємний.
Регуляцією температури в робочому механізмі екструдера досягається оптимальна засвоюваність білків
при згодовування свиням, курчатам, рибі і жуйним тваринам (підвищення вмісту байпас-протеїну). Регуляція
температури в робочому механізмі – автоматична
завдяки регульованій форсунці на виході з екструдера.
Рекомендовані опції:
- активний подрібнювач екструдата – подрібнює
компактну масу екструдата на дрібніші частинки, що
дає можливість його кращому проходженню в наступних транспортних шляхах. Рекомендується для переробки соняшнику;
- додавання води в екструдер – використовується в
разі, якщо переробляється пересушене насіння (його
вологість менше ніж 8%, що недостатньо для проведення екструзії). Опція включає частотно керований
дозувальний насос і форсунки впорскування води.
Пресування гарячим методом (рис. 5). Великий
вихід олії отримуються завдяки зруйнованій клітинній
структурі насіння в попередньому процесі екструзії. У
макусі забезпечений низький рівень залишкового
жиру. Преси другого ступеня оснащені системою охолодження вала та інтегрованим подрібнювачем макухи.

Рис. 3 – Перший ступінь пресування холодним способом

Екструзія макухи. Механічно частково подушена і
нагріта макуха з першого ступеня пресування безперервно входить в екструдер (механічна і термічна
обробка макухи з першого ступеня за допомогою екструзії) (рис. 4).

Рис. 4 – Екструзія макухи

Протягом процесу екструзії елімінуються антипоживні речовини, відбувається стерилізація (знищення
мікробів), зміна білків і крохмалю. У макухи висока харчова цінність, макуха – це високоякісний корм для сіль-
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Рис. 5 – Пресування гарячим способом

Рекомендовані опції:
- інтегрований гранулятор - формує макуху в гранули діаметром 10 мм;
- джерело охолоджувальної води для вала преса
(для остаточних пресів FS 1010 і FS 4015) - охолодження центральної частини вала перешкоджає перегріву
преса.
- зволоження макухи - впорскування води забезпечує оптимальну вологість макухи включаючи можливе
дозування добавок;
- грануляція макухи - гранулятор формує гранули
гарячої макухи зразу після пресування;
- охолоджувач макухи - забезпечує охолодження
макухи до температури, вищої як максимум на 20 °C
від температури навколишнього середовища.
Автоматична фільтрація рослинної олії.
Обладнання автоматичної фільтрації призначене
насамперед для видалення осаду, який виникає під
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час пресування олійного насіння. Ця технологія пропонується
для прес-цехів середніх і великих потужностей (рис. 6).
Фільтрацію можна
продовжити рафінуванням сирої олії, в
процесі якого з олії
вилучаюються речовини, небажані для використання олії в харчовій промисловості і
для технічних потреб.
У процесі рафінування
знижується вміст фосфоліпідів, вільних жирних кислот і різних
Рис. 6 – Автоматична фільтрація
видів воску, які випадково могли потрапити з насінням, і далі пристрій усуває запах і барвники.
Система керування та візуалізації процесу –
Farmet Intelligent Control (FIC). Система FIC (рис. 7)
контролює велику кількість величин і параметрів. У
разі появи нестандартних параметрів вона оптично і
звуком інформує персонал прес-цеху або сама почне

З технологією EP-2, так само як і в інших випадках,
надаються послуги інжинірингу, технічної підтримки,
обслуговування і швидкої доставки запчастин.
Невід'ємною частиною технологій Farmet є система
інтелектуального керування і візуалізації всіх виробничих процесів - Farmet Intelligent Control (FIC).
Інші опції:
• набір спеціальних інструментів і пристосувань служить для догляду та регулювання пресів і екструдерів;
• виконання з нержавійки – у разі підвищених вимог
для харчового застосування отриманої олії може бути
забезпечена ванна пресів і трубопровід з нержавіючої
сталі;
• комплект для перебудови на сою;
• набір зношуваних запчастин:
- якісні запчастини;
- власна продукція;
- довгий термін експлуатації;
- можливість зварювання, тощо.
• технологічні майданчики;
• основне лабораторне обладнання;
• інша електрична система.
Висновок. Технологія для переробки олійних культур EP-2 від фірми «Farmet» – комплексне рішення, яке
досить добре себе зарекомендувало і підходить для
переробки багатьох олійний культур, зокрема: соняшнику, ріпаку, сої та ін. Перевага технології EP-2 – можливість контролю якості від насіння до кінцевого продукту, а на виході – отримуємо високоякісну продукцію
без жодних хімічних добавок – олію вищого ґатунку та
ідеальний корм високої поживної цінності з оптимальним співвідношенням жиру (енергії) і білка.
Література

Рис. 7 – Система керування і візуалізації процесу - Farmet
Intelligent Control (FIC)

зупиняти процес. Перевагою є віддалений доступ.
Програма системи управління FIC у поєднанні з віддаленим доступом Фармет дає можливість оптимізувати процес переробки насіння і так максимізувати
прибуток.
Менеджмент прес-цеху складається з двох частин:
– програма для персоналу (електронний виробничий щоденник з урахуванням відібраних проб)
– програма для менеджменту, яка працює через
веб-інтерфейс і служить для отримання комплексної
інформації про перебіг технологічного процесу.
Компанія «Farmet» пропонує також додаткові пристрої, які задовольнять будь-які потреби виробництва.
Для технологічного забезпечення технології пропонується широкий вибір завантажувальних воронок (бункерів), транспортерів, резервуарів, пристроїв для
попередньої обробки насіння, а також для перекачування, фільтрації, рафінування та зберігання олії.
Однак найкращим технічно і економічно оптимальним
рішенням є поставка комплектної технологічної лінії
«під ключ», включаючи автоматизацію всього процесу.

1. https://www.farmet.cz/ru/ep2-two-level-pressingwith-extrusion
2. Литовченко О., Муха В., Пономаренко О.
Технологія переробки сої від фірми “Farmet” (Чехія) /
Техінка і технології АПК. - № 2 (111) червень 2019 року.
- С. 32-33.
Аннотация. В статье описана технология двухступенчатого прессования с экструзией EP-2 от фирмы
«Farmet» (Чехия). Это оптимальная технология для
прессования широкого ряда масличных культур (чаще
всего рапса, подсолнечника, а также сои). Благодаря
технологии «Farmet» без гексана на выходе получаем
высококачественную продукцию без химических
добавок - масло высшего сорта и идеальный корм
высокой питательной ценности с оптимальным соотношением жира (энергии) и белка.
Summary. The article describes the technology of
double pressing with extrusion EP-2 from the company
"Farmet" (Czech Republic). This is the optimal technology
for pressing a wide range of oilseeds (most often rapeseed, sunflower and soybeans). Thanks to the "Farmet"
technology without hexane, we get high-quality products
without any chemical additives - high-grade oil and an
ideal feed of high nutritional value with an optimal ratio of
Стаття надійшла до редакції 9 червня 2020 р.
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Виставка «AGROEXPO» - драйвер економіки країни
На сьогодні виставково-ярмаркова індустрія у світі
перетворюється в дуже важливу сферу діяльності,
завдяки якій реалізується значна частина валового
внутрішнього продукту країни і відбувається обмін
досвідом та інформацією. Виставка є моделлю ринку,
на якій попит зустрічається з пропозицією, а постачальники і продавці – зі споживачами товарів та
послуг.
На сучасному етапі економічного розвитку агропромисловий сектор України є однією з найважливіших ланок економічних систем більшості країн світу з
ринковою економікою. Сучасні ринкові умови, відкриття ринку землі вимагають нових підходів для розвитку
фермерства та агросектора. Розвиток сільського господарства та збільшення зайнятості у сільській місцевості це підтримка малих сільгоспвиробників, сімейних фермерських господарств та їх об'єднань.
Виставка «AGROEXPO» - не тільки торговий майданчик та інструмент для здійснення комунікацій, а є
тим механізмом, який бере активну участь у процесах
щодо формування маркетингового середовища в
регіонах. Завдяки своєму активному розвитку, в
останні роки виставка дала імпульс до того, що велика
кількість як підприємців, так і аграріїв вважають її подією «must visit».
Приміром, підприємства і компанії, які беруть
участь у виставці, розглядають її як елемент довгострокових інвестицій у свою торгову марку, що допомагає заявити про себе і, в той же час, яскраво і конкретно окреслити своє поле діяльності на цьомуринку.
Саме тут підприємства здійснюють інформування
своїх кінцевих споживачів щодо технічних новинок,
дослідних і промислових зразків, а також вивчають
клієнтів з точки зору комерційної перспективи та для
підвищення рівня продажів підприємства.
За короткий термін і на конкретній території
виставка «AGROEXPO» збирає велику кількість потенційних клієнтів, он у 2019 році за чотири дні роботи
виставку відвідало 45 163 зареєстрованих відвідувачів
з усіх регіонів України, з яких більше 20 000 аграріїв.
Виставка буде проходити традиційно восени - з 30
вересня по 3 жовтня. У цей час роботи на полях вже
майже завершені, надворі вже не стоїть спекотна
погода, така як влітку, а сільгоспвиробники приїжджають на захід з конкретними цілями та планами:
закупити на кошти, отримані від реалізації збіжжя,
добрива та насіння на новий сезон, підібрати техніку
та укласти договір про її купівлю одразу ж на виставці.
Слід зазначити, що вже не перший рік багато вистав-

кових зразків одразу ж з експозиції забирають у господарства.
У 2020 році, завдяки державній програмі «Велике
будівництво», спрямованій на відновлення та поліпшення якості дорожнього покриття автомагістралей,
зокрема й південного напрямку, чекаємо на виставку
відвідувачів та аграріїв (очікується до 2000 осіб) з південних регіонів України. Загалом планується, що
виставку відвідають до 50 000 осіб.
З постійним зростанням кількості відвідувачів пріоритетним питанням для організаторів є якість їх
обслуговування та комфорту. Тому з кожним роком
покращується інфраструктура, збільшується мережа
пунктів харчування, забезпечуються належні санітарні
умови та розширюється стоянка, яка, на сьогодні, становить – 7 000 паркувальних місць.
Виставка «AGROEXPO» є номером один у питаннях,
які стосуються аграрної техніки та технологій, рослинництва та тваринництва, а також систем зберігання,
переробки та логістики продукції АПК. Вона входить в
ТОП-10 найбільших виставок Європи. Завдяки великим площам виставкового комплексу (найбільший в
Україні- загальна площа 360 000 кв.м.: 102 300 кв.м. –
відкриті майданчики, 22 700 кв. м. – критий павільйон,
140 000 кв.м. – велика комфортна стоянка); наявністю
полігону для польової демонстрації сільськогосподарської техніки (площа - 70 000 кв.м.), на якому аграрії можуть побачити не лише аграрну техніку на статичній експозиції, а і її роботу в полі - виставка залишається беззаперечно відмінною та цікавою, як виробникам,
так і аграріям.
Помірна цінова політика виставки дає можливість
усім компаніям-учасницям показати максимальну
номенклатуру своєї продукції.
У 2020 році виставка буде проходити вже у восьмий
раз. Спочатку виставка була запланована як захід на
підтримку вітчизняних виробників техніки, та як майданчик для спілкування виробників з аграріями, на відміну від інших виставок які орієнтувалися лише на
ТОП-менеджмент. Що стосується динаміки її розвитку
- то на сьогодні загальні виставкові площі та кількість
відвідувачів зросли в 4 рази, що стосується компаній
експонентів, то порівняно з 2013 роком – їх чисельність зросла в 5 разів, та в минулому році склала – 585
компаній. На сьогодні можна сказати, що на виставці
представлені всі значущі бренди сільськогосподарського машинобудування як іноземні («John Deere»,
«New Holland», «Case», «Fendt», «Claas» та інші), так і
вітчизняні («ХТЗ», «Ельворті», «Лозівські машини»,
© AGROEXPO 2020
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«ХМЗ» та інші).
Окрім техніки, на виставці широко представлені
провідні компанії-постачальники сучасних технологій
у вирощуванні сільсько-господарських культур, які
пропонують увазі відвідувачів високоякісний посівний
матеріал, засоби захисту рослин та широкий спектр
добрив. Також на виставці експонують племінні породи тварин та птиці, які представлені відвідувачам в
окремому відкритому павільйоні (площа 2000 кв.м.) та
продукцію від виробників кормів, преміксів, обладнання для тваринницьких ферм та виробництва кормів.
Важливо зазначити, що з року в рік урізноманітнюється програма ділових та івент-заходів, а саме зустрічі з провідними фахівцями галузей та публічними особами, семінари, тренінги, конференції. У критому павільйоні функціонують три конференц-зали
(місткістю на 250 та два по 120 посадкових місць), які
обладнані сучасною мультимедійною технікою.
А «Всеукраїнський освітній ярмарок» в рамках
виставки виступає своєрідним кадровим банком майбутніх спеціалістів для аграрного сектора.
«AGROEXPO» - це не лише можливість відвідувачам
ознайомитися з аграрними новинками, також їхній
увазі пропонується особливий розділ – спеціалізована
виставка «AUTOLAND» (знаходиться в критому павільйоні на площі 6 500 кв.м.), яку в 2019 році фахові автовидання та відвідувачі вже нарекли "українським
Франкфуртом". І це дійсно так - з кожним роком кількість представлених світових брендів автомобільної
галузі та їхніх новинок у рамках експозиції постійно
зростає. Он у минулому році участь взяли 18 компаній
та було презентовано 10 новинок. Також кожен
бажаючий зміг випробувати, відчути адреналін та оці-

нити технічні можливості і переваги автомобілів відомих марок на відкритій ділянці для тест-драйвів
загальною площею 25 000. кв.м.
За останні роки виставка «AGROEXPO» значно розширилася і розглядається вітчизняними та іноземними промисловим компаніями та їхніми торговими
представниками як потужний та широкомасштабний
захід-agrohub України, який допомагає вирішувати ряд
важливих і значимих завдань. Основна цінність і ефективність виставки для компаній-експонентів це те, що
підприємство може активізувати інтерес до своєї компанії та торгової марки, створює позитивний імідж
компанії чи підприємства. Компанія-експонент може
отримати інформацію про поточний стан ринку, вивчити напрямки просування своєї продукції, можливість
побачити та оцінити асортимент продукції, який пропонують основні конкуренти на ринку. На експозиції
можна отримати велику кількість потенційних клієнтів,
виставка - короткочасний, але періодичний банк
даних, для отримання доступу до якого необхідна особиста присутність промислового підприємства або
компанії. Ефективна робота на виставці - це робота на
перспективу та подальший розвиток.
Плануючи «AGROEXPO», організатори виставки
прагнуть того, щоб кожен з відвідувачів зміг з користю
провести більше часу на виставці, щоб захід виявився
цікавим, корисним та продуктивним. Тому першочерговим завданням є підвищення виставкової культури,
формування у відвідувачів сприйняття виставки як
заходу, де можна не тільки дивитися, а й активно купувати, одержувати знижки від виробників і брати участь
у різноманітних заходах.
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ВИПРОБУВАНО в УкрНДІПВТ ім. Л.Погорілого
СІВА ЛК А ЗЕРНОТ УКОВА РЯДКОВА СЗ-6-06
Призначення і технічний опис
Сівалка зернотукова рядкова СЗ-6-06 призначена для рядкового посіву насіння зернових,
зернобобових, трав’яних та інших культур,
близьких до зернових і трав’яних культур за розміром насіння, з одночасним внесенням у засіяні рядки гранульованих мінеральних добрив за
традиційною та мінімальною технологіями обробітку грунту.

Сівалка зернотукова рядкова СЗ-6-06 складається з таких основних вузлів і механізмів:
рами, сниці з причіпним пристроєм, зернотукового бункера, висівних апаратів, механізму
передач, варіатора установки норми висіву,
опорно-приводних коліс, дводискових сошників, прикочувальних коліс, пристрою дальнього
транспортування, маркерів.

Технічна характеристика за результатами випробувань
Показники призначення
Тип машини
Агрегатується з трактором тягового класу
Кількість висіваючи апаратів, шт.
Ширина міжрядь, см
Робоча ширина захвату, м
Швидкість руху робоча, км/год
Продуктивність за годину, га/год: основного часу/ змінного часу
Показники транспортабельності
Габаритні розміри в транспортному положенні, мм:
довжина / ширина / висота
Конструкційна маса, кг
Дорожній просвіт, мм
Швидкість руху транспортна, км/год
Показники якості роботи
Культура
Норма висіву насіння, кг/га
Відхилення від заданої норми висіву, %
Глибина загортання насіння,см
Кількість насіння, загорнутого в шарі, передбаченому вихідними вимогами, %
Гребенистість поверхні поля, см
Коефіцієнт надійності технологічного процесу
Показники надійності
Щозмінний оперативний час технічного обслуговування, год
Коефіцієнт технічного використання
Енергетичні показники
Питомі енерговитрати, кВт•год/га
Коефіцієнт використання ефективної потужності двигуна
Економічні показники
Питома витрата палива, кг/га
Кількість обслуги, осіб

причіпна
14 кН
40
15
6,0
9,6
5,75/3,97

7500/2930/3420
3025
320
19,3
ячмінь
160
1,4
5,6
89,9
2,7
0,99

Протокол випробувань
№ 2349/0303-03-2019
від 11 червня 2019 р.

Виробник
АТ «Ельворті» м. Кропивницкий

Особливості конструкції:
Конструкційна схема сівалки СЗ-6-06.
1-рама; 2,8-прикочувальні колеса;
3-сниця; 4- зерно туковий бункер,
5- варіатор норми висіву; 6-опорноприводне колесо, 7- підніжка;
9-підставка, 10- сошник; 11- УСК;
12- пристосування дальнього транс-

0,18
0,97
7,16
0,70
1,68
1

порту, 13- маркер
Елементи конструкції сівалки

Опи технологічного процесу
Технологічний процес, який виконує сівалка
СЗ-6-06, передбачає її роботу як за традиційною технологією, так і за технологією з мінімальним обробітком ґрунту.
Під час руху сівалки з опущеними в робоче
положення сошниками, котушки зернових і
тукових висівних апаратів, обертаючись, захоплюють насіння і добрива і викидають їх у лійки
насіннєпроводів. По насіннєпроводах насіння і
добрива надходять у сошники, потім, скочую-

чись по напрямних, попадають на дно борозен,
утворених сошниками в ґрунті.
Загортання насіння і добрив, а також вирівнювання рельєфу ґрунту проводиться прикочувальними колесами з гумовою поверхнею, встановленими за сошниками.
Для контролю якості технологічного процесу
висіву насіння сівалка обладнується системою
контролю висіву.

Коментарі до результатів випробувань
Агрегатування. Агрегатується з тракторами класу 14 кН
Транспортабельність. Транспортування
сівалки СЗ-6-06 утруднень не викликає
Елементи конструкції. Елементи конструкції (сниця, рама, висівні секції, опорно-транспортні колеса, прикочувальні котки) відповідають
вимогам ТУ та конструкторської документації
Конструкційні особливості. Сівалка зручна в обслуговуванні та застосуванні
Якість роботи. Відповідає вимогам техно-

логії сівби зернових культур
Експлуатаційні показники. Перебувають у
межах вимог ТУ
Енергетичні показники. Коефіцієнт завантаження двигуна трактора МТЗ-80 в агрегаті з
сівалкою СЗ-6-06 становить 0,70 і є оптимальним
Економічні показники. Використання
сівалки СЗ-6-06 економічно вигідне. Прямі експлуатаційні витрати становлять 231,55 грн/га
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Висновки за результами
випробувань
За результатами проведення
державних приймальних випробувань для внесення до Державного
реєстру АПК встановлено, що
сівалка СЗ-6-06 стало виконує
технологічний процес сівби
зернових культурі за показниками
якості роботи, безпеки праці і
призначення відповідає вимогам
ТУ та агротехнічним вимогам.
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Т РА К Т О Р L O V O L F T 5 0 4
Призначення і технічний опис
Трактор LOVOL FT 504 призначений для виконання різних сільськогосподарських робіт з навісними,
напівнавісними і причіпними машинами та знаряддями, приведення в дію робочих органів стаціонарних і
мобільних сільськогосподарських машин та виконання транспортних робіт в агрегаті з причепами.
Трактор є повнопривідним (4WD) і має класичну схему компонування з передніми керованими колесами меншого розміру. На тракторі встановлено дизельний 4-циліндровий 4-тактний двигун з безпосереднім впорскуванням пального,
рідинного охолодження, моделі А498ВТ1, без турбонаддуву, з електростартерним запуском, який
розвиває максимальну експлуатаційну потужність
у 36,8 кВт (50 к.с.). На тракторі цієї моделі вста-

новлена вдосконалена підсилена синхронізована
реверсивна коробка передач (12F/12R), яка дає
змогу за необхідності встановлювати колеса більшого типорозміру, ніж 12.4-28 в стандартній
базовій комплектації. Передній тяговий міст –
портального типу. Колія передніх та задніх коліс
трактора має можливість регулювання. Наявність
блокування диференціала задніх коліс збільшує
прохідність трактора на слабо опорних грунтах.
Дискові гальма задніх коліс розташовані в масляній ванні. На тракторі встановлений гідропідсилювач керма з незалежним гідравлічним контуром,
насосом і бачком. Вал відбору потужності — задній, незалежний, двошвидкісний, 540/1000об/хв.
Навісний пристрій — 3-точковий, вантажопідйомністю на осі підвіски 850 кг.

Технічна характеристика за результатами випробувань
Показники транспортабельності
Габаритні розміри в транспортному положенні, мм:
довжина / ширина / висота (по кабіні)

3980 /1650 /2450

Експлуатаційна маса (з баластними вантажами), кг

2165

Максимальна експлуатаційна потужність, кВт (к.с.)

36,8 (50,0)

Дорожній просвіт, мм

Протокол державних
випробувань № 2390/0107-012019 від 30 серпня 2019 р.

Країна-виробник
Корпорація «LOVOL HEAVY
INDUSTRY CO. LTD, (Китай)
Дилер в Україні –
ТОВ «Техноторг Дон»
Особливості конструкції

280
Показники безпечності

Рівень шуму на робочому місці оператора, дБ(А)

79,0 (за вимогою НД не більше 86)

Рівень зовнішнього шуму, дБ(А)

84 (за вимогою НД не більше 89)

Рівень звукового тиску пристрою звукового сигналу, дБ(А)

104 (за вимогою НД в межах 93—112)

Ефективність робочих гальм трактора

в межах нормативних значень

Робочий простір, засоби доступу до місця водія

відповідає вимогам діючих НД

Кут поперечної статичної стійкості, градусів

36 (за вимогою не менше 35)

Оглядовість

в межах нормативних значень

Наявність, кількість, спосіб та місця розташування світлової
сигналізації

відповідає вимогам діючих НД

Сучасна кабіна створює комфортні умови праці для оператора

Економічні показники
Витрати палива за максимального завантаження двигуна, л/год

10,9

Годинні затрати на експлуатацію випробовуваного трактора,
грн/год

363,18

Коментарі до результатів випробувань
Транспортабельність. Габаритні розміри
трактора LOVOL FT 504 дають змогу транспортувати його всіма видами транспорту з дотриманням вимог правил перевезення вантажів, за умови
захисту їх від забруднення, атмосферних опадів і
механічних пошкоджень
Показники безпечності і ергономічності.
Показники ергономічності та безпечності конструкції, визначені згідно з затвердженою програмою випробувань, відповідають нормативним
вимогам національних та міжнародних гармонізованих НД. Органи керування знаходяться в зоні
легкої досяжності оператора. Кабіна обладнана
си сидінням з можливістю регулювання під індивідуальні потреби оператора, освітленням, кондиціонером, фільтрацією повітря, яке надходить до
кабіни, тонованим склом.

Агрегатування. Трактор обладнаний сучасною навісною системою та тягово-зчіпним пристроєм, який забезпечує агрегатування його з
більшістю с.-г. машин та знарядь без ускладнень
одним оператором
Конструкційні особливості. Трактор має
повний привід та можливість блокування диференціала заднього моста і комплектується надійним найпотужнішим у межах свого модельного
ряду дизельним двигуном (36,8 кВт). Конструкція
трактора забезпечує зручний та легкий доступ до
всіх складових трактора. Ергономіка робочого
місця, високі для свого тягового класу технічні
характеристики, високий рівень якості виготовлення комплектувальних та складання трактора
забезпечують його популярність.
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Акумуляторна батарея встановлена на рамі трактора попереду
радіатора системи охолодження
двигуна.
Висновки за результами
випробувань
Трактор моделі LOVOL FT 504
відповідає нормативним вимогам
національних та міжнародних гармонізованих НД з безпеки і ергономіки
та іншим характеристикам, встановленим організацією-виготовлювачем. Випробуваний зразок позитивно зарекомендував себе в роботі,
має високий технічний рівень та
рівень надійності і якості конструкції.
За результатами
випробувань УкрНДІПВТ
ім. Л. Погорілого рекомендує
включити трактор LOVOL FT
504 до Державного реєстру
технічних засобів для агропромислового комплексу України
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ТРАКТОР NEW HOLL AND T7070AC
Призначення і технічний опис
Трактор NEW HOLLAND T7070AC призначений для виконання різних сільськогосподарських
робіт з навісними, напівнавісними і причіпними
машинами та знаряддями, приведення в дію
робочих органів стаціонарних і мобільних сільськогосподарських машин та виконання транспортних робіт в агрегаті з причепами.
Трактор є повнопривідним (4WD) і має класичну
схему компонування з передніми керованими колесами меншого розміру. На тракторі встановлено
дизельний 6-циліндровий 4-тактний двигун з безпосереднім впорскуванням пального, рідинного охолодження, моделі New Holland NEF, з турбонаддувом і проміжним охолодженням повітря, яке нагнітається. Це дає змогу підвищувати максимальну
потужність двигуна 230 к.с. в режимі керування
потужністю ЕРМ та досягати максимальної потужності у 251 к.с. Інтегрована в конструкцію двигуна
система внутрішньої рециркуляції відпрацьованих
газів EGR збільшує періоди між ТО двигуна.
Електронна система впорскування пального
Cjmmon Rail забезпечує оптимальні витрати пально-

го, залежно від навантаження двигуна, що робить
його, з точки зору витрат пального, досить економним. На тракторі встановлена безступінчаста, максимально зручна в керуванні та ефективна трансмісія AutoCommand, яка плавно безступінчасто перемикає швидкості, автоматично, залежно від навантаження, обирає оптимальну швидкість, виконує
точне налаштування швидкості до 0,16 км/год.
Електронна система підтримує низькі обороти двигуна на всіх режимах та економіить пальне. Функція
ходозменшувача інтегрована в трансмісію. За
потреби, трансмісія утримує трактор нерухомо на
схилі, не дозволяючи йому переміщення
вперед/назад. Колія передніх та задніх коліс трактора регульована. Рульова колонка регулюється за
кутом нахилу. Комфортне сидіння для оператора
регулюється індивідуально за вагою і ростом оператора. Трактор має 5 пар задніх та 4 пари бокових гідровиводів, що забезпечує агрегатування з трактором більшості сучасних багатофункційних с.-г.
машин. Вал відбору потужності – задній, незалежний, двошвидкісний.

Протокол державних випробувань
№ 2418/0106-01-2019 від 30
жовтня 2019 р

Виробник
Корпорація «New Holland»,
(Англія)
дилер в Україні –
ТОВ «Техноторг»
Особливості конструкції:

Технічна характеристика за результатами випробувань
Показники транспортабельності
Габаритні розміри трактора (в транспортному положенні з
передніми баластними вантажами), мм:
5489 / 2334 / 3165
довжина / ширина / висота (по кабіні)
Максимальна експлуатаційна маса (з баластними вантажа13000
ми), кг
Максимальна експлуатаційна потужність двигуна по ISO TR
169 (230)
14396, кВт (к.с.)
Максимальна експлуатаційна потужність двигуна з систе184,6 (251)
мою керування потужністю ЕРМ по ISO TR 14396, кВт (к.с.)
Дорожній просвіт, мм
380
Показники безпечності
Рівень шуму на робочому місці оператора, дБ(А)
75,0 (за вимогою НД не більше 86)
Рівень зовнішнього шуму, дБ(А)
84 (за вимогою НД не більше 89)
Рівень звукового тиску пристрою звукового сигналу, дБ(А) 104 (за вимогою НД в межах 93—112)
Ефективність робочих гальм трактора
в межах нормативних значень
Робочий простір, засоби доступу до місця водія
відповідає вимогам діючих НД
Кут поперечної статичної стійкості, градусів
36 (за вимогою не менше 35)
Оглядовість
в межах нормативних значень
Наявність, кількість, спосіб та місця розташування світлової
відповідає вимогам діючих НД
сигналізації
Показники надійності
Середній наробіток на відмову, год
виробником не задекларовано, за 50
год наробітку відмов не відмічено
Економічні показники
Витрати палива за максимального завантаження двигуна, л/год
34,9
Годинні затрати на експлуатацію

1465,7 грн/год

Коментарі до результатів випробувань
Транспортабельність. Габаритні розміри
трактора NEW HOLLAND T7070AC мають змогу
транспортувати його всіма видами транспорту з
дотриманням вимог правил перевезення вантажів, за умови захисту їх від забруднення та атмосферних опадів і механічних пошкоджень
Показники безпечності і ергономічності.
Показники ергономічності та безпечності конструкції, відповідно до затвердженої програми
випробувань, відповідають нормативним вимогам національних та міжнародних гармонізованих
НД. Органи керування знаходяться в зоні легкої
досяжності оператора. Сидіння, яке можна регулювати під індивідуальні потреби оператора,
освітлення, кондиціонер, фільтрація повітря, яке
надходить до кабіни, тоноване скло — все це
створює досить комфортні умови праці
Агрегатування. Трактор обладнаний сучасною

навісною системою та тягово-зчіпним пристроєм,
що забезпечує агрегатування його з більшістю с.-г.
машин та знарядь без утруднень одним оператором
Конструкційні особливості. Повний привід
та можливість блокування диференціала заднього
моста мінімізують буксування коліс трактора і
забезпечують стабільність тягового зусилля на
енергоємних роботах. Трансмісія Auto Command
плавно безступінчасто перемикає швидкості,
автоматично, в залежності від навантаження, обирати оптимальну швидкість, виконувати точне
налаштування швидкості. Конструкція трактора
забезпечує зручний та легкий доступ до всіх складових трактора
Економічні показники. Годинні затрати на
експлуатацію випробовуваного трактора становлять 1465,7 грн/год за його ціни 3038750 грн.
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Сучасна кабіна створює комфортні
умови праці для оператора

Вантажопідйомність гідронавісної
системи до 10460 кг; двошвидкісний
ВВП (540/1000 об./хв.); зчіпний пристрій з допустимим вертикальним
навантаженням 2625 кг, 5 пар задніх
та 4 пари бокових гідровиводів дають
змогу агрегатуватися з більшістю
сучасних с.-г. машин

Висновки за результами
випробувань
Трактор моделі NEW HOLLAND
T7070AC відповідає нормативним
вимогам національних та міжнародних
гармонізованих НД з безпеки і ергономіки та іншим характеристикам, встановленим організацією-виготовлювачем. Випробуваний зразок позитивно
зарекомендував себе в роботі, має
високий технічний рівень та рівень
надійності і якості конструкції.
За результатами випробувань
трактора NEW HOLLAND T7070AC
УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого рекомендує включити вищевказаний
виріб до Державного реєстру технічних засобів для агропромислового комплексу України.
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ТРАКТОР МОДЕЛІ MASSEY FERGUSON 6713
Призначення і технічний опис
Трактор тягового класу 2 моделі Massey
Ferguson 6713 призначений для виконання різних
сільськогосподарських робіт з навісними, напівнавісними і причіпними машинами та знаряддями,
приведення в дію робочих органів стаціонарних і
мобільних сільськогосподарських машин та виконання транспортних робіт в агрегаті з причепами.
Трактор складається із взаємопов'язаних
механізмів: двигун, трансмісія, рама, силова
передача, ходова частина, органи керування,
робоче, допоміжне та електричне обладнання. У
передній частині на рамі встановлено 4-циліндровий дизельний двигун з турбонадувом потужністю
132 к.с., який через картер маховика і корпус
муфти зчеплення зв’язаний з корпусом трансмісії.
На тракторі встановлений передній тяговий міст.
Силова передача складається з муфти зчеплення,
коробки передач з понижувальним редуктором,

заднім мостом з автоматичним блокуванням
диференціала і заднім ВВП. Коробка передач —
механічна, 12 передач вперед, 12 назад. Задній
ВВП є незалежний (двоступеневий): 540 об/хв і
1000 об/хв. Гідронавісна система трактора складається з гідравлічної системи та заднього навісного пристрою. Трактор обладнаний гідрооб’ємним механізмом рульового керування. Кабіна
одномісна, каркасна, безпечна, термо- та шумоізольована, з центральним розміщенням сидіння
оператора. Автоматична система клімат-контролю дає змогу трактористу встановлювати та підтримувати найбільш комфортну температуру в
будь-яких умовах. Для агрегатування з сільськогосподарськими машинами трактор обладнується тягово-зчіпними пристроями. Задній навісний пристрій — триточковий, важільно-шарнірний. Нижні поздовжні тяги навісного пристрою
обладнані задніми кульовими шарнірами.

Технічна характеристика за результатами випробувань

Протокол державних випробувань
№ 2435/0101-03-2019
від 3 грудня 2019 р.

Виробник
Корпорація AGCO, Китай
Постачальник:
ТОВ «АмакоУкраїна», Київська
обл., Бориспільський р-н

Показники транспортабельності
Габаритні розміри трактора (в транспортному положенні з передніми та
задніми баластними вантажами), мм: довжина / ширина / висота
Експлуатаційна маса трактора з передніми та задніми баластними вантажами, кг
Максимальна експлуатаційна потужність, кВт (к.с.)
Дорожній просвіт, мм
Максимальний внутрішній кут повороту, градусів
Показники безпечності
Рівень шуму на робочому місці оператора, дБ(А)
Рівень зовнішнього шуму трактора на відстані 7,5 м від осьової лінії, дБ(А)
Кут поперечної статичної стійкості, градусів
Параметри оглядовості та освітлення

4650 / 2230 / 2730
5080
98,0 (132,0)
500
55
75
81
40
достатні для контролювання роботи трактора
та знарядь

Показники надійності
Середній наробіток на відмову, год

не менше 840 год

Економічні показники
Витрати палива за максимального завантаження двигуна, кг/год
Прямі експлуатаційні витрати, грн/год

21,78
790,88 грн/год

Коментарі до результатів випробувань
Транспортабельність. Габаритні розміри
трактора Massey Ferguson 6713 дають змогу
транспортувати його всіма видами транспорту з
дотриманням вимог правил перевезення вантажів
Показники безпечності і ергономічності.
Показники безпечності та ергономічності відповідають нормативним вимогам національних та
міжнародних гармонізованих НД. Органи керування знаходяться в зоні легкої досяжності оператора.
Показники надійності. Безвідмовний
наробіток протягом всього періоду випробувань
(840 год) на різних режимах роботи свідчить про
високий рівень надійності конструкції трактора
та високу ймовірність досягнення коефіцієнта
готовності в процесі експлуатації близько 1,0
Агрегатування. Трактор обладнаний сучасною навісною системою та тягово-зчіпним при-

строєм
Конструкційні особливості. Трактор комплектується надійним потужним дизельним двигуном 98 кВт, який відповідає сучасним екологічним вимогам та забезпечує стабільні паливно-економічні показники. Високий дорожній
просвіт, сучасний дизайн, ергономіка робочого
місця, високі технічні характеристики, високий
рівень якості виготовлення комплектувальних та
складання трактора – переконливі докази для
придбання цієї моделі.
Економічні показники. Годинні затрати на
експлуатацію трактора становлять 790,88
грн/год за його ціни 1171000 грн.
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Висновки за результами
випробувань
Трактори моделі Massey Ferguson
6713 відповідають нормативним
вимогам національних та міжнародних
гармонізованих НД з безпеки.
Випробуваний зразок
позитивно
зарекомендував себе в роботі, має
високий технічний рівень та рівень
надійності і якості конструкції і відповідає вимогам нормативних документів,
чинних в Україні.
За результатами випробувань
Південно-Українська філія
УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого рекомендує включити трактор Massey
Ferguson 6713 до Державного реєстру технічних засобів для агропромислового комплексу України

40

Гл и б о к о р о з п у ш у в а ч T a l l A r - 2 . 7
Призначення і технічний опис
Глибокорозпушувач T-allAr-2.7 призначений
для глибокого зяблевого безполицевого обробітку ущільнених ґрунтів на глибину до 50 см з
метою захисту ґрунту від ерозії, руйнування
плужної підошви, поліпшення водно-повітряного режиму кореневмісного шару ґрунту, підвищення вмісту цінних поживних речовин та інших
показників родючості ґрунту, а також збільшен-

ня урожайності сільськогосподарських культур.
Глибокорозпушувач – навісний, складається
з основної рами, на якій у два ряди розташовані
ґрунторозпушувальні лапи, навісного пристрою,
двох тандемно-зубчатих котків та механізму
регулювання
технологічного
процесу.
Переведення з робочого положення в транспортне і навпаки здійснюється за допомогою
гідросистеми колісного ходу агрегата та навіски
трактора.

Технічна характеристика за результатами випробувань
Показники призначення
Тип машини
Агрегатування з тракторами потужністю, к.с.
Швидкість руху робоча, км/год
Продуктивність, за годину, га/год:
основного часу / змінного часу

навісна
ХТЗ-150К, 150; Deutz-Fahr, 240
8,2
2,2 / 1,8

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

2800 / 2850 / 1700

Дорожній просвіт, мм

Протокол державних приймальних
випробувань технічного засобу
для АПК
№ 2438/0230-01-2019

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

Особливості конструкції:

300
Показники технологічності

Конструкційна маса, кг
Питома матеріаломісткість на 1м ширини захвату, кг
Показники якості роботи
Робоча ширина захвату, м
Середня глибина обробітку ґрунту, см
– середньоквадратичне відхилення, ± см

1480
528

Якість кришіння ґрунту за розмірами грудочок до 50 мм, %
Гребенистість поверхні поля, см
Показники надійності
Щозмінний оперативний час технічного обслуговування, год
Питома сумарна оперативна трудомісткість технічного обслуговування, люд-год/год

61,8
2,5

2,7
41,0
4,5
Загальний вигляд лапи
глибокорозпушувальної

0,25
0,025

Економічні показники
Прямі експлуатаційні витрати, грн/га
Затрати праці, люд.-год/га
Ціна (с.-г. машини), грн

667,28 грн/га
0,56
170000
Глибокорозпушувач TallAr-2.7
(вигляд збоку)

Опис технологічного процесу,
у якому застосовується глибокорозпушувач
Під час руху агрегата полем із заглибленими
глибокорозпушувальними лапами, ґрунт під
дією результатого вектора сил одночасно піднімається та зміщується вбік, чим оброблений
горизонт піддається активному розпушенню
утворюючи широку мережу тріщин та ґрунтових
агрегатів, які сприяють проникненню вологи й
повітря, руйнації плужної підошви; на поверхні
ґрунту залишаються рослинні рештки, що

сприяє вологоутриманню. Наявність двох рядів
глибокорозпушувальних лап забезпечує якісний
обробіток ґрунту по ширині агрегата.
Завершують технологічний процес тандемнозубчаті котки, які кришать грудки, ущільнюють та
вирівнюють поверхневий шар ґрунту, створюючи умови для підтягування вологи в кореневмісний шар та життєдіяльності корисної біоти.

Коментарі до результатів випробувань
Агрегатування. Агрегатується з тракторами класу 3-4 (потужністю 150-300 к.с.) без ускладнень
Транспортабельність. Ширина глибокорозпушувача у транспортному положенні становить 2,85 м (за допустимої величини не більше
4,40 м). Згідно з Настановою щодо експлуатування, агрегат транспортується до місця виконання роботи автопричепом або на вантажній
платформі без бортів
Елементи конструкції. Рама. Жорстка
конструкція, проста і надійна. Забезпечує надійне кріплення робочих органів
Якість роботи. Глибокорозпушувач стало

та надійно виконує технологічний процес з
показниками якості, які відповідають агротехнічним вимогам.
Показники надійності. Відмов не відмічено. Отримані показники надійності – задовільні.
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 глибокорозпушувача
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Тандемно-зубчаті котки

Висновки за результами
випробувань
УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого
рекомендує включити
глибокорозпушувач T-allAr-2.7
виробництва ПП «ВФ ПОЛІМАШПРОЕКТ» до Державного
реєстру технічних засобів для
агропромислового комплексу
України.
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Дискова борона ТАУРУС-4,2Н
Призначення і технічний опис
Дискова борона навісна ТАУРУС-4,2Н призначена для обробітку ґрунтів різного гранулометричного складу з одночасним подрібненням
і загортанням післяжнивних залишків у ґрунт за
вологості ґрунту до 25 % і твердості до 3,5 МПа.
Борона складається з рами (жорсткої просторової конструкції із повздовжніх та поперечних балок круглого перерізу, які забезпечують
високу міцність і довговічність), до неї приварені
кронштейни кріплення стійок (тримачів) робочих
органів, кронштейни кріплення тягових осей,
кронштейни для встановлення котків та механізмів регулювання технологічного процесу і кронштейни навісного пристрою з точками приєднання до навіски трактора.
Робочі органи – сферичні диски типу «варіо»
діаметром 660 мм і відстанню між ними в ряду
350 мм. Стійки до рами кріпляться болтовими
з'єднаннями та мають гумові демпферні пристрої – (4 штуки на кожній стійці) для сприйняття
ударів, зменшення динамічних навантажень та
запобігання пошкоджень від наїзду дисків на
різні перешкоди. Розташування дисків – у два
ряди, під кутами нахилу та повороту 22°. Таке
розміщення робочих органів забезпечує якісну
роботу та достатнє перекриття зон обробітку.

Опорні котки – барабани, зібрані з набору
зірчастих дисків, твірні яких з’єднані похилими
трубчастими променями.
Навісний пристрій – триточковий, легко
обслуговуваний, являє собою просторову конструкцію із балок круглого перерізу, до яких приварені пластини-проушини з отворами. В отвори
встановлюються нижні тяги та центральний гвинт
навіски трактора. Навісний пристрій борони розроблений так, що дає змогу з’єднуватися з навісними системами тракторів різних моделей.
Гідравлічна система забезпечує переведення борони з робочого положення в транспортне
і навпаки, а також сприяє складанню її бокових
секцій під час виконання розворотів та переїздів. До складу гідросистеми входять два гідравлічних циліндри, рукави високого тиску, гідравлічний блок клапанів, який забезпечує логічну роботу підіймання та опускання та анулює
вплив людського фактора на роботу борони.
Змінюючи положення котків відносно рами
борони (механічно, перестановкою фіксувальних
пальців у відповідні отвори на кронштейнах рами),
можна встановити необхідну глибину обробітку.
Габаритне обладнання – рамка, на якій закріплюються світловідбивачі: чергування смужок
червоного чи білого кольорів під кутом 45°, червоний трикутник та ретрорефлектори (катафоти).

Протокол випробувань
№ 01-05-2020
від 28 лютого 2020 р.

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

Особливості конструкції:

Технічна характеристика за результатами випробувань
Показники призначення
Потужність енергозасобу, к.с.
Робоча швидкість руху, км/год
Конструкційна ширина захвату, мм
Габаритні розміри в робочому положенні, мм: довжина/ ширина/ висота
Показники транспортабельності
Габаритні розміри в транспортному положенні, мм:
довжина / ширина / висота
Дорожній просвіт, мм
Показники технологічності
Конструкційна маса, кг
Питома матеріаломісткість на 1м ширини захвату, кг

325
4,2
2900/2500/2600
2900/4900/1550
300
2300
548

Опис технологічного процесу,
в якому застосовується дискова борона
Під час переміщення полем, диски, заглиблюючись, підрізають, кришать і одночасно переміщують ґрунт по увігнутих площах. Різнонаправлена
установка робочих поверхонь дисків у рядах дає
змогу переміщувати ґрунт у поздовжньо-поперечному напрямках та сприяє досягненню необхідного фракційного складу обробленого шару ґрунту.
Стійки, розташовані за опуклою стороною
дисків, усувають потребу в будь-яких пристроях

для очищення дисків.
Котки завершують виконання технологічного процесу, подрібнюючи та вирівнюючи
поверхню поля.
Змінюючи положення утримувачів котків відносно рами борони (механічно, перестановкою
фіксувальних пальців у відповідні отвори на
кронштейнах рамної конструкції), можна встановити необхідну глибину обробітку.

Коментарі до результатів випробувань
Агрегатування. Борона обладнана зчіпним
пристроєм, конструкція якого забезпечує безпечне і зручне виконання операцій приєднання
машини до енергетичного засобу
Транспортабельність. Ширина дискової

Загальний вигляд дискової борони
ТАУРУС-4,2Н в транспортному
положенні

борони в транспортному положенні складає
2,50 м за допустимої величини не більше 4,40 м
Елементи конструкції. Рама. Жорстка
конструкція, проста і надійна. Забезпечує надійне кріплення робочих органів
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Висновки за результами
випробувань
У результаті приймальних випробувань дослідного зразка дискової борони навісної ТАУРУС-4,2Н виробництва
ФОП «Федоренко В.М.» встановлено,
що її комплектність, технічні параметри та якість виготовлення відповідають вимогам ТУ У 28.3-2231514116003:2020. Борона промаркована,
укомплектована експлуатаційно-технологічною документацією і відповідає
основним вимогам з техніки безпеки
згідно Технічного регламенту безпеки
машин.
УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого
вважає, що дискова борона
навісна ТАУРУС-4,2Н готова до
постановки на виробництво, і рекомендує, за умови забезпечення
виробником належного рівня внутрішнього контролю виробництва,
оформити Декларацію відповідності, визначити відповідальну особу
за складання технічної документації та маркувати борону ТАУРУС4,2Н знаком відповідності.
Для контролю і підвищення безпечності продукції, один раз на 3 роки, а
також у разі внесення суттєвих змін у
конструкцію, необхідно проводити
періодичну оцінку відповідності зразка
дискової борони ТАУРУС-4,2Н в акредитованій випробувальній лабораторії.
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Дискова борона ТАУРУС-2,4Н-01
Призначення і технічний опис
Дискова борона навісна ТАУРУС-2,4Н-01 призначена для обробітку ґрунтів різного гранулометричного складу з одночасним подрібненням та
загортанням пожнивних залишків у ґрунт за вологості ґрунту до 25 % і твердості до 3,5 МПа.
Борона складається з рами (жорсткої прямокутно-просторової конструкції із повздовжніх та
поперечних балок круглого перерізу, які забезпечують високу міцність і довговічність), до якої приварені кронштейни кріплення стійок робочих органів, кронштейни для встановлення утримувачів
котків та механізмів регулювання технологічного
процесу і кронштейни навісного пристрою з точками приєднання до навіски трактора.
Робочі органи – сферичні диски з вирізною
крайкою твірної (типу «Ромашка»), жорстко закріплені на дугоподібних стійках. Діаметр дисків 660
мм, відстань між ними в ряду 350 мм.
Розташування дисків – у два ряди під кутами нахилу

і повороту. Кут нахилу становить 24є, кут повороту
диска до напрямку руху – 18°-24°. Підшипниковий
вузол дисків закритого типу розташований із зворотного боку від робочої поверхні диска.
Опорний коток –барабана, зібраний з набору
зірчастих дисків, твірні яких з’єднані похилими
трубчастими променями.
Навісний пристрій – триточковий, легко обслуговуваний, являє собою просторову конструкцію,
зварену із пластин з отворами із товстостінного
профілю якісної вуглецевої сталі. В отвори встановлюються нижні тяги та центральний гвинт
навіски трактора. Навісний пристрій борони розроблений так, що дає змогу з’єднуватися з навісними системами тракторів різних моделей.
Габаритне обладнання – дві квадратні рамки,
на яких наклеєні світловідбивачі: чергування смужок червоного чи білого кольорів під кутом 45°, за
якими можна ідентифікувати машину під час переїздів та дотримуватися правил дорожнього руху.

Протокол випробувань
№ 01-06-2020
від 28 лютого 2020 р.

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

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

100

Робоча швидкість руху, км/год

Особливості конструкції

-

Конструкційна ширина захвату, мм

2,4

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

2450/2850/1300

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

2350/2800/1500
300

Показники технологічності
Конструкційна маса, кг

900

Питома матеріаломісткість на 1м ширини захвату, кг

375

Загальний вигляд дискової борони
ТАУРУС-2,4Н-0

Висновки за результами
випробувань
Опис технологічного процесу,
в якому застосовується дискова борона
Під час переміщення полем, диски, заглиблюючись, підрізають, кришать і одночасно переміщують ґрунт по увігнутих площах. Різнонаправлена
установка робочих поверхонь дисків у рядах дає
змогу переміщувати ґрунт в поздовжньо-поперечному напрямках та сприяє досягненню необхідного фракційного складу обробленого шару ґрунту.
Наявність двох рядів дисків з достатньою відстанню між ними забезпечує інтенсивне подрібнення ґрунту. Рівномірне заглиблення першого та
другого ряду дисків регулюється центральною
тягою навісного пристрою трактора.

Стійки, розташовані за опуклою стороною
дисків, усувають потребу в будь-яких пристроях
для очищення дисків.
Коток завершує виконання технологічного
процесу, подрібнюючи та вирівнюючи поверхню
поля.
Змінюючи положення утримувачів котка відносно рами борони (механічно, перестановкою
фіксувальних пальців у відповідні отвори на кронштейнах рамної конструкції) можна встановити
необхідну глибину обробітку.

Коментарі до результатів випробувань
Агрегатування. Борона обладнана жорстким
зчіпним пристроєм, конструкція якого забезпечує
безпечне і зручне приєднання машини до енергетичного засобу одним оператором
Транспортабельність. Ширина дискової
борони в транспортному положенні складає 2,80 м

за допустимої величини не більше 4,40 м
Елементи конструкції. Рама. Жорстка конструкція, проста і надійна. Забезпечує надійне
кріплення робочих органів
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У результаті приймальних випробувань дослідного зразка дискової
борони ТАУРУС-2,4Н-01 виробництва
ФОП «Федоренко В.М.» встановлено,
що її комплектність, технічні параметри та якість виготовлення відповідають вимогам ТУ У 28.3-2231514116005:2017. Борона промаркована,
укомплектована експлуатаційно-технологічною документацією і відповідає
основним вимогам з техніки безпеки
згідно з Технічним регламентом безпеки машин.
УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого
вважає, що дискова борона ТАУРУС-2,4Н-01 готова до постановки
на виробництво, і рекомендує, за
умови забезпечення виробником
належного рівня внутрішнього
контролю виробництва, оформити
Декларацію відповідності, виз–
начити відповідальну особу за
складання технічної документації
та маркувати борону ТАУРУС-2,4Н01 знаком відповідності.
Для контролю і підвищення безпечності продукції, один раз на 3 роки,
а також у разі внесенні суттєвих змін у
конструкцію необхідно проводити
періодичну оцінку відповідності зразка
дискової борони ТАУРУС-2,4Н-01 в
акредитованій випробувальній лабораторії.
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Самохідний нарізувач-завантажувач силосних мас
серії TAURUS
Призначення і технічний опис
Самохідні нарізувачі-завантажувачі серії TAURUS призначені для нарізування силосної маси з
траншеї або кургану з одночасним завантаженням її в кормозмішувачі-роздавачі, причепи-роздавачі чи в будь-які інші причепи.
Нарізувач-завантажувачі використовують на
фермах ВРХ у всіх кліматичних зонах України.
Основними складовими частинами нарізувачзавантажувача є рама, стріла із закріпленим на ній
різальним барабаном, ходова частина, завантажувальний транспортер, гідравлічна та електрична системи.
Рама слугує основою нарізувач-завантажувача. На рамі змонтовані всі складові частини машини. До рами закріплені ходові колеса, встановлені
гідро і електросистеми.
На рамі змонтований завантажувальний
транспортер і стріла з різальним барабаном
Різальний барабан являє собою вісь з підшипниковими вузлами по краях, до якої приварені три
диски. До дисків по периметру приварені десять
планок. До кожної планки прикручено 10 ножів.
Крайні ножі барабана мають пряму форму, решта
вісім вигнуті (по чотири в лівий та правий бік).
Для зменшення втрат силосної маси та задля
безпеки, зверху барабан захищений кожухом.
Барабан приводиться в рух гідромотором, встановленим зліва.
Силосна маса нарізана барабаном транспортується ланцюгово-планчастим транспортером,
який працює у коробі. Транспортер приводиться

гідромотором, встановленим у верхній його
частині.
Для запобігання втрат силосної маси під час
завантаження кормороздавачів у верхній частині
транспортера встановлені звужувальні щитки.
Очищення пластин транспортера від залишків
силосу виконується щіткою, встановленою у верхній частині нижньої сторони.
Гідросистема включає в себе: розподільник
керування гідросистемою, два гідравлічні насоси,
гідромотори привода ходової частини, привода
завантажувального транспортера та привода
різального барабана, гідроциліндри підйому стріли різального барабана, повороту керувальних
коліс та опорні гідроциліндри для розвантаження
ходових коліс під час виконання технологічного
процесу.
Електрична система включає в себе ящик для
під’єднання до електричної мережі з системою
захисту від ураження оператора електричним
струмом і з’єднувальними кабелями.
Для запобігання пошкодження барабана в
нижньому крайньому положенні на стрілі встановлений кінцевий запобіжник, який вимикає її в
крайній точці.
Нарізувач-завантажувачі серії TAURUS включають в себе вісім моделей, які різняться між
собою типом приводу (дизельний двигун, електропривод), висотою забору, шириною забору та
шириною вивантаження силосної маси. На випробування представлений електричний нарізувачзавантажувач моделі 5-190.

Технічна характеристика за результатами випробувань
Показники призначення
Тип машини
Привід робочих органів
Висота забору, м
Ширина забору, м
Глибина забору, м
Ширина вивантаження, м
Висота вивантаження, м
Продуктивність за годину часу, т/год:
основного / змінного.

Самохідна
Гідромотор
5,3
1,9
0,4
1,8
3,75
31,6 / 21,1

Показники якості виконання технологічного процесу
Збереженість моноліту корму в сховищі після проходу нарізувача
Моноліт корму зберігається.
в щільному нерозпушеному стані
Нерозпушеності не виявлено
Втрати, % (повернені)
0,95
Показники транспортабельності
Габаритні розміри в транспортному положенні, мм:
довжина / ширина / висота.
5195 / 1900 / 2900
Маса , кг
2135
Показники надійності
Середній наробіток на відмову, год.
Відмови не виявлені
Економічні показники
Затрати праці, люд.-год./т
0,05
Прямі експлуатаційні витрати, грн./т
11,36

Короткий опис технологічного процесу
Нарізувач-завантажувач під’їзджає до місця
нарізування силосної маси. За допомогою опорних гідроциліндрів розвантажуються ходові
колеса машини.
Гідроциліндрами стріла з різальним барабаном піднімається на необхідну висоту (крайню
верхню точку силосної маси). Вмикається привод завантажувального транспортера, потім
привод барабана. За допомогою гідроциліндрів

стріла з барабаном опускається і нарізана маса
подається на транспортер з подальшим завантаженням у кормозмішувач чи інший вид транспорту.
Після повного опускання стріли виконується
зворотній процес. Опорними гідроциліндрами
опускають машину на ходові колеса. Нарізувач
переміщують на наступну позицію для подальшого виконання технологічного процесу.
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Протокол державних випробувань
№ 2436/0701-01-2019 від
05.12.2019 р.

Виробник
Фірма "GONELLA s.n.c."
Особливості конструкції:
Відсутність в конструкції механічних
передач, що підвищує безпечність
машини та зменшує шум під час
експлуатування

Коментарі до результатів
випробувань
Агрегатування. Самохідний
Транспортабельність. Переміщення
дорогами загального призначення в
розібраному вигляді
Якість роботи. Нарізувач достатньо
якісно виконує заданий технологічний
процес
Показники надійності. За період
випробувань відмов не відмічено
Показники безпеки та ергономічності. За показниками безпеки та
ергономічності конструкції нарізувачзавантажувач відповідає вимогам
Технічного регламенту безпеки машин
Економічні показники. Затрати
праці та прямі експлуатаційні витрати
отримані у відповідних умовах експлуатування нарізувач-завантажувача

Висновок за результами
випробувань
Самохідний нарізувач-завантажувач силосних мас серії TAURUS
достатньо якісно виконує заданий
технологічний процес під час нарізання та завантаження силосу в кормозмішувачі-роздавачі з бетонованих
траншей.
Під час експлуатування нарізувач
забезпечуються комфортні умови
праці оператора, зручне технічне та
технологічне обслуговування.
За показниками безпечності та
ергономічності його конструкція відповідає вимогам Технічного регламенту безпеки машин та вимогам
Технічного регламенту низьковольтного електричного обладнання.
УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого
рекомендує включити самохідні
нарізчики-завантажувачі силосних
мас серії TAURUS до Державного
реєстру технічних засобів для
агропромислового комплексу
країни.
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Т а н к и - о х ол о д ж у в а ч і м ол о к а с е р і ї T C о о l X X L
Призначення і технічний опис
Танки-охолоджувачі молока (далі – танки) серії
TCооl XXL призначені для охолодження молока від
+ 35° С до + 4° С та його короткочасного зберігання
при температурі від + 4° С до + 5° С, а також автоматичного промивання молочного резервуару
після вивантаження молока.
Танки-охолоджувачі молока виробництва
фірми GEA (ФРН) серії TCооl XXL виготовляють
місткістю 25000, 30000, 33500 л. Всі моделі цієї
серії мають аналогічну будову та відрізняються
лише габаритними розмірами, потужністю та про-

дуктивністю холодильних агрегатів.
Танк-охолоджувач складається з резервуара
для молока закритого типу, двох холодильних
агрегатів, двох мішалок, автомата промивання,
електронного блока керуванням процесами охолодження молока та промивання, герметичного
люку, вентиляційної насадки, драбини.
Резервуар для молока циліндричної форми з
зовнішнім діаметром 3000 мм, розташований горизонтально, виготовлений з нержавіючої сталі. У подвійному днищі резервуара розташований випаровувач, який забезпечує охолодження молока.

Технічна характеристика за результатами випробувань
Показники призначення
Вид роботи

Охолодження молока

Номінальна місткість, л

25000

Габаритні розміри танка-охолоджувача, мм: довжина ширина висота
Встановлена потужність, кВт

5130 3000 3585
23,56

Показники якості роботи
Тривалість охолодження першого надою молока від 35 ° С до 4 ° С за умови
заповнення внутрішнього резервуара на 50 % від номінального об’єму, год

2,55

Тривалість охолодження молока другого надою від 11 ° С до 4 ° С за умови
заповнення резервуара з 50 % до 100 % номінального об’єму, год

2,4

Якість отриманого молока, ґатунок

1
Енергетичні показники

Споживана потужність, кВт

20,52

Питомі витрати енергії, кВт-год/1000 л.

Протокол державних
випробувань № 2428/1101-012010 від 22 листопада 2019 р.

Виробник
Фірма GEA (ФРН)
Німеччина

4,50

Економічні показники
Прямі експлуатаційні витрати, грн/1000 л.

53,83

Кількість обслуговуючого персоналу, осіб

1

Коротка інформація про технологічний процес
Танк-охолоджувач заповнюється молоком,
яке надходить від доїльної установки автоматично. Після заповнення резервуара на 10 % номінального об’єму (мішалка вкрита молоком) оператор вмикає систему керування і далі процес
охолодження молока здійснюється автоматично.
Мікропроцесорна система керування повністю
контролює охолодження молока до температури
(4±1) ° С та забезпечує постійну роботу мішалок,
чим досягається рівномірне охолодження молока і розподіл жиру. У режимі зберігання молока
мішалки вмикаються періодично через 20 хв на 1
хв. За підвищення температури молока під час

зберігання більше ніж на +1 ° С вмикається холодильний агрегат та мішалки для його доохолодження.
Кількість молока в резервуарі визначають
мірною лінійкою за тарувальною таблицею та
датчиком накопичення.
Після випорожнення резервуара танка від
молока вмикається процес промивання, який
проходить в автоматичному режимі.
Після закінчення промивання змивні залишки
зливаються в каналізацію, а система промивання
танка повертається у вихідне положення. Танк
автоматично переходить у режим очікування.

Коментарі до результатів випробувань
Транспортабельність. Обладнання придатне для транспортування всіма видами транспорту
Елементи конструкції. Виготовлення танкаохолоджувача молока відзначається задовільною
якістю, має сучасний дизайн, сконструйований з
урахуванням ергономічних вимог, має високий
відсоток автоматизації технологічних процесів
Конструкційні особливості. У конструкції
складових танка-охолоджувача молока застосовані прогресивні інженерно-конструкторські
рішення, які дозволяють забезпечити високу
якість виконання технологічних процесів, а також
сучасні ергономічні вимоги. Керує роботою танкаохолоджувача молока електронний блок ICool. Він
призначений для керування режимами охолодження молока та миття резервуара. Електронний
блок керування забезпечує установлення температур охолодження, затримку початку охолодження, автоматичне перемішування, миття, динамічне дозування засобів для миття.

Якість роботи. Період охолодження першої
порції молока з 35 ° С до 4 ° С становить 2,55
години (за нормативними вимогами не більше 3
годин). Рівномірність розподілу жиру по всьому
об’єму молока становить 99,09 %.
Показники надійності. Танк-охолоджувач
молока укомплектовано компресорними агрегатами, які мають високий ступінь надійності, за
період випробувань відмов не відмічено.
Експлуатаційні показники. Танк-охолоджувач молока здійснює механізацію та автоматизацію технологічного процесу охолодження молока,
затрати праці становлять 0,05 люд.-год/1000 л.
Енергетичні показники. За встановленої
потужності 23,56 кВт споживана потужність становить 20,52 кВт, що свідчить про оптимальний
підбір електрообладнання танка-охолоджувача
Економічні показники. Прямі експлуатаційні витрати становлять 53,83 грн/1000 л.
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Висновки за результами
випробувань
За результатами випробувань
встановлено, що танк-охолоджувач молока ТCool XXL, місткістю
25000 л, який відноситься до уніфікованого ряду танків для охолодження молока ТCool XXL,
надійно виконує технологічний
процес охолодження і короткочасного зберігання молока на
молочній фермі, має достатній
рівень надійності, відповідає
вимогам технічного регламенту
безпеки машин і технічного регламенту низьковольтного електричного обладнання.

УкрНДІПВТ ім. Л.Погорілого
вважає доцільним застосування уніфікованого ряду танківохолоджувачів молока ТCool
XXL, виробництва фірми ГЕА
(ФРН), на молочних фермах в
різних регіонах України.

