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ВСТУП

Виробництво зерна в ХХІ столітті в Україні перебуває на високому рівні. Посівна
площа зернових колосових культур, гороху, кукурудзи, соняшнику, сої, ріпака становить
майже 27 млн. га. Перше місце в структурі посівних площ України займають зернові колосові культури – 9,0 млн. га. Валовий збір урожаю в останні 2-3 роки досяг рекордного
значення – 70 млн тонн. Разом з тим урожай збирається вчасно, в оптимальні агротерміни, продуктивно та з мінімальними втратами. Такий стан у галузі можна пояснити та
оцінити якісним та кількісним станом комбайнового парку, що в підсумку має визначальний вплив для збирання урожаю.
Парк зернозбиральних комбайнів агропромислового комплексу України (АПК України) фактично сформований і нараховує близько 40 тис. машин, що відповідає загальним тенденціям, які склались у сільському господарстві України. Незважаючи на суттєве
збільшення валового урожаю в останні роки, збільшення парку поки що не спостерігається. Протягом останнього десятиліття за валового збору на рівні до 60 млн. тонн
його було достатньо для збору українських зернових культур в оптимальні агротерміни.
Однак, як і в попередні роки, спостерігається явище високого сезонного навантаження на один фізичний комбайн і в ряді господарств воно майже в 10 разів перевищує нормативне сезонне та часто досягає 1000 га. Для порівняння доречно зазначити, що в США
технологічне навантаження на один зернозбиральний комбайн становить всього 150 га.
Задовільне балансування «кількість комбайнів – виробіток на один комбайн» вказує
на те, що наявні комбайни успішно витримують сезонні навантаження і в більшості господарств використовуються на межі можливого. У складі парку комбайнів переважну
більшість становлять високопродуктивні комбайни, які витіснили значну частину низько- та частину середньопродуктивних комбайнів.
Результати успішних збиральних робіт в останнє десятиліття свідчать, що парк комбайнів України в кількісному і якісному відношенні сформований та задовольняє потреби аграріїв. Ситуація з попитом на комбайни та вимогами до них українського аграрія
стабілізувалася: ринок вивчено, освоєно, перевірено, парки підприємств сформовані.
Зважаючи на зростання урожайності зернових культур, яка в господарствах досягає
80 ц/га, та урожайності кукурудзи – до 140 ц/га, існує нагальна потреба у високопродуктивних комбайнах. Застосування в комбайнах багатобарабанних, роторних та гібридних
систем обмолоту і сепарації зерна дає змогу отримати високу продуктивність протягом зміни та високу адаптованості до роботи в складних технологічних умовах. Пропускна здатність нових сучасних комбайнів провідних компаній-виробників зросла до
25-30 кг/с. Комбайни можуть працювати в режимі продуктивності 40-70 тонн зерна за
1 годину основного часу, тобто успішне збирання хлібів в Україні базується на використанні сучасних високопродуктивних комбайнів.
Ринок комбайнів та процес оновлення парку комбайнів України впевнено тримають
у своїх руках транснаціональні всесвітньо відомі компанії – «New Holland», «John Deere»,
«Claas», «Case-IH», які внаслідок жорсткої конкуренції посіли перші чотири місця, за3

лишивши 5 % місць для «ROSTSELMASH», «DEUTZ-FAHR», «MASSEY FERGUSON» та
«FENDT».
Отже з упевненістю можна констатувати досягнення стабільності процесу формування та оновлення комбайнового парку АПК України комбайнами транснаціональних
компаній. Комбайнів вітчизняного виробництва на ринку фактично немає і вони не беруть участі у процесі оновлення.
Комбайнова продукція цих згаданих компаній – це ІV покоління. Для них характерними є висока якість виготовлення і технічний рівень як елементної бази, так і комбайнів
загалом. Вони забезпечують високу технічну надійність, оскільки наробіток на відмову
кращих зразків комбайнів становить 500 годин роботи (проти 60-80 годин комбайнів ІІ
покоління).
Високим рейтингам комбайнам цих компаній на ринку України сприяють висока
якість виготовлення, відповідність конструкції комбайна і його модельного ряду потребам споживачів, постійне вдосконалення конструкції комбайнів, зокрема молотарки,
побудова типорядів комбайнів за продуктивністю та технологіями обмолоту і сепарації зерна в молотарці, представлення конструкції комбайнів у комплексі з актуальними
технологічними рішеннями, застосування інтегрованих систем електронного управління. Загалом, аналіз пропозицій виробників зернозбиральної техніки свідчить про завершення формування модельних рядів комбайнів з класичною схемою обмолоту та інтенсифікацію робіт зі створення машин з роторною та гібридною молотарками. Збільшення
рівня інтелектуалізації та застосування автоматизованих систем управління технологічним процесом істотно підвищило ефективність і якість роботи комбайна та зручність
технологічних налаштувань, умови та ергономічність праці комбайнера.
Вирішення завдань збирання хлібів в обсягах, рівних сьогоденним, можливе також із
упровадженням сучасних високоефективних технологій збирання хлібів та роботи комбайна з незерновою частиною урожаю (НЧУ) – соломою і половою. Це вимагає суттєвих
технічних рішень і технологічних прийомів та особливостей під час їхньої роботи як з
основною продукцією – зерном, так і з другорядною – незерновою частиною урожаю
(соломою і половою). Зміна напрямків ведення господарства та комплексне використання всього урожаю хлібних культур – зерна і НЧУ, спричинила потребу в зміні техніко-технологічних підходів до технології комбайнового збирання цих видів урожаю. Це зі свого
боку наклало свій відбиток на конструкційне виконання комбайнів стосовно молотарки,
яка працює з НЧУ. Інтегральним ефектом таких технологічних особливостей обмолоту і
збирання стало впровадження нових технологій.
Збільшення функціональних можливостей та розширення серії машин одної компанії, комплектація комбайнів автоматизованими системами керованого землеробства
та контролю технологічних режимів роботи усіх систем дає змогу використовувати комбайни з урахуванням типорозміру господарства, особливостей та рівня технологій ведення зернового господарства та відповідно до урожайності зерна залежно від кліматично-природної зони.
Нинішня ситуація у комбайновому парку держави вимагає оновлення та ефективного використання зернозбиральних комбайнів. Частково вирішити проблеми можна
виконавши:
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Розділ 1

СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЗБИРАННЯ ЗЕРНОВИХ КОЛОСОВИХ КУЛЬТУР

РОЗДІЛ

1

СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ
ЗБИРАННЯ ЗЕРНОВИХ
КОЛОСОВИХ КУЛЬТУР

1.1 ЗБИРАННЯ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР ПРЯМИМ
КОМБАЙНУВАННЯМ
Перше місце в структурі посівних площ України займають зернові колосові культури,
посівні площі становлять близько 9,0 млн га. Кінцевою і найбільш відповідальною операцією в технології вирощування зернових культур є збирання врожаю. Урожай зернових
культур збирають одно- та двофазним способом [1].
Біологічні та фізіологічні особливості зернових колосових культур дають змогу проводити збирання урожаю із застосуванням однофазного способу (прямим комбайнуванням). Отже, весь комплекс операцій «скошування – подача технологічної маси в молотарку – обмолот і очищення зерна – накопичення зерна в бункері комбайна» виконується
протягом однієї фази в безперервному потоці технологічного матеріалу на робочих органах зернозбиральних комбайнів (рис. 1.1).
Найбільш доцільно однофазний
спосіб збирання зернових культур використовувати за умови рівномірного
достигання, за невисокої вологості
маси (до 14-16 %), низької забур’яненості та полеглості хлібостою, наявності низькорослих і стійких до осипання сортів тощо.
Пряме комбайнування є основних
способом збирання зернових культур
у більшості країн світу. Ось у ВеликоРисунок 1.1 – Збирання зернових культур
прямим комбайнуванням самохідним
британії та Німеччині пряме комбайзернозбиральним комбайном
нування застосовується майже на всій
(Lexion серії 670 компанії «CLAAS»)
посівній площі під зерновими культурами, у Канаді таким способом збирається до 75 % площі, в Австралії – 95 %. Водночас
посівні площі під зерновими культурами в Україні, де врожай зернових культур збирається однофазним способом, становить близько 95 %.
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1.1 Збирання зернових культур прямим комбайнуванням

http://www.agrotechnika-ukr.com.ua

Доведено, що збирання зернових колосових культур прямим комбайнуванням доцільно реалізовувати за таких умов:
- урожайність зерна – 10-100 ц/га і більше;
- забур’яненість – 1-30 % і більше;
- висота хлібостою – 25-150 см;
- співвідношення маси зерна до маси соломи – 0,6-1,0 та 0,6-4,0;
- площа поля – 0,15-150 га;
- оптимальні агротерміни – 3-15 днів;
- потреба в збиранні соломи;
- висока мінливість вологості повітря та ймовірність опадів у період збирання врожаю (має вплив на вологість хлібної маси та ґрунту);
- можливість роботи на схилах до 16 %.
Оскільки пряме комбайнування передбачає послідовне виконання зрізування стеблостою, обмолот хлібної маси, очищення зерна від домішок і збирання продуктів обмолоту – зерна, полови і соломи (при цьому зерно збирають у бункер комбайна, а солому і
полову подрібнюють та укладають у валок або розкидають на поверхні поля). Для реалізації цього способу застосовують збиральний агрегат на базі зернозбирального комбайна, який обладнується зерновою жаткою для скошування хлібостою зернової культури
та подачі хлібної маси в молотарку [1].
Жатки сучасних зернозбиральних комбайнів забезпечують якісне зрізування хлібостою (навіть за умов підвищеної вологості) на заданій висоті зрізу з автоматичним
копіюванням рельєфу поля у горизонтальній і вертикальній площині та з виділенням
подільниками скошуваної смуги. Для збирання полеглого хлібостою жатки обладнуються стеблепіднімачами, які забезпечують зрізування стебел без втрат.
Крім того, пряме комбайнування забезпечує також оптимальне функціонування молотарки, тобто з високим ступенем ефективності відокремлює зерно від суцвіття (колос,
волоть, стручок або качан) під час обмолоту, а також розділяє зерно та домішки. Саме
системи сепарації та очищення зерна в схемі зернозбиральних комбайнів сприятимуть
зниженню втрат зерна [2]. Враховуючи також значення незернової частини урожаю
(НЧУ) зернових культур, у комбайні стеблова маса подрібнюється до необхідної фракції, рівномірно розподіляється по поверхні полі або укладається у валки для подальшого
підбирання чи формування паків і рулонів.
За прямого комбайнування до збирання приступають за повної (95 %) стиглості культури та вологості маси близько 16-20 %. Додатковим фактором, який сприятиме ефективній реалізації способу, слід вважати відсутність бур’янів. Зазначені умови забезпечуватимуть оптимальну роботу всіх систем молотарки, під час обмолоту та очищення
зерна, тобто процеси обмолоту та сепарації протікають стабільно і з високим рівнем технологічної надійності.
Але внаслідок фізіологічних та біологічних особливостей різних зернових культур,
під час збирання виникає потреба в адаптації процесу до відповідної культури.
За однофазного збирання озимої пшениці різних сортів для запобігання перестою і
самоосипання зерна слід реалізувати процес збирання протягом 5-7 днів після настання
повної стиглості зерна, а затримка зі збиранням врожаю на 10-15 днів призводить до
7

Розділ 3

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС ТА РЕЗУЛЬТАТИ ВИПРОБУВАНЬ МАШИН ДЛЯ ЗБИРАННЯ
ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР

Комбайн зернозбиральний
CX 8.70 New Holland
Код ДКПП 29.32.34.100

Призначення і технічний опис

Комбайн СХ 8.70 New Holland призначений для обмолоту зернових колосових і
зернобобових культур, кукурудзи і соняшнику на зерно. Для цього в його комплекцію входять жатка для збирання зернових
культур, адаптери для збирання кукурудзи та соняшнику на зерно, комплект обладнання до зернової жатки для збирання
ріпака.
До складу молотильно-сепарувальної
Країна походження: Бельгія
системи входять технологічні системи:
Виробник: Корпорація «CNH»
- основна система обмолоту та сепаДилер: ТОВ «ТК «Астерра»
Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Стартова , 7 рації зерна (МСС) – «бильний молотильний барабан + молотильно-сепарувальна
Тел.: (056) 732 33 57
дека»;
- поворотний бітер барабанного типу, обладнаний сепарувальною декою;
- технологічна система ротаційного барабана соломосепаратора – Multi Thresh™ у
складі ротаційного барабана-соломосепаратора та сепарувальної деки. Його функційне
призначення – вилучення зерна з грубого вороху після основного обмолоту у МСС;
- відбійний бітер барабанного типу призначений для спрямування обмолоченої соломи на перший каскад соломотряса, чим оптимізує умови його роботи.
Підбарабання МСС – модульного типу, що дає змогу швидко адаптувати комбайн
для збирання тієї чи іншої технологічної культури.
Функцію соломосепаратора виконує 6-клавішний соломотряс.
Для подрібнення і розсівання соломи по полю комбайн у складі молотарки має відповідну техніко-технологічну систему. Її дефлектори регулюються синхронно разом або
окремо, залежно від потреби компенсувати вплив бокового вітру на якість розкидання
подрібненої соломи.
Для забезпечення тривалої роботи із такими особливими культурами як рис комбайн можна замовити в комплектації, яка забезпечує підвищену стійкість до абразивного зношування робочих органів/систем молотарки. Для цього елеватор зерна, верхній
завантажувальний шнек і вивантажувальний шнек виготовлені із матеріалів підвищеної
міцності.
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Технічна характеристика
Ширина захвату жатки, м

5,18 - 9,10;
9,10
1150-1300

Циклічність ножа, цикл/хв
Молотильно-сепарувальна система:
- ширина, мм
1560
- діаметр молотильного барабана, мм
750
- частота обертання барабана, об/хв
309 - 905
2
1,18
- площа підбарабання, м
- кут обхвату барабана, град
111
2
0,29
Площа підбарабання бітера, м
Ротаційний соломосепаратор:
- діаметр ротаційного барабана, мм
720
- частота обертання барабана, об/хв.
387; 700
2
0,93
- площа сепарації зерна, м
2
2,54
Площа активної сепарації зерна, м
Площа соломотряса та соломосепа5,93
ратора, м2
Двигун: - марка
FPT Cursor
- потужність, кВт (к.с.)
240 (326)
Місткість паливного бака, л
750
Продуктивність вивантаження
125
зерна, л/с
Маса комбайна (без жатки), кг
15507
Пропускна здатність (проект), кг/с
До 12

Конструкційна схема
молотильно-сепарувальної
системи та системи сепарації
грубого вороху комбайна
СХ 8.70

Інтер’єр кабіни та системи
керування комбайном

Коментарі до результатів випробувань
Барабанно-клавішна молотарка отримала подальший розвиток у напрямку інтенсифікації процесу сепарації вимолоченого зерна в зоні основного обмолоту завдяки використанню систем відбійного бітера та барабана-соломосепаратора. Це технологічно
розвантажує соломотряс. Внаслідок цього комбайн може працювати в режимі значно вищих подач (порівняно з аналогічними молотарками класичного типу). Продуктивність
комбайна прогнозується на рівні 22 тонн за 1 годину основного часу.
Комбайн адаптований для роботи за технологічною схемою «подрібнення і розсівання соломи та полови по полю».

Випробувано в УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого
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4.4 ПРИСТРОЇ ДЛЯ ЗБИРАННЯ НЕЗЕРНОВОЇ
ЧАСТИНИ УРОЖАЮ

Незернова частина урожаю (НЧУ), тобто солома чи стебла зернових культур та полова, відіграє важливу роль у природному кругообігу поживних речовин у природі. Швидкість і повнота розкладання незернової частини урожаю у ґрунті як органічного добрива істотно визначаються ступенем подрібнення маси та рівномірністю її розподілу по
площі поля. Для подрібнення незернової частини урожаю та її розкидання по поверхні
поля в складі зернозбиральних комбайнів використовуються спеціальні пристрої. Зазначені пристрої здебільшого призначені формувати з незернової маси компактний валок
або рівномірно розподілити попередньо подрібнену масу по поверхні поля. Їхній тип та
конструкційне виконання залежать від моделі комбайна та технології його роботи з НЧУ.
Серед важливих принципів, які сприяють підвищенню технологічної ефективності
зернозбиральних комбайнів у мобільному процесі збирання зернових культур можна
виділити:
- наявність у схемі комбайнів ефективних пристроїв для обробки НЧУ;
- узгодження продуктивності молотарки стосовно зерна з продуктивністю пристроїв
для обробки НЧУ;
- якісне подрібнення соломи;
- узгодження ширини захвату жатки комбайна з шириною смуги розкидання НЧУ.
У зернозбиральних комбайнах з молотаркою барабанного типу солома частково подрібнюється вже в МСС внаслідок дії бил молотильного барабана і в такому крупнофракційному стані подається на соломотряс, який після виділення із соломи вільного зерна
спрямовує її на пристрій для обробки НЧУ.
У роторних МСС солома подрібнюється значно більше ніж барабанними молотарками. Подрібнена соломиста маса, яка отримується на виході із роторної молотильної
системи, потребує менше затрат енергії на обробку.
Провідні фірми-виробники зернозбиральних комбайнів займаються постійним пошуком різноманітних та ефективних технічних рішень щодо обробки НЧУ.
У зернозбиральних комбайнах Tucano серії 580 компанії «CLAAS» для обробки НЧУ
встановлено подрібнювальний барабан з роторним валом та радіально розміщеними ножами (рис. 4.77). Ножі під час обертання барабана з частотою до 3000 об/хв. заходять у
просвіти між протирізами (їхня величина регулюється) та подрібнюють солому на дрібні
частинки завдовжки до 20 мм. Подрібнена солома розкидається по ширині захвату зернової жатки радіальним соломорозкидачем.
Зернозбиральні комбайни TUCANO інших серій компанії «CLAAS» обладнуються подрібнювачем соломи SPETIAL CUT з 80-ма ножами (рис.4.78), який вмикається в
різні режими роботи та вимикається зі зміною положення напрямного щитка. Внаслідок
цього подрібнена солома подається в блок розкидача ACTIVE SPREADER або кожух для
розподілу соломи по поверхні поля.
Застосування подрібнювального барабана для обробки НЧУ (рис.4.79) є характер176

4.4 Пристрої для збирання незернової частини урожаю

Рисунок 4.77 – Подрібнювальний барабан
обробки НЧУ
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Рисунок 4.78 – Схема подачі
соломотрясом обмолоченої соломи на
подрібнювальний барабан

ною особливістю зернозбиральних комбайнів з барабанною молотильною системою
багатьох компаній. Завдяки цій конструкційно-технологічній особливості комбайн
може подрібнювати і розсівати отриману
масу на полі або укладати солому у валок,
не подрібнюючи її. Зміна режимів роботи
пристрою забезпечується положенням напрямного щитка.
У
зернозбиральних
комбайнах
Lexion-660 (компанія «CLAAS») солома
подається безпосередньо на подрібнювач,
Рисунок 4.79 – Подрібнювач НЧУ з
поворотним терковим механізмом та
який має 108 двобічних ножів, поперечні
радіальними соломорозкидачами
різальні пластини і протирізи. Поворотним терковим пристроєм регулюється та
досягається необхідний ступінь подрібнення соломи. Подрібнена солома розподіляється рівномірно по поверхні поля радіальним соломорозкидачем та двома роторами, які
обертаються в зустрічних напрямках. Залежно від умов роботи подрібнена соломи
розподіляється рівномірно регулюванням внутрішнього і зовнішнього дефлекторів, а
ширина розподілу по полю може змінюватися системою CEBIS – на один або два боки.
Коротка солома та полова, які сходять із поверхні решітного стану, подаються на розкидач полови, який приводиться в рух від гідродвигуна, та рівномірно розподіляє масу за
молотаркою на стерні.
У зернозбиральних комбайнів Lexion серії 700 компанії «CLAAS» з комбінованою молотаркою солома піддається дії барабанної молотильної системи та соломосепаратора
роторного типу, що призводить до значного подрібнення НЧУ. Після виходу із роторного
соломосепаратора така НЧУ укладається безпосередньо у валок, а полова двома радіальними роторами розподіляється по поверхні поля (рис.4.80).
Кожний із пристроїв має рухомий регульований дефлектор, а ротори, які мають протилежний напрямок обертання, забезпечують ефективне розкидання полови по поверхні поля (рис. 4.81 - 4.82). Ширина розкидання соломи змінюється положенням дефлек177
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Рисунок 4.81 – Ротори та дефлектор
пристрою забезпечують ефективне
подрібнення та розкидання полови і
соломи по поверхні поля

Рисунок 4.80 – Пристрої для обробки
НЧУ з укладанням соломи у валок і
розкиданням полови по поверхні поля

торів, яке може змінюватися одночасно
для обох дефлекторів або окремо для кожного. Особливо актуальним є подібне регулювання у складних умовах роботи (насамперед, за високої урожайності соломи,
змінної її вологості, сильного бокового
вітру, а також під час роботи на схилах).
Зернозбиральні комбайни Axial-Flow Рисунок 4.82 – Подрібнена солома і полова
розкидані по всій ширині захвату зернової
серії 240 компанії Case-IH на збиранні
жатки
зернових культур також здатні утворювати валки. Їх можна підбирати відповідними машинами і формувати з них паки або
рулони. Для подрібнення соломи комбайни обладнуються ножовими подрібнювачами
(120 ножів). Перемикачем з кабіни комбайна змінюються режими роботи – розкидання з
подрібненням або розкидання без подрібнення. Також можна міняти напрямок та ширину розкидання подрібненої маси – по ширині захвату жатки та симетрично комбайну або
на певній відстані від незібраного хлібостою. Ширина розкидання регулюється з кабіни
комбайна електронним пристроєм. Рівномірний розподіл подрібненої НЧУ по поверхні
поля прискорює її швидке розкладання в ґрунті та сприяє контролю ерозійних процесів
на полі і ефективному виконанню наступних операцій з обробітку ґрунту.
Радіально-подрібнювальні барабани в складі систем роботи з НЧУ використані також у барабанних комбайнах серії Т компанії «John Deere». Високопродуктивний подрібнювач обладнаний 100-ма ножами з пазами, розміщеними в 4 ряди, і 57-ма стаціонарними ножами, що забезпечує максимальне подрібнення соломи. Забезпечення необхідної
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