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УДК 656.61
МЕТОДОЛОГІЯ ДИНАМІЧНОГО ПРОГРАМУВАННЯ БЕЗПЕКИ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ТЕХНІКИ І ТЕХНОЛОГІЙ
Кравчук В., д-р техн. наук, проф., член-кор. НААН України,
УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого,
Баранов Г., д-р техн. наук, проф.,
Комісаренко О.,
Національний транспортний університет України
Вступ. / Introduction. Подальший розвиток агропромислового комплексу
(АПК) України повинен забезпечувати сировинну безпеку держави у сучасному
та майбутньому нестаціонарному природному середовищі (НПС) під час
виробництва продукції рослинництва (ВПР) [1]. За потреб ноосфери та
суспільства у ринкових умовах конкуренції поточні впливи факторів НПС значно
обмежують результатну ефективність ВПР від застосування інноваційних машин,
механізмів та засобів управління. [1, 2]. Природні ймовірнісні [3-5] зміни клімату,
екології, економіки, енергетики все більше обумовлюють потребу у вирішенні
актуальних задач безпеки ситуативного функціонування поліергатичних
виробничих організацій (ПЕВО – об’єктів галузі АПК) у межах конкретних
техноприродних комплексів (ТПК). Системотехнічне поняття ТПК означає
реальну наявність гетерогенних різнотемпових взаємодій між двома частками у
пошуках функціональної стійкості привабливого порядку та керованої ентропії в
умовах реального хаосу (невизначеності, ризиків, ймовірності), або деградації в
елементах складних динамічних систем (СДС) із засобами гарантованого
адаптивного управління [1, 2] на всіх рівнях ієрархії ПЕВО АПК. Перша складова
частка означає обізнаність на базі засобів вимірювання, спостереження та
моніторингу процесів [2], які виникають як явища прояву НПС. Друга, з
відповідними засобами сільськогосподарської техніки і технологій ВПР – це
штучна СДС, яка оперативно програмується [3-5] для забезпечення
життєдіяльності ПЕВО АПК функціонуванням виробництва незважаючи на
небажані прояви факторів НПС [1]. Отже, ефективність об’єктів управління у
цілісному ТПК залежить від синергетичного співвідношення витрат на ВПР і на
засоби гарантованого адаптивного управління та в межах життєвого циклу (ЖЦ)
технологій забезпечує досягнення мети виробництва [1, 2].
Мета роботи. / Aim. Розроблення методології динамічного ситуативного
програмування безпеки сільськогосподарської техніки і технологій, яка, на відміну від традиційних [6-13], поєднує науково-технічні засади стратегічного, тактичного та оперативного гарантовано-адаптивного управління (ГАУ) через прогнозування результатів та ефектів, випробування на математичних моделях ефективності варіантів застосування техніки й технологій, синтез та реалізацію законів
ситуативних маневрених дій для цільового отримання ефективного виробництва.
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Матеріали і методи. / Materials and methods. Відомо, що у динамічному
програмуванні [4, 5, 13] досягається узгодження теоретичних моделей до
гетерогенних умов НПС, які виникають зі зміною характеру технологічної
роботи. Але особлива специфіка спостерігається з переходом від технологічної
роботи з помірними [1] до процесів із загрозливо високими ризиками [2].
Аналіз ризиків з відомими ТПК за статистикою попередніх років дає змогу
класифікувати їх за видами, зокрема природні явища впливу на ТПК, які
залежать від різних гетерогенних факторів: нестаціонарних сонячно-земних
відношень, масово-енергетичного обміну та зміни полів гравітації; зміни у всіх
шарах атмосфери, біо- та гідросфери; гетерогенних контактів взаємодії (ґрунт,
рослина, біорізноманіття). Загалом, фізичні, механічні, теплові, акустичні,
гідродинамічні, електромагнітні явища зумовлюють небажані відмови у роботі
перспективного робототехнічного та електронного обладнання, включаючи
засоби e-Navigation and Control [1].
Отже, цільове функціонування ПЕВО АПК, яке забезпечує процеси
ефективного і безпечного виконання технологічних процесів у збуреному
локально-обмеженому просторі, буде гарантовано за надійного та безаварійного
функціонування усіх технічних підсистем виробництв. У ТПК вони забезпечують
технічну складову лише за гарантії надійного і безпечного управління та
контролю виконання технологій кваліфікованою групою експертів. На всьому
проміжку виконання технологічного завдання для кожної фази стану біоценозу
надаються прогнозні критерії безпеки у відповідних інтервалах часу [2].
Технічне, технологічне, інструментальне, професійне обслуговування у межах
ПЕВО АПК все більш базується на застосуванні програмно апаратних комплексів
(ПАК). Зокрема, розвиваються методи застосування Smart API [11] (розумні
прикладні програмні інтерфейси – Application Program Interface).
Запропонованими методами можна гнучко формувати необхідні види
ситуативного обслуговування. Людина-оператор майже миттєво перетворює
процес деградації елементів СДС у безпечний перехідний. Тоді, відповідно до
регламентних правил, можливе подальше з майже миттєвим перемиканням
функціонування автоматики на дискретних інтервалах та маневрування засобами
техніки і технології. Такі програмні продукти призначенні для відкритих СДС,
працюють ситуативно та швидко реагують на отримані сигнали. Спільна
взаємодія ергатичних, технічних та технологічних контурів забезпечує необхідну
комплексно адекватну реакцію для ухилення від ризиків.
Результати та обговорення. / Results and discussion. Подальший розвиток
методології безпечного виконання функції управління у межах ВПР і ТПК
залежить від реалізації комплексної концепції CNSITAM, де символи визначають:
C - control, як інтегроване ієрархічне управління цілісною системою (СДСНПС) із включенням відомих ПЕВО;
N - navigation, як комплексне багаторівневе забезпечення задач навігації у
реальних польових умовах сільськогосподарського виробництва, які починаються
з поточного динамічного позиціювання мобільних агрегатів сільськогосподарської техніки та кожного впливового фактора НПС у зоні спільної діяльності.
Завчасне коригування агротехнологій актуалізує централізована система
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динамічного програмування на борту кожного мобільного агрегата у межах ТПК;
S - surveillance, спостереження на базі сучасних наявних засобів дистанційного
вимірювання чутливими сенсорами параметрів гетерогенного НПС та зібрання,
накопичування й первинної обробки віддалених даних у кожному кадрі
дискретизації спільних обставин неперервного просторово-часового континуума
(ПЧК);
I - information, як комплексна багатокритеріальна технологія, яка необхідна і
достатня для розв’язання задач безпеки роботи кожним мобільним агрегатом;
T- team, команда кваліфікованих осіб ПЕВО АПК, інтелектуальних агентів
системи ВПР, виконавців законів керування роботами згідно з агротехнологічною
електронною картою - завдання, під час обґрунтованих моментів конкретної
роботи;
A - automation, як повномасштабна автоматична реалізація функцій та завдань
у межах оперативного синтезу законів – процедур динамічного програмування дії
робочих органів сільськогосподарських машин і засобів ГАУ для результатого
рівня безпеки життєдіяльності ВПР у зоні ТПК;
M - management, неперервне керування у реальному часі тривалості
оперативних процедур згідно з регламентними циклами; застосування додаткових
ресурсів лише в аварійних та форс-мажорних обставинах.
Запропонована методологія динамічного програмування безпеки поліергатичного багаторівневого ієрархічного управління відповідно до завдань CNSITAM
розширяє підходи до застосування методів за Белманом [4, 13, 14], спрямована на
точність прогнозування, достовірність випробування, ефективність реалізації
техніко-технологічних рішень засобами сільськогосподарських машин [1].
Висновки. / Conclusions.
1. Прогнозуванням розвитку проблематики безпеки техно-природних
комплексів та методами системного підходу запропоновано методологію
гарантування безпеки функціонування поліергатичної системи – динамічного
програмування безпеки сільськогосподарської техніки і технологій в умовах
гетерогенно-збуреного простору виробництва продукції.
2. Розроблена методологія динамічного оцінювання безпеки виробництва
відрізняється від відомих підвищеним рівнем гарантування безпеки, на кожному
поточному часовому проміжку технологічного процесу. Інтелектуальні агенти
поліергатичної системи керування життєвим циклом технологічних процесів
упереджено визначають гарантування безпеки динамічним програмуванням
закону оперативного управління виробничим комплексом в умовах ризиків та
невизначеностей.
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УДК 631.3:630*31
ОБҐРУНТУВАННЯ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ НОВИХ АДМІНІСТРАТИВНИХ
ВИМОГ ДО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТИПУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ
І ЛІСОГОСПОДАРСЬКИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ
Кравчук В., д-р техн. наук, проф., чл.-кор. НААН України,
Цема Т.,
УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого
Вступ. У Європейському Союзі з 01 січня 2016 року запроваджено оновлене
технічне законодавство щодо сільськогосподарських і лісогосподарських
транспортних засобів [1], зокрема:
- Регламент № 167/2013 Європейського Парламенту і Ради про затвердження
типу та нагляду за ринком сільськогосподарських і лісогосподарських
транспортних засобів [2], яким установлюються процедури затвердження типу та
інституційні органи, які їх здійснюють, обов’язки суб’єктів господарювання,
суттєві вимоги до сільськогосподарських і лісогосподарських транспортних
засобів, їхніх систем, складових частин та окремих технічних вузлів;
- чотири Делеговані Регламенти Комісії ЄС [3, 4, 5, 6], якими установлюються
технічні вимоги;
- один Виконавчий Регламент Комісії ЄС [7], яким установлюються
адміністративні вимоги (рис.1).
Регламент ЄС щодо затвердження типу та нагляду за ринком
сільськогосподарських та лісогосподарських транспортних
засобів
(Regulation (EU) № 167/2013)

АДМІНІСТРАТИВНІ ВИМОГИ

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ
- вимоги функційної безпеки
Commission Delegated Regulations
(EU) 2015/2008, 2015/68

Commission Implementing
Regulation (EU) 2015/504

- вимоги технічної безпеки
Commission Delegated Regulation
(EU) №1322/2014
- вимоги екологічної безпеки
Commission Delegated Regulations
(EU) 2018/985

Рисунок 1 - Оновлене технічне законодавство ЄС щодо
сільськогосподарських і лісогосподарських транспортних засобів
11

Це, зі свого боку, відповідно до п. 2.2 Угоди про технічні бар’єри в торгівлі та
статті 54 Угоди про асоціацію з ЄС, зобов’язує Україну актуалізувати національне
технічне законодавство у цій сфері, а саме Технічний регламент затвердження
типу тракторів, їхніх причепів і змінних причіпних машин, систем, складових
частин та окремих технічних вузлів, затверджений постановою КМУ № 1367 від
28.12.2011 р. (далі – Технічний регламент затвердження типу 1367/2011).
Зараз спеціалістами УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого за підтримки Проекту
Євросоюзу «Підтримка впровадження сільськогосподарської та продовольчої
політики в Україні» (SAFPI) розроблено проект Технічного регламенту
затвердження типу та нагляду за ринком сільськогосподарських і лісогосподарських транспортних засобів (далі – оновлений Технічний регламент) на основі
Регламенту ЄС № 167/2013 а також технічні та адміністративні вимоги на основі
відповідних регламентів Комісії ЄС (рис.2).
Під час гармонізації нормативно-правових актів повністю збережена
структура та систематизація вимог відповідно до технічного законодавства ЄС. В
окремий документ виділені адміністративні вимоги.

Форми документів
Технічні вимоги
та маркування

Технічний регламент затвердження типу та нагляду за ринком
сільськогосподарських і лісогосподарських транспортних
засобів (Regulation (EU) № 167/2013)
Процедурний

Постанова
КМУ

 Вимоги функційної безпеки (Regulation 2015/208)
 Вимоги до системи гальмування (Regulation 2015/68)
 Вимоги технічної безпеки та загальні вимоги
(Regulation 1322/2014)

Наказ
Мінекономіки

 Вимоги екологічної безпеки (Regulation 2018/985)



Адміністративні вимоги
(Regulation 2015/504)

Наказ
Мінекономіки

Рисунок 2 - Проект оновленої національної нормативно-правової бази
щодо сільськогосподарських та лісогосподарських транспортних засобів
Предметом досліджень є частина проекту оновленої національної нормативноправової бази щодо сільськогосподарських та лісогосподарських транспортних
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засобів, а саме Адміністративні вимоги для затвердження типу та нагляду за
ринком сільськогосподарських і лісогосподарських транспортних засобів (далі –
Адміністративні вимоги), які забезпечать виконання Технічного регламенту
затвердження типу та нагляду за ринком сільськогосподарських і лісогосподарських транспортних засобів, розроблені на основі Виконавчого Регламенту
Комісії ЄС 2015/504.
Адміністративні вимоги встановлюють єдині для всіх форми документів та
вимоги до маркування щодо затвердження типу нових сільськогосподарських і
лісогосподарських транспортних засобів, систем складових частин та окремих
технічних вузлів, спроектованих і виготовлених для цих транспортних засобів, а
також щодо введення в обіг чи експлуатацію частин і обладнання, які можуть
становити серйозний ризик для правильного функціонування основних систем,
забезпечення екологічності та безпечності транспортного засобу.
Мета роботи.
Обґрунтування процедури імплементації адміністративних вимог у технічне
законодавство України проведенням порівняльного аналізування положень щодо
адміністрування виконання оновленого Технічного регламенту та чинного
Технічного регламенту затвердження типу 1367/2011 для визначення єдиних умов
його впровадження.
Матеріали і методи.
Проведено порівняльний аналіз адміністрування проекту оновленого
Технічного регламенту та чинного Технічного регламенту затвердження типу
1367/2011 на основі якого необхідно забезпечити визначення єдиних умов
виконання та впровадження оновленого Технічного регламенту. Установлені
детальні адміністративні вимоги щодо форм документів, які використовуються
для затвердження типу, ідентифікації, маркування та реєстрації транспортних
засобів.
На відміну від чинного Технічного регламенту затвердження типу 1367/2011
адміністративні вимоги систематизовано і структуризовано відповідно до
оновленого Технічного регламенту та нової структури технічних вимог і
викладено в окремому документі – «Адміністративні вимоги» (рис. 3).
Адміністративними вимогами установлені форми документів, які складаються
виробником, органом затвердження та технічною службою під час затвердження
типу (рис. 4).
Наявність уніфікованих форм документів значно скорочує час на їх складання
і створює однакові умови всіх суб’єктів процедури затвердження типу, що зі
свого боку запобігає недобросовісній конкуренції.
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Адміністративні вимоги

Вимоги до інформаційної папки та інформаційного документа
Форма Декларації виробника про доступ до бортової системи
діагностування (системи OBD) і інформації щодо ремонту та
технічного обслуговування транспортного засобу
Вимоги до сертифіката відповідності
Вимоги до обов’язкової таблички виробника та знака
затвердження типу
Вимоги до сертифіката затвердження типу, його нумерації та
додатків
Вимоги до форми протоколів випробувань
Форма переліку частин або обладнання, які можуть
становити серйозний ризик для правильного функціонування
основних систем
Форма сертифіката про допуск на ринок частин або
обладнання, які можуть становити серйозний ризик для
правильного функціонування основних систем
Рисунок 3 – Зміст Адміністративних вимог
На відміну від чинного Технічного регламенту затвердження типу 1367/2011
Адміністративними вимогами визначений повний перелік документів, вимоги до
форми та формату, які виробник подає разом із заявкою для затвердження типу
транспортного засобу загалом для всіх категорій транспортних засобів. Також
визначено вміст інформаційної папки, яка має містити:
1) опис вмісту;
2) відомості про обрану процедуру затвердження типу, за установленою
формою;
3) інформаційний документ за установленою формою;
4) усі відповідні дані, кресленики, фотографії та інші відомості в
установленому форматі;
5) декларацію виробника про доступ до системи OBD та інформації щодо
ремонту та технічного обслуговування транспортного засобу за встановленою
формою;
6) для тракторів, затвердження типу яких здійснюється з установленим на них
обладнанням, а також для транспортних засобів категорій R та S — копію
декларації про відповідність відповідно до Технічного регламенту безпеки машин,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 січня 2013 р. № 62.
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7) будь-яку додаткову інформацію на запит органу затвердження в рамках
процедури затвердження;
8) Декларацію виробника щодо запобігання несанкціонованому втручанню до
силової передачі та пристроїв обмеження швидкості;
9) для транспортних засобів, оснащених електричними та/або електронними
пристроями, які обмежують його тягові характеристики, дані та докази, які
свідчать про те, що його модифікація чи від’єднання не призведе до збільшення
тягових характеристик;

ВИРОБНИК

Інформаційна папка, зокрема інформаційний документ і декларація
виробника щодо запобігання несанкціонованому втручанню до силової
передачі та пристроїв обмеження швидкості

Сертифікат відповідності (для транспортних засобів)
Обов’язкова табличка виробника та маркування знаком затвердження
типу
Декларація виробника про доступ до бортової системи діагностування
(системи OBD) та інформації щодо ремонту
і технічного обслуговування транспортного засобу
Перелік частин або обладнання, які можуть становити серйозний ризик
для правильного функціонування основних систем

Сертифікат
затвердження типу
Сертифікат про допуск на
ринок частин або
обладнання, які можуть
становити серйозний ризик
для правильного
функціонування основних
систем

б)

ТЕХНІЧНА
СЛУЖБА

ОРГАН

ЗАТВЕРДЖЕННЯ

а)

Протоколи
випробувань

в)

Рисунок 4 – Документи, які складаються за установленою формою:
а) виробником; б) органом затвердження; в) технічною службою
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10) для транспортних засобів категорій T2, T3 і T4.3, оснащених складаними
ROPS з автоматичною системою блокування, підтвердження виробника, що
попереднє випробування було виконано відповідно до установленої процедури.
Структура інформаційного документа адаптована до структури проекту
оновленої національної нормативно-правової бази щодо с.-г. та л.-г. транспортних
засобів та сучасного технічного рівня техніки. Окремо передбачені форми
інформаційних документів для систем транспортного засобу, складових частин та
окремих технічних вузлів, які можуть отримати затвердження типу відповідно до
оновленого Технічного регламенту. Вміст інформаційної папки та форма інформаційного документа для двигунів визначені в іншому документі, а саме у
Вимогах екологічної безпеки.
Відповідно до проекту оновленого Технічного регламенту установлені нові
форми документів, які раніше не застосовувалися під час затвердження типу.
Зокрема для підтвердження виконання вимоги оновленого Технічного регламенту щодо забезпечення виробниками незалежних операторів недискримінаційним доступом до інформації про ремонт транспортного засобу, зокрема до
інформації з бортової системи діагностування (системи OBD) та її взаємодії з
іншими системами транспортного засобу, виробник повинен скласти та надати
органу затвердження Декларацію виробника про доступ до системи OBD та
інформації щодо ремонту та технічного обслуговування за установленою
Адміністративними вимогами формою.
Отримавши від органу затвердження сертифікат затвердження типу, виробник
складає на кожний транспортний засіб, який виготовляється відповідно до
затвердженого
типу,
сертифікат
відповідності
за
установленою
Адміністративними вимогами формою та прикріплює обов’язкову табличку з
відповідним маркуванням та наносить знак затвердження типу відповідно до
Адміністративних вимог.
На відміну від чинного Технічного регламенту затвердження типу 1367/2011 в
Адміністративних вимогах визначено три форми сертифіката відповідності для
завершених, поетапно завершених і незавершених транспортних засобів, а також
приведені у відповідність до оновленої структури регламенту технічні описи
тракторів, причепів і причіпних машин; змінена назва сертифіката відповідності,
виданого на основі тимчасового сертифіката затвердження типу.
В Адміністративних вимогах чітко сформульовані вимоги до змісту, форми і
розміру подання інформації на обов’язковій табличці виробника. Застосовуючи
методичні рекомендації, виробники зараз наводять інформацію на табличках, яка
за змістом, в основному, відповідає Адміністративним вимогам, за винятком
таких положень: замість типу необхідно буде зазначати категорію транспортного
засобу; для транспортних засобів, оснащених двигунами перехідного періоду,
необхідно буде зазначати дату виготовлення транспортного засобу; змінена також
форма подання інформації щодо технічно допустимої буксируваної маси
транспортного засобу (рис. 5).
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ТОВ «Київський тракторний завод»
Тип А110
Номер затвердження типу
Ідентифікаційний номер
Технічно допустима максимальна маса:

ххххх кг

Максимально допустиме навантаження на вісь:
передню
ххххх кг
задню
ххххх кг
Допустима маса причепа, яку може буксирувати трактор:
не обладнаного гальмами
ххххх кг
обладнаного незалежними гальмами
ххххх кг
обладнаного інерційними гальмами
ххххх кг
обладнаного гідравлічними або
пневматичними гальмами
ххххх кг

а) відповідно до чинного Технічного регламенту затвердження типу 1367/2011
ТОВ «Київський тракторний завод»
Т1а (категорія)
Номер затвердження типу
VIN код або ідентифікаційний номер
Технічно допустима максимальна маса:

ххххх кг

Максимально допустиме навантаження на вісь:
передню
А-1: ххххх кг
задню
А-2: ххххх кг
Технічно допустима буксирувана маса для кожної конфігурації шасі / гальмівної
системи причіпного транспортного засобу категорії R або S:
T-1
T-2
T-3
B-1

ххххх кг

ххххх кг

ххххх кг

B-2

ххххх кг

ххххх кг

ххххх кг

B-3

ххххх кг

ххххх кг

ххххх кг

B-4

ххххх кг

ххххх кг

ххххх кг

В-1 — причіпний транспортний засіб без гальм;
B-2 — причіпний транспортний засіб з інерційними гальмами;
B-3 — причіпний транспортний засіб з гідравлічними гальмами,
B-4 — причіпний транспортний засіб з пневматичними гальмами,
T-1 — причіпний транспортний засіб з шарнірним дишлем,
Т-2 — причіпний транспортний засіб з жорстким дишлем,
T-3 — причіпний транспортний засіб з центральним розташуванням осей
б) відповідно до оновленого Технічного регламенту
Рисунок 5 – Зразки обов’язкової таблички виробника для трактора
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На відміну від чинного Технічного регламенту затвердження типу 1367/2011,
у проекті Адміністративних вимог наведено опис і зразки знака затвердження
типу, який застосовується для маркування складових частин та окремих технічних
вузлів (рис. 6).

Рисунок 6 –Зразок знака затвердження типу захисного пристрою у разі
перекидання (ROPS) (динамічне випробування) згідно з оновленим
Технічним регламентом
У проекті Адміністративних вимог спрощена форма найпоширенішого
сертифіката про затвердження типу завершеного транспортного засобу в цілому.
Водночас визначені назви сертифікатів про затвердження типу транспортних
засобів, виготовлених із використанням нових технологічних або технічних
рішень та виготовлених малими серіями. Установлена окрема форма сертифіката
про затвердження типу для поетапно завершених та незавершених транспортних
засобів. Враховуючи результати практичного застосування, введено четвертий
додаток до сертифіката затвердження типу транспортного засобу – заповнений
зразок сертифіката відповідності, який зараз практично заявники вже надають
органу затвердження.
На відміну від чинного Технічного регламенту затвердження типу в
адміністративних вимогах регламентовані форми сертифікатів про затвердження
типу системи, складової частини або окремого технічного вузла.
Відповідно до нової структури нормативно-правових актів, якими затверджені
технічні вимоги оновлена та розширена форма додатка до сертифіката
затвердження типу «Аркуш результатів випробувань». Окрім результатів
випробувань рівня зовнішнього шуму, викидів забруднювальних речовин, рівня
шуму, який діє на водія, які передбачені чинним Технічним регламентом
затвердження типу 1367/2011, Адміністративними вимогами (формою аркуша
випробувань) також передбачено подання результатів випробувань характеристик
гальмівних систем.
Змінена система нумерації сертифікатів затвердження типу. Оновлена система
нумерації відображає нову структуру нормативно-правових актів, які містять
вимоги щодо затвердження типу.
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Для гармонізації подання необхідної інформації з оцінки відповідності
транспортного засобу чи його компонента заданим технічним вимогам та чіткої
ідентифікації, простежуваності та однозначного тлумачення результатів
випробувань установлений мінімальний набір загальних вимог до протоколів
випробувань, а також наведені типові форми протоколів випробувань гальм та
пристроїв керування гальмами. Це забезпечить подання необхідної інформації за
результатами оцінки відповідності різними технічними службами.
Для зменшення фінансового і часового навантаження на виробників
Адміністративними вимогами передбачені положення щодо можливості подання
протоколів випробувань складових частин/окремих технічних вузлів видані
відповідно до певних Правил ЄЕК ООН, Стандартних кодексів ОЕСР,
ДСТУ EN ISO.
Усі документи повинні бути викладені державною мовою, а іншомовні
перекладаються державною мовою.
Результати й обговорення.
На основі Виконавчого регламенту Комісії ЄС 2015/504 розроблено проект
Адміністративних вимог, імплементація яких в Україні планується наказом
Мінекономіки України.
Положення першої редакції проекту Адміністративних вимог були обговорені
на круглому столі «Імплементація оновленого європейського технічного
законодавства
щодо
затвердження
типу
сільськогосподарських
та
лісогосподарських транспортних засобів в Україні», засідання якого відбулося в
УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого 14 лютого 2019 р.. Захід відбувся за організації
Мінагрополітики і УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого та за сприяння проекту ЄС
SAFPI. У круглому столі взяли участь представники Мінагрополітики, проекту
ЄС, українських та іноземних компаній-імпортерів та виробників
сільськогосподарської техніки.
Надані зауваження та пропозиції 04 квітня 2019 р. були обговорені на
засіданні робочої групи з питань оцінки відповідності сільськогосподарської
техніки при Мінагрополітики. Було прийняте рішення доопрацювати проект
Адміністративних вимог, зокрема стосовно урахування змін, внесених до
Регламенту (ЄС) 2015/504 Регламентами (ЄС) 2016/1789, 2018/128 і 2018/986 та
оформити документ відповідно до встановлених в Україні вимог.
На цій конференції представляється доопрацьована друга редакція проекту
Адміністративних вимог. Форми документів були обговорені з керівником органу
затвердження ДП «УкрЦВТ».
Висновки. Адміністрування виконання вимог оновленого Технічного
регламенту є важливою складовою успішного впровадження та виконання
регламенту.
Враховуючи попередній досвід практичного застосування чинного Технічного
регламенту затвердження типу 1367/2011, проект Адміністративних вимог
максимально наближений до Регламенту 2015/504.
Адміністративні вимоги виділено в окремий документ, який буде затверджено
наказом Мінекономрозвитку. Форми документів розширено та удосконалено
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відповідно до нової структури оновлених нормативно-правових актів, якими
установлюються технічні вимоги до транспортних засобів та їхніх компонентів.
Дотримання форм документів та вимог до маркування є обов’язковим для всіх
суб’єктів господарювання (виробників або їхніх уповноважених представників,
імпортерів, розповсюджувачів), органу затвердження, технічних служб. Це, зі
свого боку, 7 забезпечить впровадження оновленого технічного законодавства і
створить рівні умови для здійснення своєї діяльності всіх учасників процесу
затвердження типу, скоротить час на підготовку документів і врегулює їх
використання під час затвердження типу, реєстрації та ринкового нагляду.
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УДК 631.3.630*31:006
ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ЕКОЛОГІЧНИХ
СТАНДАРТІВ ДЛЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ І
ЛІСОГОСПОДАРСЬКИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ
Афанасьєва С.,
Рижкова С.,
УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого
Вступ. / Introduction. Сільськогосподарські та лісогосподарські транспортні
засоби, обладнані двигунами внутрішнього згоряння, є одним із джерел
забруднення довкілля. Викиди двигунів, тобто відпрацьовані гази, являють собою
суміш газоподібних продуктів повного і неповного згоряння пального,
надлишкового повітря і різних мікродомішок (газоподібних, рідких і твердих
часток), які надходять із циліндрів двигуна в його випускну систему. Ці викиди є
токсичними речовинами і негативно впливають на довкілля, на здоров'я тварин і
людей. Питання зменшення забруднювальних шкідливих речовин є актуальними.
Насамперед, важливим аспектом поліпшення екологічних показників є створення
та впровадження нормативно-правової бази, яка встановлювала б в Україні
прийнятні норми щодо гранично допустимого обсягу викидів забруднювальних
речовин від двигунів сільськогосподарських і лісогосподарських транспортних
засобів.
Зараз вітчизняна законодавча та нормативна база щодо екологічної безпеки
таких транспортних засобів лише розробляється і впроваджується, оскільки на
сьогодні вона є недостатньою. Тому потрібно розробити нормативно-правові акти та
поступово, в прийнятні для України і вітчизняних виробників терміни, впровадити
сучасні норми гранично допустимих обсягів викидів забруднювальних речовин
двигунами сільськогосподарських і лісогосподарських транспортних засобів.
Мета роботи. / Aim. Розроблення підходів до створення національної моделі
запровадження екологічних вимог в Україні у сфері сільськогосподарських і
лісогосподарських транспортних засобів з урахуванням норм відповідного
технічного законодавства Європейського Союзу (ЄС)
Матеріали і методи. / Materials and methods. Враховуючи великий
негативний вплив, який спричинюють викиди забруднювальних речовин двигунів
тракторів на довкілля та здоров’я людей і тварин, назріла нагальна потреба в
поступовому запровадженні в Україні жорсткіших екологічних норм до
шкідливих забруднювальних викидів на законодавчому рівні.
Основою для формування таких норм є законодавчі і нормативно-правові акти
України [1-3] та відповідні акти технічного законодавства Європейського Союзу у
сфері введення в обіг сільськогосподарських і лісогосподарських транспортних
засобів стосовно екологічних вимог [4-9].
За участю УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого розробляються та поступово
впроваджуються на законодавчому рівні оновлені технічні та адміністративні
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вимоги, в також екологічні вимоги до сільськогосподарських і лісогосподарських
тракторів [10-12].
Уже з 05 серпня 2020 року 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) вводяться гранично допустимі норми викидів забруднювальних
речовин двигунами тракторів. Стосовно цього питання Постановою КМУ
1168/2019 внесено зміни до чинного Технічного регламенту затвердження типу
сільського 1367/2011 (далі – Технічний регламент 1367/2011), а саме в
доповненому до зазначеного Технічного регламенту додатку 5 на території
Україні поетапно впроваджуються норми гранично допустимих викидів
забруднювальних речовин двигунами тракторів залежно від їхньої потужності
(рисунок 1).
Етап 3

Етап 2

Етап 1

Рисунок 1 – Етапи запровадження норм щодо обсягу викидів
забруднювальних речовин згідно з постановою КМУ 1168/2019
Якщо розглядати склад забруднювальних речовин, які викидаються з
відпрацьованими газами двигунів, то вони являють собою складну
багатокомпонентну суміш газів, парів, крапель рідин і дисперсних твердих часток
і містять близько 280 складових, з яких зараз нормуються чотири основні
токсичні компоненти (рисунок 2):

Рисунок 2 – Основні компоненти забруднювальних токсичних речовин,
які нормуються
Гранично допустимі норми викидів встановлюються залежно від категорії
двигунів, які класифікуються за діапазоном їхньої потужності, пов’язаних з ним
рівнем норм забруднювальних викидів Stage I, II, III, IV і V та термінів їх
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обов’язкового застосування (рисунок 3). Таке ж позначення рівня норм викидів за
екологічними класами «Stage» пропонується прийняти і в Україні.
Допустимі норми обсягу викидів зазначених забруднювальних речовин на
етапі 1 і 2 наведено в таблиці 1, на етапі 3 – в таблиці 2.
Запровадження
жорсткіших
гранично
допустимих
норм
викидів
забруднювальних речовин згідно з Правилами ЄЕК ООН № 96 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.

Рисунок 3 — Класифікація двигунів щодо норм викидів Stage IІ, Stage IІІА
за діапазоном їхньої потужності
Таблиця 1 – Впровадження норм щодо обсягу викидів забруднювальних
речовин на етапі 1 і 2
Категорія
(діапазон
потужності)
А
В
С
E
F
G
D

Корисна
Оксид
Вуглеводні,
Оксиди
потужність,
вуглецю,
HC,
азоту,
P, кВт
CO, г/кВт·ч
г/кВт·ч
NOx , г/кВт·ч
Допустимі норми викидів до 1 січня 2021 р. (Stage I)
P≥130
5,0
1,3
9,2
75 ≤ P < 130
5,0
1,3
9,2
37 ≤ P < 75
6,5
1,3
9,2
Допустимі норми викидів з 1 січня 2021 р. (Stage ІI)
130 ≤ P < 560
3,5
1,0
6,0
75 ≤ P < 130
5,0
1,0
6,0
37 ≤ P < 75
5,0
1,3
7,0
37 ≤ P < 75
5,5
1,5
8,0
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Тверді
частинки,
РМ, г/кВт·ч
0,54
0,70
0,85
0,2
0,3
0,4
0,8

Таблиця 2 – Впровадження норм щодо обсягу викидів забруднювальних
речовин на етапі 3
Категорія
(діапазон
потужності)
Н
I
J
K

Корисна
Окис вуглецю
Вуглеводні і окиси
потужність,
(СО),
азоту (НС + NOх),
(Р), кВт
г/кВт۰год
г/кВт۰год
Допустимі норми викидів з 1 січня 2023 р. (Stage ІIІА)
130 ≤ P < 560
3,5
4,0
75 ≤ P < 130
5,0
4,0
Допустимі норми викидів з 1 січня 2024 р. (Stage ІІІА)
37 ≤ P < 75
5,0
4,7
19 ≤ P < 37
5,5
7,5

Тверді частки
(РТ),г/кВт۰год

0,2
0,3
0,4
0,6

У Європейському Союзі (ЄС) законодавчі норми, які обмежують токсичні
викиди
двигунів
внутрішнього
згоряння
сільськогосподарських
та
лісогосподарські тракторів були введені з 01.10.2000 року на рівні екологічного
класу Stage I і в 2007 році досягли рівня екологічного класу Stage IІІА для
тракторів з потужністю від 19 кВт до 560 кВт, в той час як в Україні такий
екологічний клас може бути досягнуто лише в 2024 році.
З підвищенням екологічного класу рівня норм викидів вимоги до обсягу
забруднювальних речовин встановлюються жорсткішими, гранично допустимі
значення нормованих складових компонентів зменшуються, причому по різному
для кожного із діапазонів потужності та кожного основного компонента (рисунок
3). На рисунку 4 наведено приклад зміни обсягу викидів компонентів
забруднювальних речовин залежно від установленого рівня норм викидів для
двигунів з діапазонами потужності 130 кВт ≤ P < 560 кВт.
Найменших змін з підвищенням екологічного класу зазнають норми оксиду
вуглецю СО (від Stage І до Stage ІІ обсяг викидів СО має зменшитись на
1,5 г/кВт۰год або на 30 %, від Stage ІІ до Stage ІІІА обсяг викидів СО
залишається на тому ж рівні).

Рисунок 4 — Зміна обсягу викидів компонентів забруднювальних речовин
залежно від установленого рівня норм викидів
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Обсяг викидів твердих часток РМ від Stage І до Stage ІІ має зменшитись
більше чим в 2 рази, а саме на 0,34 г/кВт۰год або на 63 %, від Stage ІІ до Stage
ІІІА обсяг викидів РМ також залишається на тому самому рівні. Відповідно обсяг
NОx має зменшитись на 35 % від Stage І до Stage ІІ, а обсяг НС – на 23 %.
Для Stage ІІІА введено об’єднані норми НС та NОx і під час переходу від Stage
ІІ до Stage ІІІА обсяг викидів (НС + NОx) має зменшитись на 3,0 г/кВт۰год або на
43 %, а від Stage І до Stage ІІІА обсяг викидів (НС + NОx) – на
На цей час в УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого за підтримки проекту
Європейського Союзу «Підтримка впровадження сільськогосподарської та
продовольчої політики в Україні» (Support to Agricultural and Food Policy
Implementationin Ukraine) за програмою оновлення національної нормативноправової бази щодо введення в обіг сільськогосподарських і лісогосподарських
транспортних засобів розробляється проект наказу Мінекономіки на основі
Регламенту ЄС 2018/985, який установлюватиме положення щодо подальшого
впровадження європейських норм щодо викидів забруднювальних речовин
двигунами тракторів з прийнятними для України перехідними періодами.
Заплановані етапи 4 –6 застосування в Україні жорсткіших вимог до гранично
допустимого обсягу викидів забруднювальних речовин, відповідних
європейським нормам, наведено на рисунку 5.

Рисунок 5 — Етапи запровадження жорсткіших норм викидів забруднювальних
речовин в ЄС та Україні
Запропоновані терміни етапів впровадження екологічних класів Stage ІІІВ,
Stage ІV і Stage V визначались з урахуванням термінів впровадження відповідних
екологічних класів в Європейському Союзі (таблиця 3). Слід зазначити, що в ЄС з
2018 року діють екологічні норми на рівні Stage V.
У таблиці 3 наведено познаки категорій двигунів для Stage ІІІВ, Stage ІV,
сформовані відповідно до зазначеної вище класифікації залежно від діапазону
потужності (див. рисунок 3) та класифікація двигунів для Stage V, яка повністю
відрізняється від класифікації на попередніх етапах і враховує, крім діапазону
потужності, режим роботи щодо частоти обертання. До позначення двигуна
додається латинська буква «v» у разі двигунів зі змінною частотою обертання та
«c» в оазі постійної частоти обертання.
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Таблиця 3 – Порівняння термінів запровадження в ЄС та Україні норм викидів
забруднювальних речовин на етапах 4 – 6

Рівень норм Категорія
викидів
двигуна
Stage
Stage ІІІВ
L

Stage ІV

Stage V

Діапазон
потужності,
кВт
130 ≤ P ≤ 560

Запровадження рівня
норм викидів
в ЄС
01.01.2010

Запровадження рівня
норм викидів
в Україні
01.01 2027

M

75 ≤ P< 130

01.01.2011

01.01 2027

N

56≤ P< 75

01.01.2011

01.01 2028

P
Q
R

37≤ P<56
130 ≤ P ≤ 560
75 ≤ P < 130

01.01.2012
01.01.2013
01.01.2014
ЗатвердНадання на
ження типу
ринку
двигунів

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. 2018

01.01. 2019

01.01 2029
01.01.2030
01.01.2030
ЗатвердНадання
ження
на ринку
типу
двигунів
01.01.2034 01.01.2035

130 ≤ P ≤ 560

01.01. 2018

01.01. 2019

01.01.2034 01.01.2035

56 ≤ P < 130

01.01.2019

01.01. 2020

01.01.2035 01.01.2036

37 ≤ P < 56

01.01. 2018

01.01. 2019

01.01.2035 01.01.2036

19 ≤ P < 37

01.01. 2018

01.01. 2019

01.01.2034 01.01.2035

Другою групою факторів, які визначають токсичність забруднювальних
речовин двигунів, є експлуатаційні фактори. До цих факторів належать режими
роботи двигуна, вид і якість застосовного пального. Внаслідок цього Регламентом
(ЄС) 2018/985 передбачено, а тому має бути передбачено і національним
нормативно-правовим актом, визначення експлуатаційних характеристик
(корисної потужності, крутного моменту і питомої витрати пального) згідно з
Правилами ЄЕК ООН № 120. Також додатково регламентуються вимоги до
правильного установлення двигуна на сільськогосподарському або лісогосподарському транспортному засобі для того, щоб не змінювались гранично
допустимі значення забруднювальних викидів.
Як було зазначено вище, в ЄС з 2018 року з уведенням Регламенту (ЄС)
2018/985 почали діяти нові екологічні норми на рівні Stage V. Враховуючи
практику вітчизняного тракторобудування та стан сільськогосподарського
виробництва, в Україні зараз неможливо ввести зразу жорсткі екологічні норми на
рівні Stage V, а потрібно передбачити прийнятні етапи поступового введення
жорсткіших норм, відповідних європейському рівню. Модель впровадження
зазначених вимог описана вище.
Така поетапність запровадження враховує не лише досягнутий рівень викидів
забруднювальних
речовин
імпортерами
сільськогосподарських
і
лісогосподарських транспортних засобів, а і виробничі можливості вітчизняних
підприємств, які виробляють такі засоби.
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Тому під час розроблення національних вимог до екологічної безпеки
тракторів, окрім Регламенту (ЄС) 2018/985 враховуються положення відповідних
європейських директив, регламентів [4-9] та Правил ЄЕК ООН [13-14], які
встановлюють рівні норм викидів менш жорсткі, ніж Stage V, а саме норми на
рівні на Stage ІІ, Stage ІІІА, Stage ІІІВ, Stage ІV.
Виробникам сільськогосподарських і лісогосподарських транспортних засобів
слід урахувати всі наведені вище зміни і перспективи впровадження оновлених
екологічних вимог і обладнувати свої засоби двигунами, які мають відповідати
установленим вимогам і мати документи з підтвердження відповідності таким
вимогам.
Результати та обговорення. / Results and discussion.. За проведеними
дослідженнями визначено основні національні, європейські та міжнародні
законодавчі і нормативно-правові акти, які необхідно врахувати під час
розроблення національних вимог щодо екологічної безпеки зазначених сільськогосподарських і лісогосподарських транспортних засобів. Розглянуто класифікацію та позначення двигунів залежно від рівня норм викидів, діапазону потужності
та режиму їхньої роботи стосовно частоти обертання, яка буде застосована в
розроблюваному національному нормативно-правовому акті. Запропоновано
національна модель запровадження європейських норм щодо екологічної безпеки
зазначених транспортних засобів в Україні, розробляється друга редакція
національного нормативно-правового акта щодо екологічних вимог.
Матеріали щодо проекту наказу Мінекономіки щодо вимог до екологічної
безпеки та експлуатаційних характеристик двигунів сільськогосподарських і
лісогосподарських транспортних засобів обговорювались на круглому столі
«Імплементація оновленого європейського технічного законодавства щодо
затвердження типу сільськогосподарських та лісогосподарських транспортних
засобів в Україні», який був проведений 14 лютого 2019 р. за організації
Мінагрополітики і УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого та за сприяння проекту ЄС
SAFPI. Також для обговорення питань щодо впровадження в Україні жорсткіших
норм стосовно викидів забруднювальних речовин, виявлення готовності
вітчизняних виробників до впровадження таких норм і заохочення їх до
підвищення конкурентоспроможності своєї техніки була розроблена і надіслана
основним виробникам сільськогосподарських тракторів опитувальна анкета. Усі
зацікавлені сторони можуть також ознайомитись з матеріалами щодо вимог до
викидів забруднювальних речовин і етапів упровадження норм викидів,
розміщених на сайті УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого http://www.ndipvt.com.ua/ з
опитувальною анкетою та надіслати свої пропозиції, які будуть опрацьовані, та за
можливості враховані під час розроблення остаточної редакції проекту наказу
Мінекономіки щодо вимог до екологічної безпеки та експлуатаційних характеристик
двигунів сільськогосподарських і лісогосподарських транспортних засобів.
Висновки. / Conclusions. Досягнення описаних перспектив поетапного
впровадження норм викидів забруднювальних речовин стане ще одним кроком
на шляху імплементації оновленого європейського законодавства щодо правил
введення в обіг та сільськогосподарських і лісогосподарських транспортних
засобів з підвищенням рівня їхньої безпеки.
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Сільськогосподарські та лісогосподарські транспортні засоби із поетапним
введенням зазначених норм викидів забруднювальних речовин їхніми двигунами
в кінцевому результаті матимуть в Україні екологічні характеристики, відповідні
європейським стандартам, та будуть чинити менший негативний вплив на
довкілля.
Вітчизняний бізнес, зі свого боку, отримає рівні конкурентні можливості
стосовно екологічних показників із європейськими виробниками таких
транспортних засобів та зможе постачати свої вироби до ринку ЄС. Водночас
впровадження таких норм поступово витіснить з ринку ті сільськогосподарські і
лісогосподарські транспортні засоби, які спричиняють негативний вплив на
довкілля.
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УДК 631:3(083.7)
НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПЕРЕСУВАННЯ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ТЕХНІКИ ПО ДОРОГАХ УКРАЇНИ,
ЄС ТА МИТНОГО СОЮЗУ
Погорілий В.,
Козярук Л.,
УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого
Вступ. / Introduction. Україна стала Договірною Стороною Женевської Угоди
1958 року згідно з Законом України від 10.02.2000 р. №1448-111 «Про приєднання
України до Угоди про прийняття єдиних технічних приписів для колісних
транспортних засобів, предметів обладнання та частин, які можуть бути
встановлені та/або використані на колісних транспортних засобах, і про умови
взаємного визнання офіційних затверджень, виданих на основі цих приписів, 1958
року з поправками 1995 року».
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Сільськогосподарська техніка часто пересувається по дорогах, тому існує
цілий ряд нормативних документів в яких викладено вимоги і до габаритів та
інших параметрів. Водночас діють Правила дорожнього руху і дуже часто
параметри не співпадають.
Саме дослідженню цих вимог і присвячена ця публікація.
Мета роботи. / Aim. Встановити закономірності норм та вимог щодо допуску
сільськосподарської техніки до дорожнього руху в Україні, ЄС та МС ЕАЄС.
Матеріали і методи. / Materials and methods. У дослідженні використані
методи систематизації та кластерного аналізу нормативних, нормативно-правових та
законодавчих документів України, країн Європейського та Митного союзів щодо
облаштування сільськосподарської техніки для безпечного пересування дорогами в
розрізі мобільної, причіпної та навісної техніки.
Результати і обговорення. / Results and discussion. Рух транспортних засобів по
дорогах регулюється Правилами дорожнього руху, які в різних країнах дещо
різняться. Але одночасно було прийнято Женевську Угоду 1958 р., підписантом якої з
58 країни є й Україна. Додатком до цієї угоди є «Зведена резолюція про конструкцію
транспортних засобів (СР.3)» [1], у якій для єдиних підходів для врегулювання
дорожнього руху введено поняття категорія транспортного засобу.
Відповідно до цієї резолюції транспортні засоби є різних категорій, але предметом
наших досліджень є сільськосподарська техніка, яка відповідно до цієї резолюції, як
транспортний засіб, поділяється на 4 категорії: Т – колісні трактори; С –
гусеничні трактори; R – причепи; S – змінні причіпні машини.
Отже до транспортних засобів, рух яких регулюється правилами дорожнього
руху щодо сільськосподарської техніки, відноситься виключно техніка категорії Т
(колісні трактори), С (гусеничні трактори); R (причепи) та S (змінні причіпні
машини). Їх пересування по дорогах регулюється правилами дорожнього руху
так, як і інших транспортних засобів. Транспортні засоби, які самостійно можуть
пересуватися по дорогах, мають бути оснащені розпізнавальними знаками,
пристроями освітлення, світлової сигналізації тощо. Якщо виробник передбачає
вільне пересування такої техніки по дорогах, то вона має загалом відповідати
загальним вимогам до транспортних засобів, але можуть бути деякі особливості
стосовно сільськосподарської техніки.
Закономірно виникає питання, що робити з іншою сільськосподарською
технікою. Однозначно можна сказати, що навісна, монтована та інша
сільськосподарська техніка не відноситься до жодної категорії, а отже не
відноситься і до транспортних засобів. Які до неї вимоги, норми та до якої категорії
можна віднести цю техніку?
У цьому полягає наш пошук. Ми пропонуємо віднести цю сільськосподарську
техніку не до транспортних засобів, а до «Вантажу». Тим більше, що вона, як
правило, пересувається по дорогах або на кузові автомобіля і до неї такі ж вимоги,
як до звичайного вантажу (відповідним чином закріплена, розміщена і т.д.), або
агрегатується з трактором (трактор - моторизований колісний або гусеничний
транспортний засіб сільськогосподарського або лісогосподарського призначення,
що має щонайменше дві осі та характеризується максимальною конструкційною
швидкістю не менш як 6 кілометрів на годину, спеціально призначений для того,
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щоб тягти, штовхати, везти і приводити в рух змінні причіпні машини, які використовуються
для виконання сільськогосподарських чи лісогосподарських робіт або буксирування
сільськогосподарських та лісогосподарських причепів. Зазначений транспортний засіб
застосовується також для перевезення вантажів під час виконання
сільськогосподарських та лісогосподарських робіт і обладнується сидіннями для
пасажирів), вона оснащена відповідними зчіпними пристроями, призначеними не
тільки для виконання технологічних операцій навісною, монтованою технікою, а
й для перевезення цієї техніки на поля по дорогах на невеликі відстані.
Далі ми розглянемо сільськосподарську техніку за двома напрямками та
вимоги до неї в окремих нормативних документах законодавчого рівня і правилах
дорожнього руху. Можливо наші дослідження не досить повні, оскільки ми їх
тільки почали, але ми спробуємо їх структурувати.
Отже сільськосподарську техніку умовно можна поділити на сільськосподарську техніку як транспортний засіб та сільськосподарську техніку як вантаж.
Перша група сільськосподарської техніки – транспортні засоби вимоги до них
регулюються обов’язковими до виконання документами: в Європейському Союзі
- Регламент ЄС № 167/2013 щодо затвердження типу і нагляду за ринком
сільськогосподарських та лісогосподарських транспортних засобів [2], в Україні
ідентичний до нього - Технічний регламент затвердження типу… [3], на території
Митного Союзу дещо модифікований Технічний регламент Митного союзу ТР ТС 031 - 2012 [4]. Процедури отримання дозвільних документів у них дещо різняться,
але вимоги аналогічні.
На першому етапі наших досліджень розглянемо причіпну сільськосподарську
техніку яка є транспортним засобом (наприклад: сівалка, культиватор, розкидач
добрив тощо) і відноситься до категорії «S» та вимоги до неї в розрізі руху по
дорогах.
Однією з основних вимог до транспортних засобів крім відповідного
оснащення пристроями освітлення, звукової та світлової сигналізації, номерних
знаків тощо є габаритні розміри. Аналіз цих розмірів наведений у таблиці 1.
Таблиця 1 – Вимоги до габаритних розмірів сільськогосподарських
транспортних засобів

Вимоги до габаритних розмірів транспортних засобів
Україна
Митний союз
Євросоюз
Правила дорожнього руху Наказ № 56 від 15.03.99 ФДС Делегований Регламент Комісії
України [5].
Росії «Про затвердження норм (ЄС) № 2015/208 від 08.12.2014
Транспортні габаритні роз- «Максимальні маси і габарити [7].
міри не повинні переви- транспортних засобів, що експлу- Максимальні розміри транспортщувати:
атуються на автомобільних доро- ного засобу категорії T, C або R є
ширина - 2,6 м;
гах загального користування» [6]
такими:
висота – 4 м;
3.1. Максимальна довжина:
довжина: 12 м;
• вантажного автомобіля - 12,00 м ширина: 2,55 м (без урахування
• причепа - 12,00 м
випинання стінок шини в точці
• зчленованого транспортного контакту з землею);
засобу - 16,5 м
висота: 4 м
3.2. Максимальна ширина: всіх
транспортних засобів - 2,50 м
3.3. Максимальна висота - 4,00 м
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Вимоги до габаритних розмірів, викладених у вищезгаданих документах,
встановлені виходячи з вимог забезпечення безпеки дорожнього руху. Однак ці
обмеження не відносяться до виробництва сільськосподарських транспортних
засобів категорії S та навісної техніки.
Отже, щоб пересуватись безперешкодно по дорогах габарити транспортного
засобу повинні бути в межах максимальних розмірів, хоч вони і дещо різняться.
Скажімо, висота складає – 4 м (у всіх країнах), ширина в Україні - 2,6 м, в ЄС –
2,55 м, в МС ЄАЕС – 2,5 м.
Навісна, монтована сільськосподарська техніка, яка не перевищує встановлених
максимальних габаритів, може рухатись по дорогах без додаткових заходів безпеки.
Отже, транспортні засоби категорії S, навісна і монтована техніка, за умови,
що вона не закриває пристроїв освітлення, світлової сигналізації, та номерних
знаків трактора, може пересуватись по дорогах без додаткового оснащення та
додаткових заходів безпеки.
Водночас є деякі виключення, зокрема в Україні – «для сільськосподарської
техніки, яка рухається за межами населених пунктів, дорогами сіл, селищ, міст
районного значення, ширина не повинна перевищувати - 3,75 м» (Постанова КМУ від
26.02. 2020 р. N 196 [8]), у ЄС - максимальні розміри транспортного засобу категорії S
є такими: довжина: 12 м; ширина: 3 м (без урахування випинання стінок шини в точці
контакту з землею); висота: 4 м. Така техніка в Україні, ЄС та МС ЄАЕС повинна
оснащуватись додатковими пристроями світлової сигналізації, розпізнавальними
знаками та прописані особливості пересування такої техніки по дорогах.
В Україні передбачено, що сільськосподарська техніка, ширина якої перевищує
2,6 м, повинна обладнуватися знаком "Розпізнавальний знак транспортного
засобу", рухатися в супроводі автомобіля прикриття, який рухається позаду та
займає крайнє ліве положення відносно габаритів сільськосподарської техніки і
який обладнується з додержанням вимог стандартів проблисковим маячком
оранжевого кольору, ввімкнення якого не дає переваги в русі, а є тільки
допоміжним засобом інформації для інших учасників руху. Під час руху такій
техніці заборонено хоча б частково займати смугу зустрічного руху. На
супровідному автомобілі також встановлюється дорожній знак "Об'їзд перешкоди
з лівого боку", який повинен відповідати вимогам стандартів. Обов'язковим також
є встановлення габаритних вогнів по ширині габаритів сільськосподарської
техніки зліва та справа. Забороняється рух сільськосподарської техніки, ширина
якої перевищує 2,6 м, колоною та в умовах недостатньої видимості."
Також на сільськосподарських транспортних засобах та навісних знаряддях,
які перевищують габаритні розміри встановлюються інші знаки, які наведено в
таблиці 2.
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Таблиця 2 – Розпізнавальні знаки транспортних засобів та
навісної сільськосподарської техніки
№
п.п.
1

2

Україна

Країна та Розпізнавальні знаки
Митний союз

Євросоюз

Знак «Негабаритний вантаж»
Правила
дорожнього Правила дорожнього руху Встановлюються відповідно
руху п. 22.4 Вантаж, що Росії. 23.4. Вантаж, що до національного законовиступає за габарити виступає
за
габарити давства. Зокрема в ПДР
транспортного
засобу транспортного
засобу Естонії Стаття 194. Трансспереду або ззаду більш спереду і ззаду більш ніж портний засіб або вантаж
як на 1 м, а за шириною на 1 м або збоку більш ніж повинні бути позначені
перевищує 0,4 м від зов- на 0,4 м від зовнішнього розпізнавальними знаками,
нішнього краю перед- краю габаритного вогню, відповідно додатку 4 до
нього або заднього габа- повинен бути позначений цього рішення, і в темний
ритного ліхтаря, пови- пізнавальними
знаками час доби - вогнями, якщо:
нен бути позначений від- «негабаритний вантаж»
3) вантаж виступає за
повідно до вимог підгабарити
транспортного
пункту
«з»
пункту
засобу спереду або ззаду
30.3 цих Правил.
більш ніж на 1 метр - в
Знак розміщується на
найдальшому виступаючокрайніх зовнішніх частиму пункті відповідним
нах вантажу, що вистурозпізнавальним
знаком
пає за габарити транс«Негабаритний вантаж».
портного засобу на відстань, більшу ніж це
передбачено пунктом 22.4.
Розпізнавальний знак транспортного засобу
22.7
Сільськогоспо- Правилами
дорожнього Стаття 194. ширина трансдарська техніка, ширина руху Росії не передбачений портного засобу з вантажем
якої перевищує 2,6 м,
або без вантажу перевищує
повинна обладнуватися
відповідне значення, встазнаком
новлене відповідно до статті
Знак розміщується на
192 цієї постанови, або якщо
транспортних
засобах
вантаж виступає за бічні
ззаду горизонтально і
краї транспортного засобу симетрично до поздовв крайніх по ширині точках
жньої
осі
якомога
спереду і ззаду відповідближче до зовнішнього
ними
розпізнавальними
габариту транспортного
знаками
засобу, а на транспортних засобах, що
мають кузов-фургон, - і
вертикально.
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Продовження таблиці 2

3

Знак «Обмеження максимальної швидкості»
зображення дорожнього знака із зазначенням дозволеної швидкості. Знак розміщується
(наноситься) ззаду ліворуч
на
механічних
транспортних засобах,
якими керують водії із
стажем до 2 років,
великовагових та великогабаритних
транспортних засобах, сільськогосподарській техніці,
ширина
якої
перевищує 2,6 м.
12.7 Під час буксирування швидкість не
повинна перевищувати
50 км/год.

4

знак у вигляді зменшеного кольорового зображення дорожнього знака
3.24
із
зазначенням
дозволеної
швидкості.
Розміщується на задній
стороні кузова зліва у
механічних транспортних
засобів, що здійснюють
організовані перевезення
груп дітей, у великовагових і (або) великогабаритних транспортних засобів, транспортних засобів,
що здійснюють перевезення небезпечних вантажів, а також у випадках,
коли максимальна швидкість транспортного засобу
за технічною характеристикою нижча від визначеної пунктами 10.3 і 10.4
Правил дорожнього руху.
Знак «Тихохідний транспортний засіб»
ДСТУ ISO 16154:2014 . Правила дорожнього руху
знак призначений
показувати
наявність
тракторів,
самохідних
машин, причепів або
причіпних машин з
низькою
швидкістю
руху, якщо дивитись
ззаду.
В Україні встановлення
даного знаку «Правилами дорожнього руху» не
передбачено

Знак встановлюється
ззаду механічних транспортних засобів, для яких
підприємством-виробником встановлена максимальна
швидкість
не
більше 30 км / ч.

Знак являє собою жовте
коло з чорною облямівкою,
в який вписана цифра
чорного
кольору,
що
показує дозволену максимальну швидкість (км/ч).

Правила ЄЕК ООН 69 [11].
Ці Правила застосовуються до задніх пізнавальних знаків для транспортних засобів категорій
М, N, O і T, а також для
рухомої техніки, яка в силу
своєї конструкції не може
рухатися зі швидкістю
понад 40 км/ год. і встановлюватися на задній частині
тихохідних транспортних
засобів однією з вершин
трикутника вгору.

Транспортні засоби категорії S, навісна та монтована сільськосподарська
техніка, яка перевищує встановлені норми габаритних розмірів, можуть
пересуватись дорогами за наявності додаткових спеціальних розпізнавальних
знаків, забезпеченні додаткових умов безпеки руху та за наявності спеціального
дозволу. Виробники сільськосподарських транспортних засобів та навісної
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техніки, пересування по дорогах якої передбачається, під час її конструюванні та
виробництві повинні передбачити місця для встановлення розпізнавальних знаків,
додаткових пристроїв світлової сигналізації, тощо та навести схему їх
розташування у «Настанові з експлуатування».
Висновки. / Conclusions. Сільськосподарська техніка у своїй різноманітності
поділяється на дві групи. Одна група це чітко визначені Женевською угодою
транспортні засоби з відповідними категоріями, які рухаються по дорогах
загального користування. Друга категорія це сільськосподарська техніка, яка не
відноситься до транспортних засобів і нами умовно віднесена до вантажу, яка
рухається по дорогах, як правило, в агрегаті з трактором.
Сільськосподарська техніка, а саме транспортні засоби, підпадають під
правила дорожнього руху, які встановлюють відповідні габаритні розміри, які
дещо різняться в Україні, ЄС та Митному Союзі. Водночас с.-г. транспортні
засоби категорії S можуть мати деякі виключення щодо збільшення габаритної
ширини з виконанням додаткових особливих умов пересування її по дорогах і
повинна пересуватись дорогами за наявності додаткових спеціальних
розпізнавальних знаків, забезпеченні додаткових умов безпеки руху та за
наявності спеціального дозволу. Сільськосподарська техніка, яка не перевищує
встановлених максимальних габаритів, може рухатись по дорогах без
встановлення додаткових знаків та пристроїв.
Для допуску до переміщення дорогами сільськосподарської навісної та
монтованої техніки як «вантажу», що не перевищують максимальні розміри
встановлені цими нормами, достатньо оснастити їх відповідними пристроями
освітлення та світлової сигналізації. Якщо ж їхні габарити перевищують зазначені
норми, то вони потребують додаткового встановлення пристроїв світлової
сигналізації та розпізнавальних знаків.
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УДК 631.372
ЗАЛЕЖНІСТЬ АКТИВНОЇ І ПАСИВНОЇ РОБОТИ ТРАКТОРА ВІД
НЕСТАБІЛЬНОСТІ РЕЖИМІВ ЙОГО РУХУ
Лебедєв А., д-р техн. наук, проф.,
Харківська філія УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого
Вступ. / Introduction. У доповіді представлено результати дослідження
залежності активної і пасивної роботи трактора від нестабільності режимів його
руху. Запропоновано оцінювати активну і пасивну роботу трактора зо його
приведеними силою та масою, які визначаються під час оцінювання тягового
коефіцієнту корисної дії трактора залежно від його експлуатаційної маси і
тягового зусилля. Ця методологія дає можливість визначити максимальний
тяговий коефіцієнт корисної дії трактора під час його функціонування в
тривимірному просторі.
Мета роботи. / Aim. Метою дослідження є підвищення енергозбереження
трактора обґрунтуванням залежності активної і пасивної роботи, яку він виконує
від нестабільності режимів його руху і пошуку способів зниження пасивної
роботи.
Матеріали і методи. / Materials and methods. Класичний підхід до трактора,
як до об’єкту проектування та керування [1], полягає в уявленні про нього як про
тягову машину, яка має один зв’язок із зовнішнім середовищем. Між тим, трактор
сам по собі роботу не виконує і застосовується як тягова, несна та енергетична
основа агрегата, наприклад, орного. На зниження активної роботи трактора і
відповідно на підвищення пасивної роботи істотно впливає нерівномірність його
руху, яка призводить до додаткових витрат енергії [2, 3]. Зазначений режим
супроводжується появою поздовжніх лінійних прискорень, що викликають
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коливання лінійної швидкості трактора, які призводять до додаткових витрат
енергії [4]. Проводити оцінку додаткових енерговитрат транспортно-тягових
машин доцільно з урахуванням коливання тягової сили трактора та сумарної сили
опору руху [5]. Певні дослідження у напрямку підвищення ефективності роботи
тракторів наведено в [6, 7].
Результати та обговорення. / Results and discussion. Нестабільність режимів
руху трактора є наслідком дії на нього під час виконання технологічного процесу
змінних сил та змін умов його функціонування. Баланс потужності трактора, який
характеризує витрату потужності двигуна на подолання втрат енергії під час
рівномірного руху на горизонтальній поверхні записується у вигляді
(1)
N e = N тр + N г + N f + N б + N т ,
де N тр – втрати потужності в трансмісії;
N г , N f – потужність, яка витрачається на подолання внутрішніх опорів у
рушії та на деформацію ґрунту рушіями;
N б – потужність, яка витрачається на буксування рушія;
N т – тягова потужність, необхідна для подолання тягових опорів машин та
знарядь, які агрегатуються з трактором.
Відношення η т = N т / N e , яке характеризує енергію трактора, яка корисно
використовується до підведеної від двигуна, називається тяговим ККД трактора.
Можна стверджувати, що η т відображає корисну потужність, яка реалізується під
час виконання трактором активної роботи, а η=
( N тр + N г + N f + N б ) / N e –
п
характеризує витрати потужності на виконання ним корисної (пасивної) роботи.
Визначаючи локальний максимум потенційної тягової характеристики
трактора, який характеризується залежністю N т = f(Рк ) , щоб знайти екстремум
такої функції необхідно визначити першу похідну за її незалежною змінною і
прирівняти нулю, тобто dN т / dРк = f(Рк ) = 0 . Розв’язуючи цю залежність відносно
Рк , визначається екстремальне значення N т .
Розглядаючи залежність N т = f(Рк ) в динаміці, що характерно під час
виконання трактором орних робіт, можна записати N т = aРк2 + bРк + c , де a, b, c –
коефіцієнти енергоємності оранки. Для цієї функції сформулюємо і доведемо таке
твердження:
Квадратична
функція
набуває
екстремального
N т = aРк2 + bРк + c
максимального значення N т max = c − b 2 / 4a за Рк = −b / 2a та a < 0 .
Визначаючи максимальне екстремальне значення функцію aРк2 + bРк + c (a ≠ 0)
перетворимо до вигляду:
aРк2 + bРк + c = a ( Рк2 + b / aРк ) + c = a ( Рк2 + 2 Рк2b / 2a + b 2 / 4a − b 2 / 4a 2 ) +

[

]

+ c = a ( Рк + b / 2a ) 2 − b 2 / 4a 2 + c = a ( x + b / 2a ) 2 + (c − b 2 / 4a ).

За a < 0 перший доданок a( Рx + b 2 / 2a) 2 від’ємний і матиме найбільше
значення за Рк + b / 2a = 0 , тобто за Ðê = −b / 2a .
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За постійного значення другого доданку квадратична функція має найбільше
значення N т max = c − b 2 / 4a .
Оцінюючи залежність η т від втрат енергії в трансмісії η тр і рушії η г на
буксування ηδ і пересування η f , тобто η т = f (η тр ,η г ,ηδ ,η f ) , вирішуємо завдання
забезпечення η т max за рівності нулю перших похідних зазначеної функції за
параметрами.
Параметри ηòp та ηг характеризують досконалість конструкції трансмісії і
рушія трактора, ηδ та η f – досконалість взаємодії ходових систем трактора з
ґрунтом.
За цих умов параметри η тр ,η г ,ηδ ,η f записуються як η тр = f1 ( N ) , ηã =f 2 (N, m, S p ) ,
ηδ =f3 (v, m, S p , Ðê ) і ηf =f 4 (v, m, S p , Ðê ) , де

N – потужність, яка передається

трансмісією; m – зчіпна маса; S p – опорна площа рушія; v – швидкість руху; Рк
– тягове зусилля. У цьому випадку можна записати
ηò =f1 ( N ) f 2 ( N , m, S ) f3 (v, m, S p , Ðê ) f 4 (v, m, S p , Ðê ) .
Для визначення параметрів, наприклад m і Рк , за яких забезпечується η т max ,
необхідно розв’язати рівняння:
∂η т
∂f
∂f

 ∂f
(2)
= f1  2 f 3 f 4 + 3 f 2 f 4 + 4 f 2 f 3  = 0 ;
∂m
∂η т

 ∂m

∂m

∂m



 ∂f

∂f
∂f
= f1  2 f 3 f 4 + 3 f 2 f 4 + 4 f 2 f 3  = 0 .
∂Рк
∂Рк
∂Рк
 ∂Рк


(3)

Для забезпечення η т max необхідне оптимальне поєднання Рк та m трактора.
Подібні задачі в теоретичній механіці розв’язуються приведенням сил і мас тіла
до єдиної точки. У цьому випадку динамічна модель машинно-тракторного
агрегата (МТА) буде являти собою матеріальну точку з масою mn , яка рухається
під дією сили Fn так, що узагальнена координата S цієї точки збігається з
узагальненою координатою агрегата в будь-який момент часу.
Завжди можна визначити такі значення Fn та mn , за яких рівняння руху точки
приведення виявиться тотожним рівнянню руху МТА і, отже, узагальнена
координата точки приведення буде збігатися з узагальненою координатою
агрегата в будь-який момент часу. Зі зміною узагальненої координати від S o до
S , а приведеної маси від mn до mnо рівняння руху точки приведення записується
у вигляді
S
mn v 2 mno vo2
= ∫ Fn dS ,
−
So
2
2

де v – модуль швидкості точки приведення;
vо – значення v за S = S o ;
mn , Fn – приведені маса і сила.
Для визначення сили Fn і маси mn МТА необхідне виконання умов
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(4)

S

∫S

o

r

Fn dS = ∑ Ак ;

(5)

к =1

п
mn v 2
= ∑Ті ,
2
і =1

(6)

де Ак – робота кожної із зовнішніх і внутрішніх сил, які діють на МТА;
r, n – число сил і рухомих ланок;
Т і – кінетична енергія агрегата на початку і наприкінці проміжку часу, який
розглядається.
Для цих умов приведена сила Fn визначається залежністю
n
ω 
 v
(7)
Fn = ∑ Fк к cos(Fк∧ , vк ) + М к к ,


к =1 

v 

v

де vк – швидкість точки прикладення сили Fк , яка діє на ланку агрегата;
ωк – кутова швидкість ланки агрегата, на яку діє пара сил з моментом М к .
Сила Fп може бути позитивною і негативною, тобто приведена сила є
скалярною величиною. Знак мінус вказує, що сила Fп направлена протилежно
швидкості v точки приведення.
Із рівняння (6) випливає, що приведену масу можна визначити як масу, яку
повинна мати точка приведення, щоб кінематична енергія цієї точки рівнялась
кінематичній енергії всіх ланок МТА. Кінематична енергія ланки визначається
залежністю
Ті =

mi vsi J siωi2
,
+
2
2

(8)

де mi – маса ланки;
vsi – модуль швидкості центра мас ланки;

ωi2 – модуль кутової швидкості ланки;
J si – момент інерції ланки відносно осі, яка проходить через центр мас
перпендикулярно площині руху.
Підставивши (8) у вираз (6) і зробивши перетворення, отримаємо
2
n 
 ω 2 
v 
(9)
mn = ∑ mi  si  + J si  i  .
к =1 


 v 

 v 
 

Загалом для побудови динамічної моделі МТА за точку приведення, тобто
точку, в якій зосереджена приведена маса, можна вибрати будь-яку точку
агрегата.
Висновки. Запропоновано оцінювати активну і пасивну роботу трактора за
його приведеними силою та масою, які реалізуються під час оцінювання тягового
ККД трактора залежно від його експлуатаційної маси і тягового зусилля. Ця
методологія дає змогу оцінити максимальний тяговий ККД трактора під час його
функціонування в тривимірному просторі.
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ДОСЛІДЖЕННЯ АВТОКОЛИВАНЬ У МЕХАНІЧНИХ ПЕРЕДАЧАХ
ТРАКТОРІВ
Калінін Є., д-р техн. наук, доц.,
ХНТУСГ імені Петра Василенка,
Козлов Ю., канд. техн. наук, доц.,
Харківська філія УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого
Вступ. / Introduction. Дослідження проводилися з відцентровою фрикційною
муфтою змінного натискання, з парою тертя «бронза-сталь». Тягова напівмуфта
з’єднувалася через передачу з електродвигуном, ведена напівмуфта – через
піддатливий вал з маховиком, на якому знаходилось стрічкове гальмо. Для
вимірювання гальмівного моменту стрічки гальма з’єднувалися з нерухомими
стійками пружними ресорами, деформація яких вимірювалась під час досліджень
та є пропорційною гальмівному моменту.
Мета роботи. / Aim. Теоретичне й експериментальне дослідження
автоколивань, які виникають під час проковзування напівмуфт і встановлення
ступеня їхньої небезпеки.
Матеріали і методи. / Materials and methods. Важливою умовою роботи
муфт є забезпечення передачі механічної енергії без зміни її величини. Особлива
риса запобіжної муфти – захист машини від поломки у разі перевантаження.
Запобігають виходу машини з ладу налаштуванням муфти на певну величину
моменту, званого граничним, перевищуючи який муфта спрацьовує і вали
роз’єднуються [1]. Спрацювання муфти проявляється в ковзанні її дисків відносно
один одного.
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Однак відомо про наявність руйнування в процесі експлуатації деяких передач
сполучених валів через часте проковзування напівмуфт, які можуть бути
результатом інтенсивних коливань у системі привода [2]. Особливо гостро це
питання стоїть у розрізі динаміки перехідних процесів, які виникають, коли
спрацьовує муфта під дією динамічного навантаження на елементи
сільськогосподарського агрегата від його коливального руху [3 – 6].
Результати та обговорення. / Results and discussion. Для з’ясування
можливості самозбудження фрикційних автоколивань під час ковзання напівмуфт
і для визначення факторів, які впливають на їхню інтенсивність, були поставлені
експерименти на лабораторній установці. Дослідження проводилися з
відцентровою фрикційною муфтою змінного натискання, з парою тертя «бронзасталь». Тягова напівмуфта з’єднувалася через передачу з електродвигуном, ведена
напівмуфта – через піддатливий вал з маховиком, на якому знаходилось стрічкове
гальмо. Для вимірювання гальмівного моменту стрічки гальма з’єднувалися з
нерухомими стійками пружними ресорами, деформація яких вимірювалась під час
досліджень та є пропорційною гальмівному моменту. На осцилограмах
записувалися криві гальмівного моменту на маховику, моменту пружних сил
веденого вала, позначки чисел обертів тягової і веденої напівмуфт.
Експерименти велися за різних умов роботи муфти.
Якісні висновки за отриманими експериментальними даними, в основному,
виражаються в такому:
а) за відносного ковзання напівмуфт на будь-якому режимі і в будь-яких
станах у системі виникають суттєві фрикційні автоколивання;
б) інтенсивність коливань у сталих режимах залежить від середньої швидкості
ковзання напівмуфт і від стану поверхонь, які труться. Коли поверхні, які труться,
змащували тільки перед випробуванням, коливання були інтенсивнішими, ніж за
безперервного подавання мастила під час випробувань. Коливання були слабкі і
тоді, коли поверхні, які труться, не змащувалися;
в) за перехідних режимів зі змінною швидкістю ковзання, крім цих факторів,
істотну роль грає величина прискорення у відносному ковзанні під час
роз’єднання або з’єднання напівмуфт.
Результати обробки осцилограм показали, що найбільші коливання
розвиваються на порівняно малих відносних швидкостях ковзання напівмуфт.
Цікаво відзначити, що експерименти неодноразово підтверджували той факт,
що інтенсивність коливань залежить від температури поверхонь, які труться.
Наприклад, якщо ковзання з постійною відносною швидкістю починається в
нерозігрітій муфті і триває деякий час, то настає момент, коли коливання різко
зростають і потім підтримуються на одному рівні.
Після експериментального підтвердження можливості розвитку сильних
фрикційних автоколивань під час спрацьовування муфт, було проведено
аналітичне дослідження перехідного процесу в конкретному приводі, обладнаного
фрикційною дисковою обмежувальною муфтою постійної затяжки (рис. 1).
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Рисунок 1 – Розрахункова схема системи привода, обладнаного фрикційною
дисковою обмежувальною муфтою
До мас системи прикладені сили корисних опорів, моменти яких позначимо
через М 1 та М 2 , і сили, які демпфують коливання. Перша маса через пружну
ділянку валопроводу і фрикційну дискову муфту з’єднана з обертовим
закладенням.
Перша і друга маси пов’язані між собою лінійною пружною ділянкою
валопроводу. Під час спрацьовування муфти до її тягової частини і до першої
маси прикладені нелінійні сили тертя.
Перехідний процес у цій системі виникає за імпульсу прискорення місця
закладення, який діє протягом малого проміжку часу Т . За цих умов кут повороту
місця закладення на інтервалі перехідного процесу виражається як
εt 2
при t ≤ T ;

ϕ0 =  2

ϕ0 (T )(t − T ) + ϕ0 (T ) при t > T .

(1)

Системи диференційних рівнянь, які описують розглянутий перехідний
процес, мають вигляд:
а) коли напівмуфти з’єднані:
 J 2ϕ2 + c2 (ϕ 2 − ϕ1 ) + β 2 (ϕ 2 − α ) = M 2 ;
(2)
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б) під час ковзання напівмуфт
 J 2ϕ2 + c2 (ϕ 2 − ϕ1′′) + β 2 (ϕ 2 − α ) = M 2 ;

 J 1′′ϕ1′′ − c2 (ϕ 2 − ϕ1′′) + β1 (ϕ1′ − α ) = M (ϕ1′ − ϕ1′′) − M 1 ;
 J ′ϕ′ − f (ϕ − ϕ ′ ) = − M (ϕ ′ − ϕ ′′),
0
1
1
1
 1 1

(3)

де ϕ1 – кут повороту муфти, коли вона замкнута, і ϕ 2 – кут повороту веденої
системи; ϕ1′ і ϕ1′′ – кути повороту тягової і веденої напівмуфт під час ковзання; J1′
і J1′′ – моменти інерції тягової і веденої напівмуфт; J1 = J1′ + J1′′ і J 2 – момент
інерції веденої системи.
Моменти демпфувальних сил замінені еквівалентним в’язким тертям і
враховані в диференційних рівняннях складовими β k (ϕ k − α ) де ϕ k – кутова
швидкість k -ої маси в істинному русі, α – кутова швидкість при цьому ж
перехідному процесі в системі з жорсткими валами, β k – еквівалентний
коефіцієнт в’язкого тертя.
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Перетворення від системи (2) до системи (3) і зворотне перетворення
здійснювалися порівнянням пружних та інерційних моментів напівмуфт з
граничним моментом, переданим муфтою.
Наприклад, у чисельному інтегруванні диференціальних рівнянь (2) на
кожному кроці величина J1′′ϕ1 − c2 (ϕ 2 − ϕ1 ) + β1 (ϕ1 − α ) порівнювалася з граничним
моментом муфти M (0) . У тому випадку, коли на певному етапі вони стають
рівними, а на наступному етапі, коли J1′′ϕ1 − c2 (ϕ 2 − ϕ1 ) + β1 (ϕ1 − α ) > M (0) ,
відбувається перехід до системи (3). Те ж саме відбувається, якщо на черговому
кроці відразу задовольняється ця нерівність.
Перетворення від системи (3) до (2) здійснювався на основі такого ж
порівняння, але лише в моменти, коли кутові швидкості тягової і веденої
напівмуфт вирівнюються. Знак нерівності при цьому повинен бути зворотним.
Чисельне інтегрування систем диференційних рівнянь, які описують
перехідний процес, велося системою математичних розрахунків Maple. Якісні
результати розрахунків, виконаних варіюванням ε і T нелінійних функцій
f (ϕ 0 − ϕ1′ ) і M (ϕ1′ − ϕ1′′) , виражаються в такому: перехідні процеси, за яких
відбувається ковзання напівмуфт, супроводжуються коливаннями на різних
ділянках з частотами, які практично збігаються з власними частотами частин
системи.
Одним із завдань дослідження був вибір оптимальної затяжки муфти і
розрахунки були виконані за різних величин цього параметра. Встановлено, що
через надмірні затяжки муфти, коли вона не спрацьовує або ковзання напівмуфт
вельми короткочасне, в системі привода виникають вільні згасні коливання, а
фрикційні автоколивання не виявляються. Якщо ж затягування муфти недостатнє
і ковзання у перехідному процесі є тривалим у часі, то максимальні кути
закручування сполучених валів залежать не тільки від граничного моменту
муфти, а й від автоколивань, які виникають. У цьому випадку максимальні кути
закручування досягаються не на першому, а на наступних періодах коливань
внаслідок накладення на вільні коливання додаткових фрикційних автоколивань.
Через особливості нелінійної характеристики тертя, зі збільшенням відносної
швидкості ковзання, у міру зменшення крутизни кривої, фрикційні автоколивання
зменшуються або можуть припинитися.
Однак у нашому перехідному процесі після припинення прискореного руху
закладення починається процес з’єднання напівмуфт, за якого відносна швидкість
ковзання їх знижується. Коли вона досягає значень, які відповідають крутій
ділянці характеристики тертя, в системі знову починають розвиватися фрикційні
автоколивання. За цих умов зі зменшенням швидкості ковзання амплітуди
автоколивань безперервно зростають і можуть досягти тих значень, які
відповідають моменту початку перехідного процесу.
Висновки. З викладених досліджень можна зробити такі висновки. На всіх
режимах під час прослизання елементів обмежувальної фрикційної муфти в
системі привода самозбуджуються фрикційні автоколивання як під час
роз’єднання, так і під час з’єднання напівмуфт. Інтенсивність автоколивань може
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бути такою, що відповідні їм напруження визначатимуть динамічну міцність
системи.
Рівень фрикційних автоколивань істотно залежить від швидкості зміни
середньої швидкості ковзання після роз’єднання напівмуфт або перед їх
з’єднанням. Ця швидкість зі свого боку залежить від величини граничного
моменту муфти, інерційного навантаження і моментів сил корисних опорів.
Найбільші амплітуди автоколивань досягаються на невеликих швидкостях
ковзання з малою швидкістю їх зміни на крутій ділянці спадної нелінійної
характеристики тертя в муфті.
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УДК 631.372
ВПЛИВ БАЛАСТУВАННЯ ТРАКТОРА НА ЙОГО ТЯГОВІ ВЛАСТИВОСТІ
Лебедєв С., канд. техн. наук,
Коробко А., канд. техн. наук, доц.,
Харківська філія УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого
Вступ. / Introduction. У доповіді представлено дослідження впливу
баластування трактора на його тягові властивості. Як відомо, баластування
застосовують для підвищення тягових властивостей трактора. Для цього у
передній частині трактора встановлюють додатковий вантаж (баласт). Звісно, є
необхідність оцінювання тягової потужності трактора з баластом під час руху на
ґрунтах різного агрофону.
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Мета роботи. / Aim. Метою дослідження є покращення тягових властивостей
трактора баластуванням.
Матеріали і методи. / Materials and methods. Дослідження проводилось
ввизначенням тягового зусилля на тягових колесах трактора за різницею
лінійного прискорення відповідно під час розгону і вибігу.
Одночасно у ряді робіт [1, 2, 3, 4] вказано, що баластування трактора в
агрегаті із сільгоспмашинами призводить до збільшення глибини колії та витрати
потужності на його пересування. Тягові властивості подібних агрегатів
рекомендується оцінювати за стандартом МінАПК України, розробленого
Харківською філією УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого, СОУ УкрНДІПВТ ім. Л.
Погорілого
71.2-37-046043090-017:2015
«Сільськогосподарська
техніка.
Визначення тягових показників тракторів. Метод парціальних прискорень» [5].
Аналіз відомих досліджень і публікацій показує, що методика оцінки витрат
потужності на пересування трактора з баластом потребує уточнення у напрямку
розподілення навантажень на осях та глибини деформованої поверхні колії.
Результати та обговорення. / Results and discussion. Розподілення
навантаження ваги трактора на осі визначається залежностями [1]:
L−a ,
a
yn = G , y з = G
L

L

де yn , y з – навантаження відповідно на передні і задні колеса;
G – вага трактора;
a , L – відстань відповідно від задньої осі до центра ваги і між осями
трактора.
Порівняння значень навантажень, які діють на передні yn і задні y з колеса
трактора показують, що вони не залишаються постійними. Якщо лінія тягового
опору паралельна поверхні шляху, то зміна навантажень yn і y з відбувається в
результаті перерозподілу ваги трактора між передніми та задніми колесами.
Зниження навантаження на передні колеса викликають таке ж збільшення
навантаження на задні колеса та навпаки. Сума yn + у з дорівнює вазі трактора Gт .

Рисунок 1 – Схема сил, які діють на трактор під час руху
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Під час баластування трактора для оцінки розподілення навантаження між
передніми і задніми колесами вводяться питомі вимірювачі yn і y з . Відношення
λп = уп / Gт називається коефіцієнтом навантаження передніх, λз = у з / Gт – задніх
коліс. Під час сталого руху трактора з крюковим навантаженням на
горизонтальній ділянці шляху коефіцієнти λп і λз визначаються за залежностями:
λп = λп.ст −

Ркр hкр + М f
LG

; λз = λз.ст +

де Ркр – крюкове навантаження;

Ркр hкр + М f

,

(1)

LG

hкp – відстань від точки прикладення Ркр до поверхні шляху ;
М f – момент опору руху;

λп.ст = a/L , λз.ст = L − a/L – коефіцієнти навантаження передніх і задніх
коліс у статичному положенні трактора.
Баластування трактора підвищує тягові властивості. Наприклад, тягові
властивості трактора Fendt 936 Vario без баласту (див. рис. 1) оцінюються силою
тяги Рт = 40 кН, з баластом 1,55 т – Рт = 50 кН та з баластом 2,5 т – Рт = 60 кН.
Дотичне тягове зусилля на тягових колеса Рк і на гаку Ркр трактора
пропонується оцінювати за залежностями:
(2)
Рк = (mт + mб )[ϑт (ϑ ) − ϑтв (ϑ )] ;
в
(3)
Ркр = mт [ϑтf (ϑ ) − (1 + mт / mб )ϑт (ϑ )] ,
де mт , mб – маса відповідно трактора і баласту;
ϑт (ϑ ) , ϑтв (ϑ ) – лінійні прискорення трактора відповідно під час розгону і
вибігу (муфта зчеплення виключена, нейтральна передача трансмісії);
ϑтf – прискорення трактора від дії тільки сили опору коченню коліс.
За відомою швидкістю ϑт трактора оцінюється ефективна потужність двигуна
N e (ϑ ) = Pкϑт та тягова потужність N кр (ϑ ) = Pкрϑ .
Отже, без застосування динамометричного обладнання за відомих mт , mб за
різницею ϑт (ϑ ) та ϑтв (ϑ ) визначається Рк , визначаючи Ркр оцінюється ϑтf .
Під час руху трактора без баласту рівняння (2) та (3) записують у вигляді:
(4)
Рк = mт [ϑт (ϑ ) − ϑтв (ϑ )] ; Ркр = mт [ϑтf (ϑ ) − (1 + mт / mб )ϑ в (ϑ )] .
Визначення витрат потужності на пересування трактора з баластом і без
баласту проведено в Харківській філії УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого за участю
ТОВ «Агрістар» (дилер фірми John Deere) на тракторі John Deere 6230.
Методика дослідження базується на визначенні тягового зусилля на тягових
колесах трактора за різницею лінійного прискорення відповідно під час розгону і
вибігу, при цьому ефективна потужність двигуна оцінюється за добутком
тягового зусилля на тягових колесах трактора на швидкість усталеного руху під
час розгону.
Експериментальні дослідження проведені із застосуванням мобільного
контрольно-вимірювального
комплексу,
розробленого
в
Харківських
університетах ХНТУСГ і ХНАДУ за участю Харківської філії УкрНДІПВТ ім.
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Л. Погорілого. Основою комплексу є обчислювальний блок для зняття і архівації
даних (ЕОМ), а також датчики прискорень ММА7260QT. Результати випробувань
показано на (рис. 2).

Рисунок 2 – Витрати потужності Ne на пересування трактора John Deere 6230
під час руху без баласту (1), з баластом (2)
Висновки. Застосування баласту підвищує витрати потужності на
пересування трактора John Deere 6230, які дорівнюють на стерні колосових
культур 7,8 кВт (11,14 % від Ne двигуна), на полі підготовленому під посів 22,6
кВт (32,2% від Ne двигуна).
Аналіз проведених досліджень дає змогу зробити висновок, що тягові
властивості трактора з баластом підвищуються. Наприклад, зі збільшенням
зчіпної ваги трактора масою 4390 кг баластом 1040 кг збільшується тягове
зусилля на 1 кН. Такий же ефект може бути досягнуто під час роботі трактора з
навісними агрегатами, які додатково навантажують задню вісь трактора під час
виконання технологічного процесу.
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УДК 621.826.56
ДОСЛІДЖЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ВЗАЄМОДІЇ ЗУБЧАТИХ КОЛІС
ПІД ЧАС ДЕФОРМАЦІЇ ВАЛІВ
Калінін Є., д-р техн. наук, доц.,
ХНТУСГ імені Петра Василенка,
Лебедєва І.,
Харківська філія УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого
Вступ. / Introduction. У доповіді розглядаються зубчасті муфти,
припускаючи, що вали, які сполучаються муфтою, співвісні. Цій умові
відповідають, наприклад, зубчасті муфти коробок передач тракторів і
сільськогосподарських машин з активними робочими органами. Для розрахунку
таких муфт необхідно знайти максимальне зусилля в найбільш навантаженому
зубі. Для цього вводять коефіцієнт, який враховує нерівномірний розподіл
навантаження між зубами внаслідок помилок колових кроків, але вибір самого
коефіцієнта не має чітких обґрунтувань.
Мета роботи. / Aim. Метою дослідження є синтез аналітичного апарату
визначення максимального зусилля в зубах зубчастих муфт з урахуванням
пружності валів, які ними сполучаються.
Матеріали і методи. / Materials and methods. Методологічною основою
роботи є узагальнення та аналіз відомих наукових результатів щодо динаміки
зубчастих муфт та використання системного підходу. Для створення емпіричних
моделей використані основні положення теорії зубчастого зачеплення,
методології системного аналізу та дослідження операцій.
Відомо, що сільськогосподарська техніка під час виконання технологічних
операцій сприймає великі знакозмінні навантаження [1, 2], які призводять до
виникнення коливань та інших дисипативних явищ у трансмісіях, які суттєво
змінюють їхню довговічність. Працездатність зубчастих муфт визначається
зносом і навантаженістю їхніх зубів. Зносостійкість зубів вимагає розгляду
сукупності проблем мащення, тертя зносу і тепловиділень у зоні контакту.
Навантаженням на зубчастих муфтах присвячено значну кількість робіт [3–5].
Однак практично відсутні дослідження, спрямовані на підвищення зносостійкості
цих
елементів
трансмісійних
установок
машин
і
обладнання
сільськогосподарського виробництва для врахування жорсткості валів.
Результати та обговорення. / Results and discussion. Нехай ∆tΣ – накопичена
похибка колового кроку і e – ексцентриситет основного кола. У роботі [1] дана
залежність ∆tΣ = e sin ϕ , де ϕ – кут, який визначає положення певного профілю
зуба. Нехай e – допустиме значення ексцентриситету і δtΣ – допуск на
накопичену похибку колового кроку. Тоді отримаємо залежність [e] = δtΣ . Зазор
2

між

робочими
профілями
напівмуфт
можна
визначити
як
∆S ′ = e1 sin ϕ − e2 sin(ϕ − α ) , де α – зсув по фазі синусоїд; е1 – ексцентриситет
основного кола колеса із зовнішніми зубами і е2 – з внутрішніми.
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На відрізку негативних значень ∆S ′ частина робочих профілів
перекриваються, але гарантовані бічні зазори завжди перевищують ∆tΣ і зубчасті
напівмуфти мають можливість повернутися одна відносно іншої на величину
∆S m′ = max ∆S ′ . Тоді зазори між зубами дорівнюватимуть:
(1)
∆S = e1 sin ϕ − e2 sin(ϕ − α ) + ∆S m′ .
Після перетворень отримаємо:

e2 sin α 
(2)
 + ∆S m′ ,
∆S = e12 − 2e1e2 cos α + e22 sin  ϕ + arctg



e1 − e2 cos α 

де ∆S m′ = e12 − 2e1e2 cos α + e22 .
Вираз (2) можна представити у вигляді:
 
e2 sin α   .
 + 1
∆S = e12 − 2e1e2 cos α + e22 sin  ϕ + arctg
α
e
e
−
cos
 

1
2


(3)

Найбільші зазори, як випливає з (3), будуть за α = π :
(4)
∆S m = (e1 + e2 )(1 + sin ϕ ) .
Оскільки e1 і e2 – випадкові величини, то будемо користуватися середнім
значенням їх суми. Щільність розподілу e1 і e2 , як величин істотно позитивних,
повинна підпорядковуватися закону Максвелла:
f (e) =

 e2 
−
,
e
exp
 2σ 2 
σ 02
0 

1

(5)

де σ 0 – середньоквадратичне відхилення колового гаусового розсіювання.
Математичне очікування функції ∆S m :
(6)
∆S m = [ M (e1 ) + M (e2 )](1 + sin ϕ ) .
З полем допуску [e] = 3,5σ 0 , що дає можливість браку менше 1%, маємо:
(7)
σ 0 = 0,28[e] ,
(8)
M (e) = 1,25σ 0 .
З урахуванням (7) і (8), отримуємо:
(9)
∆S m = 0,7[e](1 + sin ϕ ) .
Підставляючи (1) в (9), знаходимо:
(10)
∆S m = 0,35δtΣ (1 + sin γ ) .
Перенесемо початок координат по вісі ϕ в точку ϕ 0 = 3π / 2 . У новій системі
координат отримуємо
(11)
∆S m = 0,35δtΣ (1 − cos γ ) .
Під час навантаження муфти, як випливає з (11), в початковий період у
контакті перебуває тільки одна пара зубів. Будемо називати її нульовою. Із
зростанням навантаження в роботу будуть включатися суміжні пари зубів і
радіальне зусилля, пов’язане з кривошипним ефектом, буде згинати з’єднані вали
у протилежні боки (рис. 2).
Якщо вважати, що вали є абсолютно жорсткими, як це розглядається в [2], то
зміна зазорів між зубами буде викликана тільки деформацією самих зубів.
Насправді, вали – пружні тіла і їхня загальна деформація від вигину радіальною
силою призведе до перерозподілу зазорів і навантаження між зубами муфти.
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Нехай δ s – загальна деформація валів. Тоді початкові зазори між зубами за
дугою ділильного кола зміняться на величину:
δs
(12)
δд =
cos γ ,
cos α д

а зазори між зубами дорівнюватимуть

δ ′ = 0,35δtΣ (1 − cos γ ) +

δs
cos γ
cos α д

.

(13)

Під час повороту напівмуфт однієї відносно іншої на величину найменшого
зазору

δs
зазори між зубами дорівнюватимуть:
cos α д
δ = 0,35δtΣ (1 − cos γ ) +

і за


δs
δs
δs 
(1 − cos γ ) ,
cos γ −
=  0,35δtΣ −
cos α д
cos α д 
cos α д 

δs
= 0,35δtΣ
cos α д

(14)
(15)

дорівнюють нулю.
Подальша деформація валів припиниться, оскільки радіальна сила вже не буде
змінюватися. З огляду на деформацію зубів в (15), отримаємо:
δs
(16)
+ δ 0′ = 0,35δtΣ ,
cos α д

де δ 0′ – загальна деформація нульової пари до моменту, коли всі зуби беруть
участь у зачепленні.
Визначимо величини, які беруть участь у виразі (16). Замінюючи систему
елементарних сил, розподілених за висотою, їхньою рівнодійною, прикладеною в
полюсі зачеплення, одержуємо розрахункову схему контакту поблизу полюса
пари евольвентних зубів зовнішнього зачеплення. У цьому випадку, як відомо [6],
деформація пари зубів
g
(17)
δ= n,
c

де g n – нормальне зусилля між зубами; c – їхня питома жорсткість.
Тоді
P′
δ 0′ = 0 ,
Bc

(18)

де P0′ – зусилля, яке передається нульовою парою в момент початку участі
всіх зубів в зачепленні; B – робоча ширина зубів.
Знайдемо δ s . Нехай c1 – приведена жорсткість валів. Користуючись рис. 3, б,
можна записати:
(19)
δ s = c1R ,
де R – радіальне зусилля, яке сприймається валами.
З рис. 3, а маємо:
z
(20)
R = ∑ Pi cos γ 0i ,
i =0

де γ 0 – кутовий крок; z – число зубів муфти.
Зусилля в i -ому зубі визначиться з виразу:
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Pi =

δi .
P0′
δ0

(21)

Якщо δ 0′ – деформація нульової пари в момент початку участі всіх зубів у
зачепленні, то для i -ої пари отримуємо
δ′
δ′
(22)
δ i = δ 0′ − 0 (1 − cos iγ 0 ) = 0 (1 + cos iγ 0 ) .
2

2

Підставляючи (21) і (22) в (20), знаходимо:

P0′ z −1
R = ∑ (cos iγ 0 + cos 2 iγ 0 ) .
2 i =0

(23)

Після розкриття суми отримаємо (якщо z > 2 ):
P0′z
.
4

(24)

P0′zc1
.
4

(25)

R=

Тоді
δs =

Підставляємо (18) і (25) в (16). Отримаємо:
P0′c1 z
P′
+ 0 = 0,35δtΣ ,
4 cos α д Bc
звідки
1,4 cos α д BcδtΣ .
P0′ =

(26)

(27)

Bcc1 z + 4 cos α д

Крутний момент, необхідний для повного вибору зазорів, складе:
z −1
P′r z −1
P′r z
′ = ∑ Pi r0 = 0 0 ∑ (1 + cos γ 0i ) = 0 0 ,
М кр
i =0

де r0 – радіус основного кола.

2

(28)

2

i =0

m
m
′ ≤ M кр
Залежності (24) і (27) справедливі, якщо M кр
, де M кр
– максимальний
тривало діючий момент, який передається зубчастою муфтою. У цьому випадку
зусилля, яке передається нульовою парою, дорівнює:
m
′
− M кр
M кр
.
(29)
P0 = P0′ +

r0 z

Для порівняння визначимо величини P0 і R , якщо вали абсолютно жорсткі.
Нехай n – число пар зубів, які працюють ліворуч або праворуч від найбільш
навантаженої пари. Тоді зусилля, яке передається усіма залученими в дію зубами,
дорівнюватиме:
(30)
∑ Pi = Bc(δ 0 + 2δ1 + 2δ 2 +  + δ i +  + δ n ) ,
де δ i = δ 0 − 0,35δtΣ (1 − cos γ 0i ) .
Після перетворень отримаємо:
 

n





 

i =0





∑ Pi = Bc2(n + 1)(δ 0 − 0,35δtΣ ) − 0,35δtΣ ∑ cos γ 0i  − δ 0  .
Разом з тим,

∑ Pi =

m
M кр

r0

.

Прирівнюючи праві частини (31) і (32), знаходимо:
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(31)

(32)

1+

m
M кр

0,35δtΣ r0 Bc

= 2 cos

nγ 0
γ
n +1
γ 0 cosec 0 − (2n + 1) cos nγ 0 .
sin
2
2
2

Формула (33) справедлива, якщо nγ 0 ≤ π . Знаючи n , отримаємо:
P0 = 0,35δtΣ Bc(1 − cos nγ 0 ) .
Радіальна сила визначиться із залежності:
n
R = 2∑ Pi cos γ 0i − P0 .

(33)

(34)
(35)

i =0

Якщо nγ 0 > π , то остаточно отримаємо:
P0 =

m
M кр

r0 z

+ 0,35δtΣ Bc .

(36)

Висновки. / Conclusions. Отримано залежності радіального зусилля, яке
сприймається валами і зусилля, переданого парою зачеплення в момент початку
участі всіх зубів у зачепленні (наприклад, в момент пуску активного приводу
робочих органів сільськогосподарських машин). Використання розробленого
математичного апарату враховує пружність валів у конструкторських розрахунках
перехідних процесів зубчастих муфт.
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УДК 631.373:629.064.2
ВИЗНАЧЕННЯ ГАЛЬМІВНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПНЕВМАТИЧНИХ
ГАЛЬМІВНИХ СИСТЕМ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПРИЧЕПІВ
Постельга С.,
УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого
ВСТУП
У Європейському Союзі стосовно введення в обіг сільськогосподарських та
лісогосподарських тракторів, причепів та змінних причіпних машин з 1 січня 2016
року запроваджено новий регламент ЄС – Regulation (EU) № 167/2013 щодо
затвердження типу і нагляду за ринком сільськогосподарських та
лісогосподарських транспортних засобів (далі – Регламент № 167/2013) [1] і п’ять
делегованих регламентів Комісії ЄС, якими замінено Директиву 2003/37/ЄС та
окремі Директиви ЄС, які встановлюють вимоги до складових частин, вузлів та
характеристик тракторів, причепів, причіпних машин. Стосовно вимог до
гальмівних систем, вони встановлені Делегованим регламентом Комісії ЄС
№ 2015/68 [2].
Аналізування Регламенту № 2015/68 показало, що він встановлює детальні
технічні вимоги та процедури випробувань, які стосуються функціональної
безпеки щодо роботи гальмівної системи. Основними показниками ефективності
пневматичної гальмівної системи причепа, які необхідно визначити під час
випробувань з оцінки відповідності є:
- тест
типу
0
(визначення
ефективності
гальмівної
системи
сільськогосподарського причепа з холодними гальмами);
- тест типу 1 (випробування на втрату ефективності гальмівної системи
сільськогосподарського причепа з розігрітими гальмами);
- ефективність аварійного автоматичного гальмування;
- час спрацьовування гальм;
- потужність пристроїв зберігання енергії.
Мета роботи. Практичне визначення гальмівних характеристик пневматичних
гальмівних систем причепів із застосуванням стандартизованих методів і
необхідних для цього технічних засобів.
Матеріали та методики. Провівши аналіз методів визначення перерахованих
показників було встановлено, що для їх практичного визначення необхідне
застосування імітатора, який би замінював трактор для приведення в дію
гальмівної системи причепа, а також приладу для визначення ефективності
гальмівних систем «Ефект- 02», ваг автомобільних переносних, пневматичних
манометрів та пірометра.
Аналізуванням методів проведення тесту типу 0, тесту типу 1, та тесту на
аварійне гальмування відповідно до Додатку ІІ Регламенту № 2015/68
встановлено, що вони аналогічні, але проводяться за різних умов:
- тест типу 0: температура на зовнішній поверхні гальмівних барабанів нижча
від 100 0С;
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- тест типу 1: температура на зовнішній поверхні гальмівних барабанів вища
від 100 0С;
- аварійне гальмування: температура на зовнішній поверхні гальмівних
барабанів нижча від 100 0С; аварію імітували розгерметизацією магістралі
живлення (червона).
Ефективність гальмування причіпного транспортного засобу під час тестів 0, І
та автоматичного (аварійного гальмування) визначають на підставі коефіцієнта
гальмування трактора з причіпним транспортним засобом у разі гальмування
лише причіпного транспортного засобу. Двигун трактора повинен бути
вимкнений під час випробування на гальмування.
Для причіпних транспортних засобів, оснащених пневматичною гальмівною
системою, під час випробування на гальмування тиск у магістралі живлення не
повинен перевищувати 700 кПа, а значення сигналу в магістралі керування 650
кПа.
Для визначення коефіцієнта гальмування причіпного транспортного засобу
необхідно визначити коефіцієнт гальмування трактора з причіпним транспортним
засобом та коефіцієнт гальмування причепа.
Коефіцієнт гальмування трактора з причіпним транспортним засобом
обчислюється за формулою:
Z R+M =

dm
g ,

де:
ZR+M - коефіцієнт гальмування трактора з причіпним транспортним засобом
dm – середнє значення повного уповільнення;
g – прискорення вільного падіння, 9,81 м/с2
Коефіцієнт гальмування причіпного транспортного засобу обчислюється за
формулою (розрахунок за статичними реакціями):
Z R = ( Z R + M − R) ⋅

FM + FR
+R
FR

де:
ZR = коефіцієнт гальмування причіпного транспортного засобу
FM – загальна статична реакція дорожнього покриття на колеса трактора;
FR – загальна статична реакція дорожнього покриття на колеса причепа;
R – коефіцієнт опору коченню :
— 0,01 у випадку транспортних засобів, максимальна конструкційна швидкість
яких перевищує 40 км/год.
Для причіпних транспортних засобів з пневматичною магістраллю керування
проміжок часу, який минає від моменту, коли тиск, вироблюваний імітатором у
магістралі керування, досягає 65 кПа до моменту, коли тиск у гальмівному
циліндрі причіпного транспортного засобу досягає 75 % свого асимптотичного
значення, не повинен перевищувати 0,4 секунди [3].
Час спрацювання причіпного транспортного засобу вимірюється без трактора.
Щоб замінити трактор, необхідно застосувати імітатор, до якого приєднані
з’єднувальні головки магістралі живлення і пневматичної магістралі керування.
Тиск у магістралі живлення повинен становити 650 кПа.
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Ресивери, встановлені на причіпних транспортних засобах, повинні бути
сконструйовані так, щоб після восьми повних застосувань робочої гальмівної
системи трактора тиск, який надходить до робочих деталей, які його
використовують, не впав нижче рівня, який дорівнює половині значення,
отриманого під час першого застосування гальма та без застосування
автоматичної або стоянкової гальмівної системи причіпного транспортного
засобу.
Тиск у ресиверах на початку випробування повинен становити 850 кПа.
Магістраль живлення повинна бути заблокована; крім того, резервуари
допоміжного обладнання повинні бути ізольовані.
Резервуар не повинен поповнюватися під час випробування.
Під час кожного застосування гальм тиск у магістралі керування повинен
становити 750 кПа [3].
Результати й обговорення
Визначення гальмівних характеристик пневматичної гальмівної системи
проводили на двовісному бункері-накопичувачі з повною масою 27000 кг. Тести
проводили на прямолінійній ділянці дороги загального призначення завдовжки
1500 м із сухим асфальтовим покриттям та на майданчику завдовжки 50 м та
завширшки 25 м з рівною бетонною поверхнею з ухилами, які відповідають
нормативним вимогам.
Перед проведенням тестів зважували навантажений бункер-накопичувач і
трактор.
Для проведення тестів імітатор встановлювали на тракторі. Роз’єми
з’єднувального кабелю блока керування приєднували до електромагнітного
клапана імітатора та датчиків тиску на імітаторі та найвіддаленішій гальмівній
камері причепа. Провід живлення блока керування імітатора приєднали до
джерела змінної напруги 220 В, а шланг компресора трактора до вхідного
патрубка ресивера імітатора. У тракторі Жорстко закріпили вимірювач
ефективності гальмівних систем “ЕФЕКТ-02” і приєднали до джерела постійного
струму 12 В та провели підготовку його до роботи згідно з інструкцією з
експлуатації заводу-виробника.
Розігнавши трактор з бункером до швидкості 40 км/год, вимикали двигун
трактора від трансмісії й одночасно виконували гальмування імітатором
натиснувши на БК кнопку «Start» та одночасно натискали кнопку приладу
“ЕФЕКТ-02” [4].
Результати визначення параметрів гальмівної системи причепа під час тестів
типу 0, 1 та аварійного гальмування наведено в таблиці 1 [5].
Для визначення часу спрацьовування встановили транспортний засіб на
сухому майданчику, який має бетонне або асфальтове покриття з поздовжнім
ухилом, який не перевищує 1 %, і поперечним ухилом, який не перевищує 3 %.
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Таблиця 1 – Результати визначення параметрів гальмівної системи причепа
під час тестів типу 0, 1 та аварійного гальмування
Параметр
Сповільнення,
dm(J), м/с2
Швидкість до гальмувания, км/год
Температура на
гальмівних барабанах,
о
С
Тиск у магістралі
керування, кПа
Коефіцієнт гальмування тракторопоїзда
Z R+M
Коефіцієнт гальмування причепа Z R

Тест типу 0
Діапазон
середнє

Тест типу 0
діапазон середнє

Аварійний тест
діапазон
середнє

1,79 – 3,22

2,42

1,76– 2,94

2,19

1,94 – 2,56

2,13

36,2 – 41

39,1

37,3 – 41,3

39,5

39,1 – 40,5

39,4

49 – 84

68,2

116 - 149

131

46 - 81

63

600 – 330

560

600 - 300

483

600 - 320

475

0,18 – 0,33

0,25

0,18 – 0,3

0,24

0,2 – 0,26

0,23

0,26 – 0,48

0,36

0,26 – 0,43

0,35

0,29 – 0,38

0,33

Рисунок 1 - Діаграма зіставлення результатів тестів 0, І завантаженого бункера
з межами сумісності
Головки живильної і керувальної магістралі бункера-навантажувача
приєднали до відповідних головок на імітаторі, а провід живлення блока
керування імітатора до джерела змінної напруги 220 В.
Шланг компресора приєднали до вхідного патрубка ресивера імітатора, а
датчик тиску Р2 імітатора до гальмівної камери, яка знаходиться у найбільш
віддаленому положенні.
Ресивер імітатора заповнили повітрям до тиску 650 кПа, БК імітатора
увімкнули в режим «Робота» і вибрали режим «Тестування». Після натискання
кнопки «Start» на дисплеї БК імітатора з’явиться значення часу спрацьовування
гальмівної системи у мілісекундах [2].
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Таблиця 2 - Результати визначення часу спрацьовування гальм
Показник

Значення показника
п. 4.5.1 Додатка III
(2015/68)

1 повт

2 повт

3 повт

середнє

650,0

650,0

650,0

650,0

650,0

0,40
(від 65 кПа
до 490 кПа)

0,411

0,412

0,413

0,412

Тиск у магістралі,
кПа
Час спрацьовування, с

Результати тестування

Для визначення потужності накопичувачів енергії заповнили ресивер бункера
повітрям до тиску орієнтовно 950 кПа, від’єднали головку живильної магістралі
від імітатора, при цьому тиск в ресивері транспортного засобу впаде до
необхідного для випробувань значення 850 кПа.
Шланг компресора від’єднали від патрубка імітатора і через кран
відрегулювали тиск в ресивері імітатора до значення 750 кПа. Натиснули кнопку
«Start» БК імітатора в режимі «Робота» [4].
Значення тиску, відображені на манометрі гальмівної камери занесли в
таблицю 3.
Таблиця 3 – Значення тиску, відображені на манометрі гальмівної камери

Показник
Тиск у
гальмівній
камері, кПа

Значення
показника
п.1.3.1 (2015/68)
Перед кожним
гальмуванням 0

Результати випробувань
Черговість повних спрацьовувань гальмівної системи
0

1

2

3

4

5

6

7

8

0

700

650

595

570

540

510

480

450

Після першого повного спрацювання гальмівної системи тиск в гальмівній
камері становив 700 кПа, після 8 повних спрацьовувань гальмівної системи – 450
кПа, що склало 64,3 % і є більшим ніж нормативне співвідношення 50 %
відповідно до п. 1.3.1 Додатка ІV Регламента № 2015/68 [5].
Висновки. Застосовані методи і технічні засоби дали змогу визначити з
необхідною точністю і достовірністю: ефективність гальмівної системи
перевантажувального бункера-накопичувача з холодними гальмами, розігрітими
гальмами та аварійним гальмуванням; час спрацьовування гальм та потужність
пристроїв накопичення енергії, передбачених Регламентом ЄС № 2015/68 для
оцінки відповідності гальмівної системи європейським вимогам.
1. Застосування апробованих методів дає змогу проводити оцінку
відповідності гальмівних систем сільськогосподарських причепів та причіпних
машин європейським вимогам у межах України.
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ОСОБЛИВОСТІ РОБОЧОГО ПРОЦЕСУ ТА ТЕХНОЛОГІЇ
ВИГОТОВЛЕННЯ ДИСКОВИХ РОБОЧИХ ОРГАНІВ
Ветохін В., доктор техн. наук, доц.,
Полтавська ДАА,
Свірень М., д-р техн. наук, проф.,
Кропівний В., канд. техн. наук, проф.,
Амосов В., канд. техн. наук, доц.,
Кузик О., канд. техн. наук, доц.,
Центральноукраїнський НТУ
Вступ. Упровадження ресурсоощадних систем землекористування (No-Till,
Mini-Till, Strip-Till) вимагають гнучких підходів до обробітку ґрунту та сівби. Такі
підходи здатні забезпечити агрегати на основі дискових робочих органів (ДРО).
ДРО випускають десятки вітчизняних та зарубіжних фірм [1–8]. Їхні
конструкції відрізняються геометрією робочих поверхонь та розмірами.
Наприклад, італійська фірма OFAS S.p.a. випускає 18 найменувань дисків 207
типорозмірів для ґрунтообробних машин та 21 найменування сошників 155
типорозмірів для посівних машин [9]. Суттєво впливають на якість виконання
технологічного процесу та тривалість їхньої безвідмовної роботи матеріал та
технологія виготовлення дисків.
У статті Погорілого В. [10] наведені узагальнені тенденції розвитку дискових
знарядь. Запропонований комплексний критерій оцінки якості їхньої роботи та
експериментально визначена агротехнічна ефективність на підставі показника
адаптованості типу робочого органу до роботи на полі зі значною кількістю
рослинних решток.
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Петренко І. [11] дає розгорнуті характеристики та рекомендації з
використання зарубіжних машин з ДРО.
Член-кор. НААН України, д-р техн. наук. Кушнарьов А. С. [12] радить
звернути увагу на дискатор – сучасне знаряддя з ДРО, аналізуючи його переваги
та недоліки на основі результатів досліджень.
Лисич М. Н. [13] аналізує конструкції дискових робочих органів для
виявлення найбільш прийнятних варіантів оснащення знарядь, експлуатованих у
складних умовах кам'янистих ґрунтів і лісових вирубок.
У монографії вчених Дніпровського ДАЕУ [14] викладено результати
багаторічних аналітичних та експериментальних досліджень агрегатів, у
конструкції яких використані робочі органи дискового типу, представлено
класифікацію і викладено основні елементи теорії дискових робочих органів.
Мета роботи - аналіз впливу форми дискових робочих органів на особливості
робочого процесу обробітку ґрунту та сівби як основи для розробки гнучкої
технології виготовлення широкого ряду запасних деталей швидкозношуваних
робочих органів.
Матеріали і методи Дискові робочі органи з плоскою поверхнею (рис. 1, 2)
[9] знайшли застосування як на ґрунтообробних (турбодискові культиватори і
плуги), так і посівних (зернові, зерно-трав’яні, рисові, овочеві сівалки, агрегати
для прямої сівби просапних та зернових культур) машинах:

а
б
в
Рисунок 1 – Диски з плоскою поверхнею [9]: а – гладенька периферія;
б – хвиляста периферія (55 хвиль); в – хвиляста периферія (55 хвиль)
та плоска різальна крайка
Дискові ножі плугів (рис. 1) [9] розрізають ґрунт у вертикальній площині по
лінії відділення оброблюваного ґрунту від масиву. Сприяють кращому обертанню
шару ґрунту, загортанню рослинних решток, забезпечують стійкість ходу плугів
та рівномірність глибини оранки.
Дискові сошники встановлюють переважно на зернових і зерно-трав’яних
сівалках. Дводисковий сошник з ребордами встановлюють на овочевих, рисових
та інших сівалках. Плоский диск (рис. 1, а) встановлено під кутом як до напрямку
руху, так і до вертикальної осі.
Дисковий рифлений ніж (рис. 1, б, в) встановлюють для прорізання борозни
попереду сошника на сівалках для прямої сівби як зернових, так і просапних
культур. Його площина паралельна напрямку руху сівалки.
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а
б
в
Рисунок 2 – Диски з плоскою поверхнею [9]: а – хвиляста периферія (18 хвиль)
та плоска різальна крайка; б – хвиляста периферія (8 хвиль);
в – зіркоподібна відігнута різальна крайка
Турбодисковий культиватор виконує так званий вертикальний обробіток
ґрунту і являє собою 2–4 ряди вертикально встановлених хвилястих турбодисків
(колтерів) (рис. 2, б), площина обертання яких збігається з напрямком руху
агрегата.
Сферичні дискові робочі органи використовують на таких ґрунтообробних
машинах:
•
Борони і лущильники
•
Мульчувальники
•
Дискатори
•
Комбіновані агрегати
•
Дискові плуги
•
Підгортачі
Основним базовим елементом дискових борін і лущильників є батарея. Батарея
складається з квадратного вала, на якому через рівні проміжки встановлені диски
(рис. 3, а, б), розділені між собою шпульками. Батарея може мати від 4 до 11
дисків. Вал вільно обертається у підшипникових опорах лівого і правого
кронштейнів, які прикріплюють до рами машини.
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Рисунок 3 – Диски зі сферичною поверхнею [15]:
а – гладенька різальна крайка; б – різальна крайка з напівкруглими вирізами.
Диск з конічною поверхнею (в) і різальною крайкою з
напівкруглими вирізами [13]
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Рисунок 4 – Диски зі сферичною поверхнею [15]:
а – із трапецієподібними вирізами; б – з квіткоподібними вирізами;
в – з асиметричними вирізами (диск ФЛЕО-ФЛЕО)
Борони призначені для поверхневого розпушування ґрунту, руйнування кірки,
вирівнювання поверхні, знищення бур’янів. Борони використовують для
обробітку ґрунту як одноопераційне знаряддя, так і як складову в комбінованих
агрегатах [14].
Лущення – прийом обробітку ґрунту, який забезпечує розпушування, часткове
обертання і перемішування ґрунту, а також підрізання бур’янів. Проводять
лущення після збирання культур суцільного способу сівби. Останнім часом
з’явилися лущильники з дводисковими секціями, встановлені на підпружинених
індивідуальних стояках, які попарно закріплені на проміжних рамках. Відстань
між суміжними дисками становить 250–300 мм, кут постановки до напрямку руху
– 15°.
Більш ефективним рішенням з точки зору копіювання поверхні порівняно з
дводисковим, і тим більш з батарейним, є індивідуальне кріплення дисків (рис. 5)
[9], реалізоване в бороні Amazone Catros 3000. Малу амплітуду переміщення
диска під час копіювання мікрорельєфу поверхні компенсують гумовими
амортизаторами.
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Рисунок 5 – Диски зі сферичною поверхнею [13]:
а – сфера змінного радіуса; б – різальна крайка з корончатими вирізами;
в – плоска різальна крайка
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Рисунок 6 – Диски зі сферичною комбінованою поверхнею [13]:
а – плоский центр з напівкруглими вирізами; б – плоский заглиблений центр
з напівкруглими вирізами; в – гофрована периферія
Принципова відміна дискатора полягає в тому, що диски встановлені на
індивідуальних стояках під кутом α до напрямку руху і кутом β до вертикалі. Кут
α можна змінювати відповідно до конкретних вимог підготовки ґрунту, кут β є
постійним, але раціонально підібраним під ґрунтові умови. Диски в машині
встановлені рядами. Ряди зміщені один відносно одного і напрямок обертання
шару кожним наступним рядом протилежний до попереднього [13].
Для основного обробітку ґрунту призначений дисковий плуг. Його переваги
особливо проявляються під час обробітку важких засмічених дикою рослинністю
плантацій, оскільки він легко перерізає кореневу систему. Суттєва перевага
полягає ще і в тому, що він здатен працювати на плантаціях з підвищеною
вологістю. Саме таку особливість дискових плугів використовують на літуванні
ставків і для роботи на рисових чеках.
Технологічний процес, який виконує дисковий підгортач, може бути двох
видів: підгортання у внутрішню міждискову зону і в зовнішню, за межі
міждискового простору. Існують машини, які одночасно виконують ці операції.
Робочі органи зі сферичною поверхнею також використовують на маркерах
сівалок та захисних дисках просапних культиваторів.
Найбільш розповсюдженими серед дисків є сферичні з суцільним лезом
(рис. 3, а). Суцільний сферичний диск діаметром 450–500 мм виконує операції
підрізання, кришення, обертання і зсуву у відносно легких умовах.
Використовується на легких боронах і лущильниках для обробітку на глибину
4–6 см.
Вирізні диски навіть з відносно невеликими діаметрами більш надійно
захоплюють стебла рослин і перерізують їх або переступають через них, легше
заглиблюються в ґрунт і більш постійно перебувають у зачепленні із щільним
дном борозни, що сприяє збереженню обертів диска, отже, і виключенню явища
протягування й забивання знарядь ґрунтом і рослинними залишками. Форма й
розміри вирізів дисків бувають різні залежно від умов роботи: напівкруглі (рис. 3,
б, в, 5, а, 6, а, б), трапецієподібні (рис. 4, а) [15], корончаті (рис. 5, б) [13],
квіткоподібні (рис. 4, б) [15]. Для досягнення більш надійного обертання диска і
повного перерізання грубостеблих культур (кукурудзи, соняшнику) випускають
диски з асиметричними вирізами (рис. 4, в) [15]. Радіальне лезо виконує
захоплення рослинних решток, а криволінійне лезо – їх перерізання.
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У сучасних дискових ґрунтообробних машинах, в основному, застосовують
диски з постійною кривизною у всіх точках їхньої робочої поверхні, тобто
сферичні сегменти. Диски зі змінною кривизною (рис. 5, а) [13], утворені
обертанням еліпса або параболи, забезпечують зниження потиличного тиску
опуклої поверхні диска на борозну з одночасним підвищенням ступеня кришення
ґрунту, але широкого поширення не одержали.
Диски конічної форми (рис. 3, в) легко заглиблюються в ґрунт, але погано
його кришать у міру збільшення глибини обробки. У них завжди зберігається
робочий кут у разі зношування.
Діаметр диска D (рис. 7) вибирають з умов забезпечення необхідної глибини
обробки й економії металу. На практиці встановлено, що для дискової борони
діаметр диска повинен у 4–6 разів перевищувати глибину обробітку, для
лущильника – у 5–6 разів. Зі збільшенням діаметра диска різко зростає
вертикальна складова реакції ґрунту. Тому для заглиблення дисків великого
діаметра треба збільшувати конструкційну масу знаряддя [14].
Радіус кривизни диска R визначає інтенсивність розпушування й обертання
ґрунту. Чим менший радіус диска, тим інтенсивніше розпушування та обертання.
Робоча поверхня диска може складатись з комбінації поверхонь різної форми
(рис. 3, в, рис. 5).

Рисунок 7 – Геометричні параметри сферичного диска
Звичайно у сферичних дисків здійснюють зовнішнє заточення леза з боку
опуклої поверхні диска. Кут заточення диска i = (10...20)° для борін. Гостріші
кути заточення приводять до ослаблення міцності леза й швидкого його
вищерблювання, а тупіші – до збільшення потиличного кута, погіршення
заглиблення диска в ґрунт. Диски із внутрішнім заточенням (з боку ввігнутої
поверхні) застосовують лише на деяких дискових боронах, призначених для
роботи на твердих ґрунтах.
Потиличний кут міняється з глибиною обробки. Для нормальної роботи диска
необхідно, щоб потиличний кут на рівні поверхні поля був позитивним.
Відстань між дисками повинна бути такою, щоб знаряддя не забивалися, а
утворювалась необхідна висота гребенів на дні борозни.
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Хвилясті диски виготовляють з радіальними хвилями і хвилями під кутом до
осі обертання. Вони переносять із собою більшу кількість ґрунту і в такий спосіб
поліпшують ефект перемішування. Але якщо дискові "хвилі" занадто великі, то
диск опуклим боком практично лягає на поверхню землі, внаслідок чого урізання
в ґрунт погіршується, а зношування диска посилюється.
Результати й обговорення. Дискові робочі органи працюють в умовах
великих силових навантажень та інтенсивного абразивного зношування. Це
призводить до зміни геометричних параметрів дисків та, як наслідок, до
відхилення технологічних процесів обробітку ґрунту та сівби від агротехнічних
вимог. Для зменшення витрат часу на заміну зношених або пошкоджених
дискових робочих органів, необхідно використати конструкторські та
технологічні методи підвищення їхньої міцності та зносостійкості.
Технологічні особливості виготовлення дискових робочих органів
ґрунтообробних та посівних машин залежать від їхніх геометричних параметрів
(лінійних та кутових розмірів, просторового розташування елементів
конструкції), властивостей матеріалу дисків, наявності технологічного
обладнання та виробничих площ.
Традиційним способом формоутворення робочої поверхні диска є
штампування. Перспективним способом вважають використання 3-D принтера.
Традиційне формування різальної крайки штампуванням витісняють лазерна
та плазмова різка. Недоліком таких розділювальних операцій є негативний вплив
перегріву на фізичні властивості металу в зоні різальної крайки, що проявляється
в процесі її формування. Заточувати різальну крайку можна точінням різцем,
фрезеруванням або методом пластичного деформування.
Менш відповідальним елементом конструкції є форма центрального отвору
диска. Зазвичай, це правильний багатокутник або коло з пазами (рис. 8). Він може
бути розташований асиметрично або і зовсім відсутній. В останньому випадку для
кріплення диска використовують розташовані навколо центра симетрії отвори під
болти, які бувають круглі та квадратні. Їх кількість коливається в межах від 3 до
8. Отвори виготовляють як штампуванням, так і лазерною та плазмовою різкою.
Операції формування різальної крайки та отворів можна об`єднати.
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Рисунок 8 – Форма центрального отвору: а – прямокутний; б – круглий;
в – квадратний; г – шестикутний; д – восьмикутний; е – круглий з пазами
Висновки. Форма та розміри ДРО суттєво впливають на якість та
енерговитрати процесу обробітку ґрунту та сівби. Необхідність збільшення
глибини обробки потребує збільшення діаметра диска і призводить до збільшення
маси машини. Зменшення радіуса сферичної поверхні активізує обертання шару
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ґрунту та збільшує тяговий опір. Також збільшує тяговий опір зростання кроку
хвилястої поверхні з одночасним покращенням розпушування ґрунту. Вирізні
диски більш надійно захоплюють стебла рослин і перерізують їх, легше
заглиблюються в ґрунт Різноманітність форми та розмірів ДРО вимагають
створення спеціалізованого гнучкого виробництва.
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УДК 631.333
ВПЛИВ ШВИДКІСНИХ РЕЖИМІВ НА ЯКІСТЬ РОБОТИ
ІНЖЕКТОРНОГО КОЛЕСА АПЛІКАТОРА DRAGON 6000
ВІД «РОПА-УКРАЇНА»
Шустік Л., канд. техн. наук,
Нілова Н.,
Степченко С.,
Сидоренко С.,
Клочай О.,
УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого
Вступ. Протидія кліматичним змінам та ощадне використання ресурсів є
найбільш вагомими складовими сьогодення для впровадження нових технікотехнологічних рішень під час вирощування продукції рослинництва.
Одним з нових напрямків раціонального техніко-технологічного забезпечення
з багатьма перевагами (довготривалої дії від поєднання різних форм азоту,
уникнення пошкодження кореневої системи рослин, малих витрат добрива і
запобігання його непродуктивним витратам від випаровування, покращеної
посухостійкості, раціонального позиціювання добрив на необхідній глибині) є
технологія внесення карбамідно-аміачних сумішей аплікаторами – машинами для
внесення агрохімікатів дозованими ін’єкціями в ґрунт дисковими інжекторними
(ін’єкційними, впорскувальними) робочими органами.
Мета роботи. Оцінювання впливу швидкісних режимів інжекторного колеса
аплікатора DRAGON 6000 для внесення рідких азотних добрив КАС і умов його
роботи на якість виконання технологічного процесу.
Матеріали та методи. Найбільш відповідальною ланкою конструкції
аплікатора є інжекторне колесо з голками. Саме там концентруються всі
конструкційно-технологічні принципи дозованої порційної подачі агресивної до
металу суміші, підведеної під тиском, занурення підпружинених, навантажених
притискним зусиллям голок у ґрунт різної характеристики.
На базі аплікатора DRAGON 6000 виробництва ТОВ «РОПА-УКРАЇНА» було
досліджено глибину проникнення голок в ґрунт інжекторного колеса під час
внесення КАС та пошкодження культурних рослин (кукурудзи) в режимах роботи
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з фіксованими параметрами (установочної глибини внесення КАС, притискного
зусилля на диск робочим тиском) та змінними: три параметри швидкості – Vmin ;
Vсер ;Vmax. Одночасно фіксувалися умови роботи: тип та стан ґрунту за вологістю і
твердістю, агрофон, фаза розвитку рослин, висота рослин, ширина міжрядь,
ширина захисної зони.
Дані досліджень отримано з експериментів, які проводилися на полях СТОВ
«Плосківське», с. Плоске Ставищенського району Київської області.
Польові дослідження проводилися за методиками Доспєхова Б. А. [1] і
Єщенка В. О. [2] та супроводжувалися відповідними спостереженнями, обліками,
вимірюваннями і лабораторними аналізами. Математичний аналіз експериментальних даних проводили та інтерпретували стандартними комп’ютерними
програмами Excel і графіками.
Показники та методи оцінювання:
•
густота стояння та біометричні показники рослин – за «Методикою
державного сортовипробування сільськогосподарських культур» [3];
•
механічний склад, вологість та щільність ґрунту – термостатно-ваговим
методом за загальноприйнятою методикою «ріжучого кільця» Качинського Н. А.
[4] з об’ємом циліндра 100 см3;
•
ушкодження культурних рослин – оглядом через 20 годин після проходу
машини на облікових ділянках, на яких визначалась густота рослин до проходу;
•
статистичний аналіз даних – методом дисперсійного аналізу за
Доспєховим Б. А. [1].
Новизна статті полягає в тому, що досліджено можливість стабільної глибини
входження голок, похідною чого є забезпечення глибини внесення КАС
досліджуваною конструкцією, та зменшення пошкодження рослин за
встановленої захисної зони на відстані 5 см.
На рисунку 1 представлено загальний вигляд аплікатора в роботі та вигляд
робочого органу.

Рисунок 1 – Аплікатор DRAGON 6000 в роботі та вигляд робочого органа
Технічні параметри: тип машини – причіпна; робоча ширина захвату – 11,2 м,
кількість інжекторних коліс – 17 шт., крок розстановки – 70 см, діаметр колеса –
530 мм, довжина голок – 6 см, кількість голок на колесі – 12 шт., висота
переміщення колеса під час копіювання поверхні – 20 см; притискне зусилля
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колеса – регульоване в діапазоні 10-60 кгс; регульована норма виливу робочої
рідини – 10-3500 л/га; робочий тиск – регульований в діапазоні 2-6 бар.
Особливості конструкції: спосіб кріплення інжекторного колеса до рами – на
підпружиненому важелі; опції довжини голок – 6 см або 8 см.
Машина агрегатується з трактором John Deere 6810 потужністю 130 к.с.
Умови досліджень: тип ґрунту – чорнозем глибокий малогумусний
середньосуглинковий; стан ґрунту в шарах 0-10 см: вологість – 29,7-31,5 %,
твердість – 0,8-1,2 МПа; агрофон – посіви кукурудзи на зерно; фаза розвитку
рослин – 4-6 листків, висота рослин – 18 см; ширина міжрядь – 70 см.
Загалом умови характеризувалися як ускладнені через налипання ґрунту на
обичайці дисків внаслідок високої вологості.
Режими роботи: установочна глибина внесення КАС – 4,9 см; притискне
зусилля на диск – 30 кгс на швидкостях 5 км/год; 7,5 км/год; 10 км/год. Робочий
тиск – 3 бар.
Результати й обговорення.
На рисунку 2 показано стан посівів кукурудзи після проходу аплікатора і
вигляд інжекторного колеса в роботі.

б

а
Рисунок 2 – Стан посівів кукурудзи після проходу аплікатора (а)
та інжекторне колесо в роботі (б)

Динаміку меж проникнення голок в ґрунт по ходу інжекторного колеса за
різних швидкостей руху машини наведено на рисунку 3.
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Рисунок 3 – Динаміка меж проникнення голок в ґрунт по ходу інжекторного
колеса за різних швидкостей руху
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Показники якості роботи машини для внесення рідких добрив за різної
швидкості руху наведені в таблиці 1.
Таблиця 1 – Якість роботи аплікатора залежно від швидкості руху
Швидкість руху,
км/год
5,0
7,5
10,0

Глибина
проникнення голок в
ґрунт, см
4,80
4,86
4,86

Пошкодження рослин, %
0
0
0

Зараз у світі в системі удобрення велику увагу приділяють внесенню аміакатів
у рідкій формі. Одним з найбільш перспективних рідких добрив в аграрно
розвинених зарубіжних країнах є КАС [5, 6, 7], динаміка використання якого в
Україні також постійно зростає. Технологія внесення КАС під різні культури
широко висвітлена [8].
Таке внесення рідких добрив стимулювало появу принципово нових знарядь
для внесення агрохімікатів дозованими ґрунтовими ін’єкціями. Такі машини
отримали назву «аплікатори», які на поточний час викликають надзвичайно
високу зацікавленість у вітчизняного виробника. Насамперед виробники
сільськогосподарської продукції шукають відповідь щодо якості роботи таких
машин, тому було проведено точковий аналіз оцінювання якості виконання
технологічного процесу робочими органами аплікатора вітчизняного виробництва
за критеріями глибини проникнення голок в ґрунт і ступенем ушкодження рослин
та залежності цих показників від швидкості руху аплікатора.
Нашими дослідженнями встановлена стабільність глибини проникнення в
ґрунт голок довжиною 6 см в межах (4,8…4,9) см з окремими поодинокими
випадами (4…5,5) см. Висока стабільність проникнення голок на установочну
глибину з відхиленням ± 0,4 см від середніх значень була досягнута навіть за
умови високої вологості ґрунтової поверхні (через 4 години після зливи), чим
провокувалося налипання ґрунту на обідок інжекторного колеса. Це перевершує
рекомендовані в дослідженнях [9, 10] характеристики глибини внесення КАС, які
коливаються в межах (5…12) см з відхиленням ± (1…2) см.
Рекомендованою шириною захисної зони у міжрядному підживленні рослин
кукурудзи в різних фазах її розвитку для робочих органів суцільного різання
прикореневого шару є діапазон в межах (7…15) см [11]. Проведені дослідження
передбачали роботу голок для дискретного введення ін’єкцій КАС з діапазоном
захисної зони, який змінювався від 12 до 5 см, щоб візуалізувати механічні
ушкодження, які диференціюють як такі складові: повністю або частково підтяті
рослини, повністю присипана точка росту, частково присипані рослини, зламані
стебла, обірване листя чи листкова пластинка, оголені корені (головний), рослини
прим’яті частково або повністю внаслідок наїзду колесами машини. За даними
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[12], механічні ушкодження не мають перевищувати значень: підрізанні – більше
2 %, присипання точок росту – 20 %, інші пошкодження – не більше 5 %.
Проведеними дослідженнями встановлено, що машина DRAGON 6000 навіть
на гранично-мінімальному розмірі захисної зони в межах 5 см не пошкоджує
рослин. Отже, отримані результати узгоджуються з показниками в наведених
джерелах, чим забезпечується дотримання вимог щодо пошкоджень на рівні
відмінних значень.
Висновки
1. Зі зміною швидкості в діапазоні (5…10) км/год, за складних умов роботи за
надлишкової вологості ґрунту (через чотири години після зливи), машина для
внесення рідких добрив DRAGON 6000 стабільно забезпечує глибину входження
в ґрунт голок завдовжки 6 см на глибину 4,9 см (з поодинокими викидами на 4-5,5
см) у захисній зоні на відстані 5 см від стебел, за цих умов фіксація добрив є
якісною, а пошкодження рослин не відмічено.
2. Науково-практична цінність полягає в тому, що дослідженнями
підтверджується можливість забезпечення такою конструкцією машини сталої
глибини проникнення голок у ґрунт у широких діапазонах вологості та швидкості,
а також можливість вибору раціональних розмірів захисної зони для обробітку
рослин кукурудзи без пошкоджень, щоб досягти прийнятної ефективності
використання рідких добрив.
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УДК 631.3-1/-9
ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ АБРАЗИВНИХ ДОМІШОК РІЗНОГО
ПОХОДЖЕННЯ НА ВЛАСТИВОСТІ ЗМАЗКИ ПІДШИПНИКІВ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ТЕХНІКИ
Лілевман І.,
Подольський М., канд. тех. наук,
Лілевман О.,
Південно-Українська філія УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого
Вступ. / Introduction. Підшипники кочення машин сільськогосподарського
призначення експлуатуються в специфічних умовах та характеризуються
складним характером і високим рівнем динамічного навантаження, значним
забрудненням мастила такими речовинами як польовий пил, часточки
оброблюваних технікою рослинних культур, а також власні продукти зносу [1].
Практикою експлуатації та ремонту сільськогосподарських машин
встановлено, що (50…92)% підшипників кочення виходять з ладу внаслідок
зношування деталей, які контактують із забрудненим мастилом, а концентрація
сторонніх речовин у якому досягає істотних величин [2, 3].
Тому є актуальним проведення додаткових досліджень впливу різних за
походженням та механічними властивостями абразивних включень органічного та
неорганічного походження, які можуть міститись у мастилах, на процес
зношування та стан підшипників [4, 5].
Мета роботи. / Aim. Дослідити ступінь впливу розміру та матеріалів
абразивних частинок, які забруднюють мастило, на зношування підшипників
кочення сільськогосподарських машин, а також діючих на них навантажень і часу
їхньої роботи. Відстежити процеси, які протікають у зоні тертя робочих
поверхонь підшипників.
Матеріали і методи. / Materials and methods. Дослідження проводились у
лабораторних умовах. Для досліджень була розроблена експериментальна
установка на основі токарного верстата, яка в широкому діапазоні забезпечує
варіювання таких навантажень на підшипники кочення, які характерні для умов їх
експлуатації в машинах сільськогосподарського призначення.
Випробовуваний підшипник молотильного барабана зернозбирального
комбайна КЗС-9-02 «Скиф-230А» встановлювався в шпинделі верстата
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базуванням по зовнішньому кільцю, на яке передавалося обертання. Радіальне
навантаження задавалося поперечною подачею супорта, де у різцетримачі було
зафіксовано чотиригранну державку, на якій встановлювався свердлильний
патрон із циліндричною оправкою.
Зовнішнє кільце підшипника було змонтоване в перехідну гільзу, а у його
внутрішнє кільце була встановлена втулка, що дало змогу практично уникнути
деформації зовнішнього кільця підшипника під впливом затискного зусилля
кулачків патрона токарного верстата, а внутрішнього кільця – від зосередженої
силової дії оправки.
Склад експериментального мастильного матеріалу готувався додавання
масової частки порошку абразиву до об’єму чистого консистентного мастила
(з перерахунком згідно з густиною) у відповідних відсоткових співвідношеннях.
Матеріалами, які мають абразивні властивості, наближені до показників піщаного
(польового) пилу та органічних речовин, було обрано відповідно шліфувальний
абразив ПП06052016 та порошок, отриманий з полімеру на основі ацетату
целюлози його стиранням.
Під час досліджень розміри абразивних частинок змінювалися в межах
(15…60) мкм з інтервалом (10…20) мкм, а концентрації абразивних частинок – в
інтервалі (0…4,0)%. Для наближення до експлуатаційних умов, концентрація
абразивних частинок у мастилі підшипника підвищувалася кожні 4 години на 1 %.
Розмір фракції частинок, отриманих з полімеру на основі ацетату целюлози,
визначався під мікроскопом МБС-2.
Під час випробування, відповідно до умов експлуатації досліджуваного
підшипника, частота обертання його зовнішнього кільця склала 1000 об/хв, а
радіальне навантаження, вимірюване за допомогою динамометра УДМ-600, – в
діапазоні від 1кН до 3,5 кН (відповідно до маси підвісних вузлів молотильного
барабана зернозбирального комбайна).
Процентний приріст частки продуктів зносу визначався зіставленням сумарної
площі частинок зносу до площі контрольної ділянки контрольного зразка, який
було розміщено під інструментальним мікроскопом.
Результати і обговорення. / Results and discussion. Дослідженнями
визначили, що концентрація продуктів зносу підшипника в мастилі практично
лінійно залежить від розміру абразивних частинок. Проте зі збільшенням розміру
абразивних частинок понад 55 мкм спостерігається падіння величини приросту
концентрації продуктів зносу підшипника, оскільки абразивні частинки
витісняються із зони тертя (рис. 1).
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Рисунок 1 – Залежність процентного вмісту продуктів зносу
підшипника в мастилі від розміру абразивних частинок
Крім того, аналіз отриманих результатів показав, що коли радіальне
навантаження, прикладене до підшипника, становить до 2 кН, концентрації
продуктів зносу мають найменше значення. З підвищенням радіального
навантаження до (2,5-3,5) кН відбувається різке підвищення зростання
концентрації продуктів зносу (рис. 2).

Рисунок 2 – Залежність збільшення вмісту продуктів зносу від
прикладеного радіального навантаження
Це явище можна пояснити подрібненням абразивних частинок в зоні
поверхонь тертя, що більше властиво для матеріалів органічного походження. За
цих умов процес дроблення триває до зменшення розміру подрібнених частинок
до величини, яка дорівнює товщині масляної плівки між поверхнями тертя і
залежно від в'язкості мастильного матеріалу становить (2…4) мкм [6].
Оскільки, одним із факторів, які знижують довговічність підшипників, є час
їхньої роботи [7, 8], то було проведено дослідження залежності впливу часу
роботи підшипника на величину концентрації в мастилі продуктів зносу із
застосуванням найбільш «агресивної» фракції абразиву (40…50) мкм (рис. 3).

Рисунок 3 – Величина приросту процентного вмісту продуктів
зносу в мастилі від часу роботи підшипника
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За графіком видно, що після восьмигодинної роботи концентрація в мастилі
продуктів зносу підшипника знижується, що обумовлено частковим витісненням
мастильного матеріалу з абразивом із зони контакту поверхонь тертя кочення і, як
наслідок, зменшенням їхнього впливу.
Як уже зазначалося, підшипникові вузли машин сільськогосподарського
призначення забруднюються як частками органічного, так і неорганічного
походження. Тому було виконано порівняння деструктивних властивостей і
впливу двох варіантів сторонніх часток, якими служили застосовані раніше
абразив ПП06052016 і стружка полімеру на основі ацетату целюлози з
відповідними показниками твердості та температури пластичної деформації, які
перевищують максимальні температурні показники роботи справного
підшипника. Критерієм оцінки розглядався показник шорсткості поверхні,
виміряний профілометром мод. 296 (рис. 4).

Рисунок 4 – Порівняння профілограм поверхонь тертя кілець
підшипника за параметром шорсткості Rmax
З порівняльного аналізу вищенаведеної діаграми випливає висновок, що після
восьми годин роботи спостерігається значне зниження показника шорсткості
поверхонь тертя кочення в підшипнику, що пояснюється проникненням у
мікронерівності частинок ацетату целюлози під впливом тиску певної величини з
утворенням тимчасового буферного шару між парами тертя.
За тривалості експерименту більше п'ятнадцяти годин кількість мастильного
матеріалу в зоні контакту зменшується і незалежно від його забруднення
органічними або неорганічними включеннями шорсткість поверхонь тертя знову
зростає майже в однаковій мірі.
Висновки. / Conclusions. За результатами дослідження встановлено, що:
1) концентрація в мастилі підшипника продуктів його зносу практично лінійно
залежить від розміру абразивних частинок. Проте зі збільшенням розміру
абразивних частинок понад 55 мкм спостерігається падіння величини приросту
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концентрації продуктів зносу підшипника, оскільки абразивні частинки
витісняються із зони тертя;
2) коли радіальне навантаження, прикладене до підшипника, становить до
2 кН, концентрації продуктів зносу в мастилі мають найменше значення (до 0,6 %). З
підвищенням радіального навантаження до (2,5…3,5) кН відбувається різке
підвищення зростання концентрації продуктів зносу;
3) після восьмигодинної роботи підшипника концентрація в мастилі продуктів
зносу підшипника знижується, що обумовлено частковим витісненням
мастильного матеріалу з абразивом із зони контакту поверхонь тертя кочення і, як
наслідок, зменшенням їхнього впливу;
4) після восьми годин роботи мастило, забруднене частинками органічного
походження, утворює тимчасовий буферний шар між парами тертя в підшипнику,
що значно знижує шорсткість його робочих поверхонь. Після роботи підшипника
більше п'ятнадцяти годин кількість мастила у зоні тертя зменшується і незалежно
від його забруднення органічними або неорганічними включеннями шорсткість
поверхонь тертя знову зростає майже в однаковій мірі.
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УДК 629.3.018
ЗАСТОСУВАННЯ НЕЧІТКИХ КОГНІТИВНИХ КАРТ
ПІД ЧАС РОЗРОБКИ НОВИХ МЕТОДІВ ВИПРОБУВАНЬ
Коробко А., канд. техн. наук, доц.,
Харківська філія УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого
Вступ. / Introduction. Однією з основних (невідкладних) задач в умовах
технічного регулювання є розробка нових методів випробувань. Ця умова витікає
з умов науково-технічного прогресу та сучасного розвитку техніки і засобів
контролю її технічного стану. Наявні методи випробувань є надійними. Проте в
деяких випадках, застосовувані засоби вимірювальної техніки, випробувальне
устатковання і методика випробувань не відповідають об’єкту випробувань. Тому
особливу увагу необхідно приділяти розробленню нових методів і методик,
питанням нормування визначуваних показників, тобто встановлення їхніх
номінальних значень, метрологічного допуску на ці значення, а також питанням
прийняття рішень у разі валідації нового методу.
Для розроблення нових методів випробувань необхідне комплексне вирішення
сукупностей різних завдань, які включають, у загальному вигляді, оперативне
аналізування інформації і вироблення та отримання керівних сигналів, які
забезпечують формування відповідних рішень [1]. Вирішення вказаних задач
можливе лише під час застосування системного підходу з використанням
адаптивного управління, що дасть можливість вирішувати задачі з урахуванням
конкретних умов. Адаптація у такій постановці являє собою вибір оптимального
варіанта в умовах недостатньої апріорної інформації, а адаптивний алгоритм
розглядається як алгоритм, який уточнює прийняте рішення по мірі надходження
нової інформації [2, 3].
Мета роботи. / Aim. Метою дослідження є узагальнення результатів
аналізування наявної системи випробувань сільськогосподарської техніки та
автомобілів і розроблення на його основі методології розроблення нових методів
випробувань з використанням нечітких когнітивних карт.
Матеріали і методи. / Materials and methods. У роботі використані методи
системного аналізу та формування і прийняття рішень під час розроблення нових
методів випробувань, а саме методи розв’язання складних нечітко
формалізовуваних задач, тобто задач, які вимагають побудови оригінального
алгоритму вирішення залежно від конкретної ситуації, для яких можуть бути
характерні невизначеність і динамічність вхідних даних і знань.
Результати та обговорення. / Results and discussion. Процес розробки
методу випробувань – це один із елементів системи метрологічного забезпечення
випробувальної лабораторії [4]. В [4] запропоновано підхід до синтезу адаптивних
систем метрологічного забезпечення (МЗ) ВЛ на основі нечіткої логіки за умови
прийняття рішення в умовах ризику. Запропонована схема функціонування
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адаптивної системи МЗ охоплює усі аспекти забезпечення необхідної точності
вимірювань і випробувань. Особливістю цієї адаптивної системи МЗ є її здатність
приймати рішення з урахуванням попередньо-накопиченого досвіду, тобто
здатність навчатись і вибирати оптимальне рішення.
Формування і прийняття рішень під час розроблення нових методів
випробувань можна вважати складною нечітко формалізовуваною задачею [5, 6],
тобто задачею, яка в окремих випадках вимагає побудови оригінального
алгоритму вирішення залежно від конкретної ситуації, для якої можуть бути
характерні невизначеність і динамічність вхідних даних і знань.
Аналіз метрологічного і нормативного забезпечення методів випробувань
сільськогосподарської техніки [7] показує, що серед нормативних документів
(НД) на методи випробувань налічується 36 % міждержавних стандартів ГОСТ
розроблених до 1992 р. Це достатньо значний відсоток, враховуючи ту ситуацію,
що майже всі ці нормативні документи повинні бути відмінені впродовж
декількох подальших років відповідно до Державної політики в галузі технічного
регулювання і перейти в статус довідкових [8]. Крім цього, наріжним каменем
стає відмова від поняття «похибка вимірювання» і введення обов'язкового
калібрування засобів вимірювальної техніки. Усі методи випробувань,
регламентовані чинними нормативними документами, дають вказівку щодо
похибки, з якою повинні вимірюватися ті або інші показники. Інформація про
невизначеність вимірювань, її допустимі межі, відсутня. Це ускладнює (робить
неможливим) процедуру оцінювання точності вимірювань за показником
невизначеності.
Безпосереднє застосування міжнародних стандартів не завжди є ефективним,
оскільки вимагає значних зусиль від вітчизняних випробувальних лабораторій
щодо переоснащення матеріально-технічної бази і навчання персоналу.
Використовування стандартизованих методів випробувань не сприяє розвитку
науково-технічного прогресу. Це пов’язано з тим, що стандарт, як філософська
категорія, відображає вимогу суспільства в конкретний момент часу.
Водночас, у відомих публікаціях наголошується на тій обставині, що під час
випробування мобільних машин, об'єкт випробувань повинен бути повністю
спостережним. Тобто, кожному ступеню його свободи повинна відповідати
вимірювальна вісь давача [9, 10]. Інакше модель вимірювання буде неповною, а
результати не будуть адекватно характеризувати стан об'єкту і ступінь довіри до
таких результатів буде низьким. Наявні методи випробувань не враховують цю
обставину [11]. Цей факт є важливим доказом того, що необхідно розробляти нові
методи випробувань, а для цього необхідно абстрагуватись від наявної системи і
розробити нові підходи до синтезу безпосередньо методів випробувань, нового
випробовувального устатковання і метрологічного забезпечення випробувань
загалом. Нагальним є питання розроблення нової методології з питання, яке
аналізується.
Практично на кожному етапі розроблення нового методу випробувань, особа,
яка проводить цю роботу стикається із задачею прийняття рішення. Ефективним
способом прийняття рішення є застосування нечітких когнітивних моделей, в яких
враховується те, що взаємовпливи між факторами, викликані різними причинно77

наслідковими зв’язками, можуть мати різну інтенсивність і ця інтенсивність може
змінюватись із часом [5, 6]. Вводиться поняття нечіткої когнітивної карти.
Застосування нечітких когнітивних моделей дає змогу автоматизувати вирішення
ряду складно формалізовуваних задач, які виникають на різних етапах прийняття
керівного рішення.
Загалом, процес прийняття рішення за новим методом випробувань
складається із чотирьох основних етапів:
− аналізування проблеми (постановка задачі щодо характеристик які необхідно
визначити);
− формування мети і задач (обґрунтування математичної моделі, розробка
методики, вибір (проектування) випробувального устатковання, вибір критеріїв і
оцінювання їхньої ефективності (показники точності, достовірності і
адекватності));
− формування й аналіз множини альтернатив (варіанти під час прийняття
рішення, оцінка ефективності кожного рішення);
− формування керівної дії (кінцеве рішення).
Кожен етап розділяється на окремі підетапи, які є окремими задачами. Деякі
задачі розв’язуються на основі припущень і неглибоких роздумів, які закладаються
в модель випробування; формуються обмеження щодо застосування методу.
Складність виникає під час експериментального дослідження методу внаслідок дії
таких суб’єктивних факторів як виконавець, об’єкт на якому проводяться
дослідження та умови проведення випробувань. Доводиться враховувати
статистичну інформацію і приймати рішення про можливість її розповсюдження
як такої, що відповідає певним вимогам.
Нечітка когнітивна карта розроблення методу випробувань являє собою
причинно-наслідкову мережу, яка відображає придатність методу. Формальний
вигляд нечіткої когнітивної карти
(1)
Y = R, U ,
де R = {r1 , r2 ,... rn } – множина об’єктів моделі (концепти);
U = {1, 0} – бінарне відношення на множині R, яке задає зв’язки між
об’єктами.
Об’єкти r характеризують як кількісні показники (похибка, невизначеність,
тощо), так і якісні (умови випробувань, тощо). Нечітка когнітивна карта будується
на інформації, якою володіє особа, яка розробляє метод випробувань.
На множині концептів R можна виділити множину вхідних впливів
A = {a1 , a2 ,... ak } , множину вихідних впливів V = {v1 , v2 ,... v p } , проміжні концепти
E = {e1 , e2 ,... ez } , множину зв’язків між концептами U = {u ( ri , rj )} . Як зазначалось

вище, зв’язки між концептами бінарного типу. Кожному зв’язку ставиться у
відповідність нечітке правило з термами, які є лінгвістичними перемінними стану
концепту.
Отже, інформаційну модель розробки нових методів випробувань можна
представити універсальною алгеброю:
H = Q, T , O, P, S , D ,
(2)
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де Q – множина з описом математичних моделей методу випробувань;
T – множина критеріїв для визначення достатності похибки
(невизначеності) вимірювання;
O – множина з описом варіантів умов випробувань;
P – множина критеріїв для визначення достатності кількості спостережень
(вимірювань);
S – множина правил, за якими приймаються рішення;
D – множина показників придатності методу.
Нечітку когнітивну карту зручно представити як зважений орієнтований граф,
вершини якого (концепти) відповідають об’єктам множини R, а дуги – причиннонаслідковим зв’язкам. Кожна дуга має вагу, яка задається відповідним
нормованим показником інтенсивності впливу uij.
Кінцевим результатом (прийнятим рішенням) є значення показників
придатності методу і їх відповідність встановленим вимогам. На показники
придатності будуть впливати, узагальнено, два фактори: методика випробувань з
відповідними умовами, значеннями похибки і невизначеності вимірювання та
математична модель випробувань, яка характеризує відповідність методу
реальним умовам. Математична модель випробувань буде впливати на рішення
стосовно вибору методики випробувань. Зі свого боку, методика випробувань
буде впливати на кількість спостережень і, відповідно, похибку і невизначеність
вимірювання.
Висновки. / Conclusions. Запропонована методологія розроблення нових
методів випробувань передбачає:
– запис моделі нового методу випробувань кінцевою множиною об’єктів, які є
значимими для методу випробувань характеристиками;
– встановлення між об’єктами причинно-наслідкових зв’язків, які можуть
позитивно/негативно впливати на характеристики методу, який розробляється;
– встановлення значень показників придатності і спостережності методу, які є
основним критерієм, за яким робиться висновок про можливість застосування
методу;
− встановлення метрологічного допуску на показники, які визначаються;
– зіставлення показників похибки і невизначеності під час вимірювань з
економічною доцільністю їх досягнення та виробничою необхідністю.
Подальшого дослідження потребують питання формального опису складових
алгебри і встановлення причинно-наслідкових зв’язків у графі управління
процесом випробувань.
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УДК 629.3.01
ВИПРОБУВАННЯ І ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ-ВИПРОБУВАЧІВ:
ВИКЛИКИ СУЧАСНОСТІ
Кравчук В., д-р техн. наук, проф., член-кор. НААН України,
УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого,
Коробко А., канд. техн. наук, доц.,
Харківська філія УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого,
Шеїн В., канд. техн. наук, доц.,
Харківський національний автомобільно-дорожній університет
Вступ. / Introduction. Проблема забезпечення якості продукції багато в чому
залежить від вирішення питань її випробувань і якості підготовки фахівців, які
проводять ці випробування. Одним із важливих елементів системи управління
випробувань є метрологічне забезпечення (МЗ) випробувальної лабораторії [1, 2,
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3]. Воно характеризується значним обсягом вимог у рамках систем управління [3],
які включають не тільки безпосередні вимірювання, а й діяльність з оцінювання
точності та якості вимірювань, простежуваності вимірювань, оцінювання
придатності методик випробувань, оцінювання випробувального устаткування
після його монтажу і в процесі експлуатації тощо.
Мета роботи. / Aim. Метою дослідження є аналіз факторів, які впливають на
якість випробувань і формування узагальненої системи; адаптивного
інформаційно-логістичного управління процесом випробувань встановленням
взаємозв’язків між елементами системи управління і розроблення на основі цих
алгоритмів роботи програмного забезпечення, застосовуючи його в практиці
підготовки фахівців-випробувачів.
Матеріали і методи. / Materials and methods. У роботі використані методи
системного аналізу, моделювання робочих процесів в умовах нечіткості
формулювання задачі і невизначеності результату та апарату нечітких множин.
Для практичної реалізації застосовано інтегрований метод навчання в умовах
дистанційної освіти.
Результати та обговорення. / Results and discussion. Технічний стан
продукції залежить від багатьох факторів. У найбільшій мірі це недосконалість
безпосередньо конструкції вузлів та агрегатів, недостатній рівень технічного
обслуговування та ремонту, невиконання вимог із забезпечення необхідної
точності і достовірності вимірювань під час технічного обслуговування,
діагностики та випробувань [3, 4].
Саме останній фактор, на нашу думку, є найбільш вагомим. Це обумовлено
тим, що недотримання вимог до точності і єдності вимірювань може впливати на
технічний стан продукції протягом усього її життєвого циклу. Недостатня
точність вимірювання може неправильно охарактеризувати технічний стан вузлів
та агрегатів, а в процесі експлуатації недостовірні результати діагностики і
випробувань можуть призвести до значних економічних втрат і людських жертв.
У роботах [5, 6] нами запропоновано схему системи метрологічного
забезпечення, яка охоплює усі сторони забезпечення необхідної точності
вимірювань і випробувань. Уся інформація, необхідна для реалізації процесу
випробувань, у запропонованій системі акумулюється у підсистемі
«Інформаційно-логістична». Це автоматизована система з базами даних щодо
методик виконання вимірювання, засобів вимірювальної техніки і випробувального устатковання, персоналу, результатів вимірювань і випробувань [1, 2].
Випробувальна лабораторія Харківської філії Державної наукової установи
«Український науково-дослідний інститут прогнозування і випробування техніки
і технологій для сільськогосподарського виробництва імені Леоніда Погорілого»
акредитована на відповідність вимогам ISO/IEC 17025-2017 [7]. Чинна редакція
указаного стандарту передбачає широкі можливості для використання
електронного документообігу. Адаптивна інформаційно-логістична система
метрологічного забезпечення випробувань направлена саме на реалізацію такого
підходу. Вона являє собою програмний комплекс «Laboratory test quality v.2.1»,
побудований на основі бази даних.
Головне вікно програми розділено на два сектори.
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Перший сектор реалізує доступ до Паспорта випробувальної лабораторії
(Паспорт) та системи управління якістю. У вікні діалогу розміщені кнопки, які
відкривають відповідні форми паспорта. Переглянути форми можна у вікні
програми у формі звіту для друку форми, або завантажити їх у форматі *.doc.
Відкриваючи певну форму, вікно діалогу показує кнопки з перехресними
посиланнями на форми процедур системи управління. Наприклад, переглядаючи
інформацію про певне випробувальне устатковання (ВУ) або засіб вимірювальної
техніки (ЗВТ) форми 3 або форми 4 Паспорта, можна переглянути інформацію
про персонал, уповноважений працювати з цим устаткованням. Відповідно,
переглядаючи інформацію про персонал можна переглянути перелік ВУ і ЗВТ (та
детальну інформацію про них), з якими конкретний працівник уповноважений
працювати. Переглядаючи нормативні документи на продукцію (форма 2.1) чи на
методи випробувань (форма 2.2), є можливість переглянути ці документи у
форматі *.pdf. Переглядаючи форму 2.2, можна переглянути інформацію стосовно
того, хто із працівників уповноважений на проведення конкретного методу, яке
ВУ і ЗВТ використовується тощо. Також у першому секторі розміщено кнопку,
яка відкриває вікно діалогу «Система управління якістю». У цьому блоці
реалізується розділ 8 [5].
Другий сектор призначений для роботи із замовником. Робота може
реалізовуватись за двома сценаріями:
1) спочатку в базу даних заносяться дані про мікроклімат і визначається
можливість проведення випробувань за певних умов і подальші дії. Цей спосіб
використовується, якщо умови навколишнього середовища явно незадовільні
(наприклад, занадто низька чи занадто висока температура навколишнього
середовища).
2) робота починається з приймання й оформлення замовника. Залежно від
продукції, яка надається на випробування, аналізуються вимоги замовника
(вимоги до продукції, метод тощо). Вибравши з бази даних вид продукції,
нормативні документи на вимоги до неї, автоматично визначаються можливі
методи випробувань щодо неї, визначаються необхідні ЗВТ і ВУ, призначаються
випробувачі, які можуть виконати відповідні роботи. За позитивного результату
автоматично формується Журнал видачі ЗВТ і ВУ. Робота продовжується.
У базу даних «Laboratory test quality v.2.1» внесено граничні дані умов
випробувань, що після внесення фактичних даних мікроклімату автоматично
визначає можливість проведення випробувань.
Аналогічно працює і підсистема метрологічного забезпечення. На початку
календарного року автоматично формується програма калібрування ЗВТ на
поточний рік. Якщо, наприклад, деякий ЗВТ буде із завершеним терміном дії
свідоцтва про калібрування, то при аналізуванні можливості проведення
випробувань цей ЗВТ не буде відображатись.
Залежно від посадових обов’язків персоналу (керівник ВЛ, керівник з якості,
випробувачі) визначені можливості для редагування бази даних, тобто внесення
інформації, формування документів (наприклад, програма навчання персоналу,
графік і програми внутрішніх аудитів, тощо), їх затвердження, тощо.
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Завершення 2019-2020 навчального року виявилося надто складним. Заклади
освіти усіх рівнів змушені були перейти на дистанційну форму навчання. За
відсутності чітких рекомендацій з боку органів управління закладами освіти,
кожен з них змушений сам вибирати способи і засоби реалізації дистанційної
форми навчання.
Не виключенням став і Харківський національний автомобільно-дорожній
університет. Переддипломна практика студентів освітньої програми «Професійна
освіта. Метрологія, стандартизація, сертифікація» була запланована у Харківській
філії Державної наукової установи «Український науково-дослідний інститут
прогнозування і випробування техніки і технологій для сільськогосподарського
виробництва імені Леоніда Погорілого». Згідно з програмою практики студенти
знайомляться з наявними і новими та перспективними зразками машин
сільськогосподарського машинобудування. Знайомляться з системою управління
якістю акредитованої на відповідність вимогам ISO/IEC 17025-2017 [7]
випробувальної лабораторії (з дотриманням норм конфіденційності). Для
студентів імітуються певні ситуації невідповідностей і вони навчаються
проводити внутрішні аудити та складати відповідну документацію. Знайомляться
і навчаються працювати із засобами вимірювальної техніки, випробувальним
устаткуванням. Також студенти навчаються проводити випробування, починаючи
від аналізування супровідної документації на машину, оцінки її відповідності і, за
певних умов, допускаються спостерігачами за реальним процесом випробувань.
Особлива увага приділяється інформуванню студентів про нові перспективні
наукоємні методи випробувань (focus-test). Це сприяє розширенню їхнього
кругозору і навчає нестандартно і творчо мислити. В умовах дистанційної освіти
багато можливостей практичного навчання стали неможливими. Для вирішення
цієї проблеми було запропоновано таке.
Випробувальна лабораторія Харківської філії Державної наукової установи
«Український науково-дослідний інститут прогнозування і випробування техніки
і технологій для сільськогосподарського виробництва імені Леоніда Погорілого»
працює із застосуванням програмного комплексу «Laboratory test quality v.2.1» –
адаптивної інформаційно-логістичної системи метрологічного забезпечення вип.робувань. Цей комплекс розроблено фахівцями інституту і він забезпечує роботу
лабораторії із дотриманням усіх вимог щодо виконання системи управління.
Для студентів було розроблено версію «Laboratory test quality v.3 Virtual
laboratory». Це віртуальна випробувальна лабораторія (працює автономно без
доступу до сервера), база даних якої наповнена методами випробувань відповідно
до чинних стандартів.
Форми проходження практики можуть бути двох видів:
– уся група студентів діє як одна лабораторія із розподілом повноважень між
студентами відповідно до віртуальних посад;
– кожному студенту дається індивідуальне завдання.
Керівник практики (викладач) формує завдання кожному студенту відповідно
до вибраного способу. Далі файли, створені студентами в цьому році можуть
використовуватись як відправна точка для формування завдання студентам
наступних років. Завдання може полягати у розвитку бази даних, наповненні її
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новими засобами вимірювальної техніки, формуванні програм калібрування,
пошуку невідповідностей у системі управління тощо. Важливою складовою
практичної підготовки, крім віртуальних тренажів, є участь у реальному процесі
випробувань або спостереження за ним. На сьогоднішній день вихід із ситуації
знайшли у такому.
Під час проведення реальних випробувань знімаються короткі відеоролики з
коментарями і надаються для перегляду студентам. Випробування за новими
наукоємними методами детально коментуються викладачем і випробувачем з
роз’ясненням того, що вимірюється, чим вимірюється, за якими методиками,
розповідається про патенти на ці методики тощо.
Фокус-тести, здебільшого, після проведення процедури безпосереднього
вимірювання потребують подальшої обробки результатів цих вимірювань,
оцінювання їх адекватності тощо. Студентам надається така можливість.
Викладач надає кожному студенту частину вхідного матеріалу (результати
реальних вимірювань) і формує індивідуальне завдання. Важливу психологічну
роль у цьому відіграє фактор усвідомлення кожним студентом причетності до
реальних випробувань, усвідомлення того, що його вклад буде корисним.
Висновки. / Conclusions. Запропонована схема системи метрологічного
забезпечення охоплює всі сторони забезпечення необхідної точності вимірювань і
випробувань, а саме передбачає наявність необхідної нормативно-технічної
документації; наявність засобів вимірювальної техніки і випробувального
устаткування, еталонів і зразкових мір; наявність кваліфікованого персоналу;
впевненість у тому, що результати випробувань точні (правильні і прецизійні) і
отримані на правильному обладнанні згідно з правильною методикою; і
забезпечує ефективне прийняття рішень на основі об’єктивної інформації.
Розроблені алгоритми роботи програмного комплексу «Laboratory test quality
v.2.1» забезпечують роботу випробувальної лабораторії відповідно до вимог її
системи управління, мінімізують ймовірність виникнення ризиків та забезпечують
якісну підготовку фахівців в умовах пандемій чи інших викликів сучасності.
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УДК 582.998.2.633.3
АНАЛІЗ КОНСТРУКЦІЙ РОМАШКОЗБИРАЛЬНИХ МАШИН
Климчук М., канд. мед. наук,
Сало Я.,
Думич В.,
Львівська філія УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого
Вступ. Упродовж останніх років спостерігається щораз зросла динаміка
використання лікарських рослин для виробництва ліків, косметичних препаратів
тощо. Дані Всесвітньої організації охорони здоров’я показують, що в умовах
сьогодення мінімум 25 % зареєстрованих ліків мають рослинне походження [1].
До того ж сучасна світова статистика показує, що 80 % населення планети
використовує ліки на основі лікарських рослин, що зумовлює формування у світі
попиту на лікарські рослини та демонструє економічну доцільність їх
виробництва.
В Україні протягом попередніх трьох років вирощування лікарських культур
збільшилось на 67 %, що можна назвати справжнім проривом. Разом із обсягами
виробництва зростає й експорт. Тепер Україна поставляє лікарські рослини і їхні
компоненти до країн Європейського Союзу та у Сполучені Штати, в Азію та
Австралію [2].
Лікарське рослинництво було і залишається однією з трудомістких галузей
сільського господарства. Затрати ручної праці за деякими операціями та
процесами у вирощуванні лікарської рослинної сировини складають близько 50 %
і часто відіграють визначальну роль у формуванні собівартості виробництва
сировини [3]. Ефективність виробництва лікарських рослин і лікарської рослинної
сировини залежить від низки факторів, серед яких можна виділити забезпечення
виробництва необхідною технікою тощо [4].
Ромашка лікарська є однією з найпопулярніших культур в Україні та світі. Ті
виробники, які вдало налагодили виробництво та збут продукції, мають
рентабельність виробництва ромашки лікарської на рівні 100 %. Це за умови, що з
1 га буде зібрано 600 кг квітки, 100 кг пилку й пелюстки, 200 кг соломи та 50–60
кг насіння та за умови успішної реалізації [5].
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Мета роботи. Метою роботи є аналізування конструкційних особливостей
технічних засобів для збирання ромашки та дослідження
розробленої
ромашкозбиральної машини.
Матеріали і методи. Аналітичні дослідження конструкційних особливостей
машин і обладнання для збирання суцвіть ромашки виконувалися на основі
опрацювання наукових статей, монографій, дисертацій та інших науковометодичних праць з цього напрямку.
Експериментальні дослідження розробленого пристрою для збирання
ромашки проводились у Західному регіоні України на дослідних ділянках
Львівської філії УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого. Довжина ділянки – 200м, ширина
4 м. Поле, де вирощувалась ромашка, характеризується однорідним покривом
ґрунту. Ґрунт дослідної ділянки – дерново-підзолистий супіщаний.
Закладання
ділянок
і
дослідження
виконували
відповідно
до
загальноприйнятих методик. Повторність у дослідах - трикратна. Цвітіння
ромашки лікарської розпочалося в кінці третьої декади травня. Збирання квітів
ромашки лікарської проводили під час повного цвітіння, коли на кожній рослині
розкрилися 15-23 суцвіть. Висота куща, на період збирання становила 50 см,
ширина – 17 см, густота рослин – 68 шт/м2, висота розташування нижнього квітки
– 24 см, біологічна урожайність квіткових кошиків – 1,1 т/га.
У процесі експериментальних досліджень оцінювалась показники роботи і
доцільність упровадження пристрою, розробленого Львівською філією
УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого, для механізованого збирання квіткових кошиків
ромашки лікарської.
Визначення показників умов досліджень та показників роботи пристрою для
збирання ромашки проводились за методами СОУ 74.3-37-724:2009
“Сільськогосподарська техніка. Машини для вирощування та збирання
ефіроолійних і лікарських культур. Методи випробування.”
Результати й обговорення. Традиційно ромашка збирається вручну за
гребенями, які повільно проходячи у вертикальному напрямку між рослинами,
відривають квітки від стебел методом обчісування. Однак ручні способи збирання
суцвіття ромашки є малопродуктивними і вимагають значних затрат ручної праці.
Тому вони можуть бути прийнятними для збирання на малих ділянках. У
спеціалізованих господарствах необхідно використовувати механічні способи із
застосування спеціалізованих збиральних машин.
Нині на світовому ринку техніки експонуються ромашкозбиральні машини з
різними конструкціями адаптерів для збирання кошиків ромашки, які
укомплектовані різними типами обчісувальних пристроїв. Ivanovic S, Pajic M. і
Markovic T, а також Hanna Brabandt і Detlef Ehlertта Мартінов і Костянтинович
розділили адаптери для збирання ромашки на пристрої обладнані гребінками та
роторами [6 - 8].
Ромашкозбиральні машини можуть оснащуватися адаптерами з пасивними
або обертовими гребінками. Пасивні гребінки рухаються лінійно паралельно до
поверхні ґрунту на встановленій висоті і можуть бути обладнанні механізмом для
зрізання квіток.
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Пасивними гребінками без механізму відрізання стебел оснащуються ручні
знаряддя або малогабаритні візки для збирання лікарських рослин. Такими
ручними знаряддями і засобами малої механізації можна зібрати близько 10-15
кг/год. квіток, продуктивність роботи – близько 0,005 га/год., а трудомісткість –
понад 200 люд∙год/га [9].
Окремі машини для збирання ромашки оснащуються адаптерами з пасивними
гребінками з механізмами відрізання квіткового кошика від стебел. Адаптери
такого типу мають просту конструкцію, проте за даними досліджень Bentini, M. та
Guarnieri, A., вони не можуть забезпечити повноту і якість збирання квіток
(повнота збирання близько 63 % і лише 45 % головок з стеблами довжиною до 3
см) [10].
Фахівцями Львівської філії УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого було розроблено і
проведено випробування пристрою для механічного збирання кошиків ромашки
лікарської (рис. 1) з пасивною гребінкою з ножем.

Рисунок 1 – Пристрій для механічного збирання кошиків ромашки лікарської
За результатами оцінювання роботи пристрою встановлено, що повнота
збирання квіток коливалася від 68,3 % до 79,3 %, кількість квіток з короткими
стеблами – від 46,4 % до 64,1 %., робоча швидкість руху – 1,7-3,5 км/год.,
продуктивність роботи – 0,25 – 0,52 га/год. Підсумовуючи результати досліджень,
можна стверджувати, що розроблений пристрій для збирання ромашки задовільно
виконує технологічний процес на рівні з машинами-аналогами зарубіжних
виробників.
Машини з адаптерами, які працюють за принципом лінійно переміщених
гребінців з додатковим обрізанням стебла, мають нижчу вартість порівняно з
машинами, обладнаними адаптерами з обертовими гребінками або роторами.
Проте вони не здатні виконувати збирання квіткових кошиків, які розташовані на
бокових пагонах рослини нижче встановленої висоти ходу робочих органів
адаптера, що приводить до втрат врожаю.
Тому на більшості машин для збирання ромашки встановлюються адаптери з
обертовими гребінками та роторні обчісувальні механізми.
Обертові гребінчасті пристрої характеризуються центральним або
периферійним скиданням суцвіть. Роторні адаптери відомі як штифтові барабани
з парами щіток.
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Фірма Euro Prima (Сербія) продукує комбайн для збирання ромашки моделі
VB 2002 (рис. 2), обладнаний збиральним роторним пристроєм з обертовим
барабаном, з'єднаних з центральним циліндром 12-16 планок з штифтами.
Штифти розташовані на відстанях 4 см на планках.
Завдяки руху машини вперед і обертанню барабана, стебла ромашки
захоплюються зубцями і втягуються в простір між циліндром для збору та
нижньою листовою пластиною. На цій пластині утворюється шар рослин, який
багаторазово розчісують зубці завдяки високій швидкості обертання збирального
барабана до 150 об/хв.
Ефект розчісування обумовлений спіральним
розташуванням послідовних зубців і відокремлює головки квіток від стебел.
Суцвіття транспортером подаються у бункер. Вивантаження суцвіття з бункера
відбувається його підніманням і перевертанням гідроциліндрами.

а
б
1 – поверхня ґрунту; 2 - незібрана рослина;
3 – рослина з обірваною квіткою; 4 – зірвана квітка; 5 – зубці-штифти;
6 - нижня листова пластина; 7 – барабан
Рисунок 2 - Комбайн для збирання ромашки моделі VB 2002 (а) та
конструкційно-технологічна схема адаптера з обертовим штифтовим барабаном
Хорватська фірма HERBAS виготовляє комбайн для збирання ромашки
моделі KVH - 2000E (рис. 3 а), адаптер якого укомплектований барабаном з
зубчастими планками. Під час виконання технологічного процесу планки
барабана адаптера обривають квітки та кидають їх на транспортер, який
наповнює бункер місткістю 2,7 м3. Продуктивність становить 0,25-0,33 га/год.
Необхідна потужність трактора для приводу комбайна – 30 кВт.
Італійська компанія ONG виготовляє комбайн для збирання квіток ромашки,
обладнаний адаптером з рухомими гребінками (рис. 3 б), які прочісують
стеблостій. Під час роботи гребінки входить зверху в рослинність, у
вертикальному напрямку, перевертаються горизонтально знизу лінії розміщення
квіток і залишаються в горизонтальному положенні протягом всієї фази підйому.
Горизонтальність гребінок під час відривання забезпечується кривошипношатунним механізмом.
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Видалення стрижнів квітки і одночасний збір головок, які застряють між
зубцями відбувається завдяки застосуванню обертових щіток, які стикаються з
зубцями, розташованими на верхній частині головки.

а
б
Рисунок 3 – Комбайни для збирання ромашки, обладнанні адаптерами з
планчастим барабаном (а) та обертовими гребінками (б)
Висновки. На основі аналітичних досліджень встановлено, що на
сьогоднішній день комбайни для збирання ромашки розвиваються в напрямку
створення й удосконалення адаптерів з обертовими гребінчастими та роторними
збиральними пристроями.
За результатами експериментальних досліджень встановлено, що розроблений
пристрій для збирання ромашки задовільно виконує технологічний процес на
рівні з серійними машинами-аналогами.
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РЕЗУЛЬТАТИ АПРОБАЦІЇ СУЧАСНОГО ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ
БЕЗПРИВ’ЯЗНОГО УТРИМАННЯ КОРІВ
Кришталь О.,
Смоляр В., канд. с.-г. наук,
УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого
Вступ
Інтенсифікація молочного скотарства з використанням інноваційних
ресурсоощадних технологій є прогресивною та економічно вигідною. Лише за
рахунок удосконалення технології утримання корів у сільськогосподарських
підприємствах є реальним знизити витрати з виробництва продукції на 10 %, а у
спеціалізованих підприємствах з високим рівнем виробництва – на 30 %.
Згідно з даними щодо систем утримання корів у господарствах країн
Європейського Союзу, під час створення обладнання для молочних ферм
максимально враховують вимоги директив та інших нормативних документів ЄС,
біологічні та фізіологічні потреби тварин для створення сприятливих, наближених
до природних, умов їх утримання [1].
Тому оцінювання сучасного обладнання для безприв’язного утримання корів є
досить актуальним.
Мета роботи. Оцінювання технології безприв’язного утримання корів на
молочних фермах з використанням сучасного обладнання.
Матеріали і методи. Під час апробації обладнання для безприв’язного
утримання корів виробництва вітчизняної фірми ТОВ «АТ Техніка» були
використані чинні нормативні документи, а також основна для галузі
тваринництва директиви Ради ЄС 98/58 [2].
Результати й обговорення.
Безприв’язний спосіб утримання корів складається з таких видів
обслуговування тварин: з використанням боксів і комбінованих боксів, утримання
на глибокій підстилці і на щілинній підлозі. Значні здобутки за проблематикою
накопичено в Державній науковій установі «УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого»,
напрацьовані концептуальні аспекти створення високоефективних молочних ферм
тощо [3, 4, 5].
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Надалі детально зупинимось на характеристиці обладнання для утримання
корів провідної вітчизняної фірми в галузі виробництва машин для тваринництва
ТОВ «АТ Техніка» та результатах апробації обладнання у господарських умовах.
Комплект обладнання (рис. 1) призначений для безприв’язного утримання
груп корів, забезпечення їх боксами для відпочинку, питною водою, пристроєм
для чесання, індивідуальною або груповою фіксацією в зоні годівлі, огорожами і
скотопрогонами для пересування тварин до доїльної зали і вигульних
майданчиків.

Рисунок 1 – Комплект обладнання для безприв’язного утримання корів
До складу обладнання входять: огорожа кормового столу, бокси для
відпочинку корів (рис. 2), огорожа секцій, перегородки, ворота та з’єднувальні
елементи, групові напувалки та пристрої для чесання корів.
Обладнання виготовлене з водогазопровідних труб діаметром 25 мм, 40 мм,
48 мм та 60 мм і має оцинковане антикорозійне покриття.

Рисунок 2 – Бокси для відпочинку корів
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Щоб корови не попадали на кормовий стіл, стійло і кормовий стіл розділяють
спеціальними кормовими решітками із самофіксувальними пристроями типу
«хедлок». Безпечні кормові решітки мають вгорі та внизу отвори для голови
тварин. Усі положення фіксувального механізму управляються одним важелем.
Істотними перевагами кормових решіток є стабільна конструкція з простим
центральним управлінням, в якому всі захоплювальні труби фіксуються і
відкриваються по центру, а місця для тварин можна звільняти окремо. Кормові
решітки безпечні для респондерів.
Пластикові боксові розділювачі встановлюють на відстані 1,2 м один від
одного, створюючи індивідуальні місця для відпочинку корів. Переваги
пластикових розділювачів: гнучка рухома конструкція відповідає фізіологічним
потребам тварин та зменшує ризики їх травмування; тварини вільно
пересуваються в боксі без ризику бути затиснутими під трубною конструкцією;
широкий простір дає змогу тварині швидше лягати та довше відпочивати.
Комфортні умови утримання сприяють збільшенню надоїв молока, покращенню
загального стану тварин, їхнього здоров’я та зниженню ветеринарних витрат.
Оптимальний комфорт для відпочинку корів у боксах створюють гумові
килимки завдяки їхній зносостійкої і "повітряній подушці", яка набуває форму
тулуба тварини.
Використання у корівниках сучасних систем напування підтримує стабільне
водопостачання тварин. Відомо, що високопродуктивні корови споживають
значно більше води. Корова з добовим надоєм молока 13 кг випиває 35-40 л води,
а з надоєм 40-110 л води. Для напування тварин в обладнанні АТ «Техніка»
використовують групові напувалки (рис. 3), виготовлені з нержавіючої сталі і
під’єднані до водопровідної мережі корівника.
Надходження води до напувалки встановлює поплавковий механізм, а
температуру води для напування тварин контролює датчик температури, який
керує роботою двох ТЕНів потужністю по 180 Вт.

Рисунок 3 – Групова напувалка
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Для чесання корів встановлено спеціальний пристрій, який складається з двох
щіток завдовжки 0,45 м, одна з яких розміщена в горизонтальній площині на
висоті 1,35 м, а інша у вертикальній площині на висоті 0,7 м. Пристрій для
чесання забезпечує процес чесання корів та очищення тулуба.
До доїльної зали та на вигульні майданчики корови проходять по огороджених
скотопрогонах з ворітьми. Огорожу секцій, перегородки, ворота об’єднують в
одну систему.
Результати апробації обладнання для безприв’язного утримання корів
наведені в таблиці 1.
Таблиця 1 – Результати апробації обладнання
Показник
Довжина секції огорожі, м
Кількість тварин, які обслуговуються, гол.
Відстань між стояками боксів, м
Нахил підлоги у боксах, %
Довжина одної секції огорожі кормового столу, м
Фронт годівлі , м
Ширина технологічного проходу в огорожі скотопрогонів, м

Значення показника
40
30-32
1,2
2
3,25
0.65
0,35
200,0 ×42,5×24,0

Габаритні розміри групової напувалки, см
Місткість ванни напувалки, л
Потужність нагрівальних елементів напувалки, Вт
Висота встановлення щітки для чесання корів, м
горизонтальної
вертикальної
Довжина щіток для чесання корів, м

120
180
1,35
0,7
0,45

Обговорення із спеціалістами молочної ферми свідчать про зручність
використання комплекту обладнання, який забезпечує групове безприв’язнобоксове утримання корів дійного стада і створює зручні умови для відпочинку,
годівлі, напування корів, а також фіксацію тварин під час проведення
ветеринарно-санітарних заходів. Безпечні кормові решітки “хедлок” мають вгорі
та внизу отвори для голови тварин. Завдяки нижньому отвору для голови, корову
у разі потреби можна звільнити, якщо до верхнього отвору вона не в змозі
піднятися самостійно.
Апробація обладнання підтверджує високу якість виконання технологічного
процесу утримання корів в умовах використання сучасного обладнання для
безприв’язно-боксового утримання, який вважається досить ефективним,
забезпечує сприятливі умови для утримання корів, повноцінної годівлі тварин
тощо.
Висновки. Результати апробації обладнання для безприв’язного утримання
корів підтверджують перспективність його використання на фермах за такими
факторами як технологічні площі для корів, їх годівля з вільним доступом до
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кормів і води та проведення ветеринарних заходів для покращення здоров’я
тварин.
Апробоване обладнання завдяки модульній системі монтажу та
універсальністю елементів і кріплень придатне для встановлення на молочних
фермах різних типів.
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НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ В АПК:
ДОСЛІДЖЕННЯ ТА УПРАВЛІННЯ
УДК 631.3:531.3.001.4
ДО ПИТАННЯ СТВОРЕННЯ РЕЄСТРУ НОВИХ ДОСТУПНИХ
АГРОТЕХНОЛОГІЙ
Кравчук В., д-р техн. наук, проф., чл.-кор. НААН України,
Таргоня В., д-р с.-г. наук,
Новохацький М., канд. с.-г. наук, доцент,
Сердюченко Н., канд. геогр. наук,
УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого
Вступ. В Україні гостро стоїть питання технологічного розвитку,
технологічної модернізації та створення ресурсоощадних виробництв. Це
найбільш ефективний напрямок росту економіки, збільшення продуктивності
підгалузей
сільського
господарства,
підвищення
якості
та
конкурентоспроможності сільськогосподарської продукції. В останні роки велике
значення надається переходу на принципи найкращих доступних технологій з
використанням практики розвинених країн, де нормування допустимих впливів на
навколишнє середовище здійснюється на встановленні технічних нормативів, що
повністю відповідає інтересам підвищення конкурентоспроможності українських
підприємств.
Сучасні напрацювання національної сільськогосподарської науки містять
цікаві та перспективні техніко-технологічні розробки, які не знаходять
відповідного впровадження, зокрема і через відсутність належного доступу
виробника до технологічної інформації та відсутність спеціалізованих галузевих
баз даних технологічних розробок. Тому, на думку авторів, назріла необхідність
створення окремого реєстру вітчизняних інноваційних сільськогосподарських
технологій та методики його формування (із розширеним змістом подання
інформації) для впровадження механізму забезпечення суб’єктів аграрного
сектора економіки України достовірною інформацією про сучасні агротехнології.
Мета роботи. Розгляд проблеми, наукове обгрунтування та оцінка
перспективи створення реєстру вітчизняних інноваційних агротехнологій.
Методи та матеріали. У роботі обгрунтовано доцільність створення реєстру
інноваційних агротехнологій із деталізованим поданням інформації про саму
технологію та оцінкою її експлуатаційної перевірки: (деклараційний, експертна
оцінка, виробнича експертиза, моніторинг впливу агротехнології на
агроекологічні показники стану довкілля, якості продукції, родючості тощо).
Робочим матеріалом для створення реєстру будуть безпосередньо наукові
розробки інноваційних агротехнологій, а методика виконання таких робіт
передбачає систематизацію інформації стосовно інноваційних розробок
агротехнологій та використання принципу зв’язності як у самій агротехнології
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(технологія виробництва, технологічний процес, технологічна операція), так і з
іншими інформаційними базами та реєстрами.
Результати та обговорення. Впровадження нових агротехнологій у світі
відбувається швидко, проте з різним рівнем прогресу в різних країнах, особливо
це стосується технологій інноваційного селекціонування, а також інших нових
технологій, таких як нанотехнології. У країнах ЄС поширена практика створення
баз даних «найкращих доступних технологій» (Best Available Techniques) –
комплексу виробничих процесів, обладнання, інженерних методів, прийомів,
процедур та інструментів, заснованих на останніх досягненнях науки та техніки,
які мають найкраще поєднання показників задля досягнення екологічної та
економічної ефективності [1-2].
У країнах з розвиненою економікою інформаційним забезпеченням
упровадженням інноваційних агротехнологій займаються різноманітні організації
інноваційної інфраструктури (венчурні фірми, бізнес-інкубатори, технопарки,
технополіси тощо) [3-4]. Послуги таких венчурних фірм оплачують майбутні
можливі інвестори, агрофірми та консорціуми, а також оплата можлива за кошт
бюджету для реалізації цільових програм допомоги країнам, економіка яких
розвивається. Фермери ЄС отримують технологічну інформацію за кошт бюджету
вже у деталізованому вигляді від відповідних регіональних структур.
В Україні роботу з формування Державного реєстру технологій проводить
Департамент інноваційної діяльності та трансферу технологій Міністерства освіти
і науки України. Проте Законом України "Про державне регулювання діяльності у
сфері трансферу технологій" (№ 143-V від 14.09.2006) передбачено формування
галузевих і регіональних автоматизованих баз даних про технології та їхні
складові, а поки що є лише загальна для всіх наукових розробок база Державного
реєстру технологій, яка надає стислий анотований опис технології без її
класифікації та без інформації про показники експертної оцінки чи результати
впровадження.
Спроби створення ефективних дорадчих служб для виробників
сільськогосподарської продукції в Україні також не досягли бажаного рівня
впровадження [5-6], зокрема й через відсутність адаптованої до потреб споживача
інформації щодо інноваційних агротехнологій. Тому зараз нагальною є
необхідність розробки галузевого реєстру нових доступних агротехнологій та
методики його формування (із розширеним змістом подання інформації та
впровадження механізму забезпечення суб’єктів аграрного сектора економіки
України достовірною інформацією про сучасні агротехнології).
На думку авторів, для вирішення цього питання необхідно перш за все
розробити методику формування баз даних та класифікації інформаційного
масиву щодо нових доступних вітчизняних агротехнологій та методи
багаторівневої оцінки агротехнологій. На основі розробленої методики авторами
пропонується створити окремий (галузевий) реєстр перевірених вітчизняних
доступних інноваційних агротехнологій на базі Державного реєстру технологій із
розширеним змістом подання інформації та диференціюванням технологій під час
реєстрації для забезпечення врахування їхніх особливостей (технологія
виробництва, технологічний процес, технологічна операція тощо).
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Основним підходом до виконання таких робіт має стати систематизація
інформації стосовно інноваційних розробок агротехнологій та використання
принципу зв’язності як у самій агротехнології (технологія виробництва,
технологічний процес, технологічна операція), так і з іншими інформаційними
базами та реєстрами (Державний реєстр технічних засобів для АПК України,
Державний реєстр сортів і рослин, довгострокові прогнози незворотних змін
клімату, регіональні фітосанітарні прогнози тощо). Такий підхід повинен
забезпечити виникнення в інформаційній системі стійких і самопідтримувальних
зворотних зв'язків, коли будь-яке включення альтернативної або додаткової
технологічної операції може запустити замкнутий цикл інформаційних приводів,
які взаємно підсилюють один одного і призводять до синергетичного ефекту. Для
систематизації та адаптування інформації щодо ефективних агротехнологій
передбачається також використання ценологічного підходу, який базується на
останніх досягненнях агроекологічної науки та результатах використання
біотехнологічних альтернатив [7]. Наприклад, з точки зору екології всі відомі та
можливі інноваційні технології агровиробництва виробництва можна
класифікувати за принципом впливу на агробіоценози (рис. 1), а саме:

Рисунок 1 – Класифікація агротехнологій за інтенсивністю їхнього впливу
на агробіоценози [8]
- технології органічного землеробства на основі повернення до старих
попередніх агротехнологій, які базуються на невикористанні будь-яких
агрохімікатів. Апологети індустріальних агротехнологій оцінюють такі
агротехнології під девізом «назад в печери». Для таких агротехнологій
притаманні низькі врожаї, довгий період відновлення природної мікробіоти
ґрунту;
- біодинамічні технології інтенсивного впливу на окремі ланки трофічного
ланцюга (ґрунтозахисні технології мінімізації обробітку ґрунту, заміна
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агрохімікатів на природні біологічні аналоги, використання біологічно активних
органічних добрив тощо). Такі технології мають деякі переваги над
вищевказаними, але вплив на одну або частину ланок трофічного ланцюга не
досягає бажаного ефекту;
- інтегровані екологізовані агротехнології, які передбачають інтенсивний
вплив на всі ланки трофічного ланцюга агробіоценозу комплексним науково
обґрунтованим включенням у нього біотехнологічних техноценозів виробництва
біогумусу, ентомологічних і мікробіологічних препаратів захисту рослин,
мікробіологічних добрив на фоні повної відмови від застосування агрохімікатів.
Використання інтегрованих агроекотехнологій, незважаючи на очевидні
переваги та перспективи, ще не знайшло відповідного використання, зокрема і
через відсутність належного доступу виробника до технологічної інформації та
відсутність спеціалізованих галузевих баз даних технологічних розробок.
Висновки. Розроблення і використання методів та алгоритмів роботи з
неструктурованою інформацією щодо вітчизняних розробок агротехнологій та
створення відповідного систематизованого реєстру, на думку авторів, дасть змогу
отримати сільськогосподарським виробникам та дорадчим службам комплексну
інформацію про вітчизняні інноваційні агротехнології, що зможе забезпечити
інноваційний розвиток реципієнтів даних інформаційних послуг та сприяти
технологічному розвитку і технологічній модернізації аграрного сектору
господарства України та створенню ресурсоощадних виробництв.
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УДК 631.343:631.55
РОЛЬ ГРУНТОЗАХИСНОГО ТА РЕСУРСООЩАДНОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА
В УМОВАХ ЗМІНИ КЛІМАТУ
Новохацький М., канд. с.-г. наук, доцент,
Сердюченко Н., канд. геогр. наук,
Бондаренко О.,
УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого
Вступ. Наукові оцінки і прогнози динаміки кліматичних параметрів вказують
на неоднозначний вплив можливих змін клімату на природні та
сільськогосподарські ресурси України [1-4]. Переважно сприятливі очікувані
агрометеорологічні умови можуть нівелюватися зростанням кількості та
інтенсивності проявів екстремальних погодних явищ (посух, сильних вітрів та
злив), що негативно впливатиме на агросферу та додатково посилюватиме ерозію
ґрунтів. Адже, згідно з науковими дослідженнями ґрунтознавців, вже сьогодні не
менше 40 % території України в різній мірі еродовано і ще 40 % земель схильні до
подальшої вітрової та водяної ерозії [5]. Через це постає необхідність
упровадження нових ґрунтозахисних і ресурсоощадних технологій вирощування
сільськогосподарських культур та інформаційного поширення переваг їх
застосування.
Аналіз останніх досліджень та глобальні емпіричні дані свідчать, що
трансформація сільськогосподарських виробничих систем на основі принципів
ґрунтозахисного та ресурсоощадного землеробства (ГРЗ) вже відбувається і
набирає обертів у глобальному масштабі як нова парадигма 21-го століття [6-10].
У 2015/16 рр. ГРЗ практикувалося в усьому світі приблизно на 180 млн га землі,
що відповідає приблизно 12,5 % загальної площі [10]. Середньорічна норма
глобальної експансії площі земель під ГРЗ з 2008/2009 рр. становить близько 10,5
млн. га. Найбільші обсяги впровадження ГРЗ у Південній і Північній Америці,
далі йдуть Австралія і Нова Зеландія, Азія, Росія, Україна, Європа і Африка [10].
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Прогресивні фермери України, які мають досвід міжнародної діяльності, в останні
десятиліття застосовують ГРЗ на території, що становить майже 2 відсотки всієї
площі орних земель, розміщених головним чином у степовій зоні [5].
Масштабному застосуванню ГРЗ перешкоджає зокрема і нестача інформаційного
забезпечення та обміну знаннями про застосування та ефективність цієї
технології.
Метою роботи є аналіз переваг упровадження раціональних ресурсоощадних
агротехнологій для пошуку шляхів підвищення ефективності використання
сільськогосподарських угідь в умовах змін клімату.
Матеріали та методи. Методика ведення ґрунтозахисного та
ресурсоощадного землеробства характеризується трьома взаємопов'язаними
принципами: безперервне мінімальне механічне порушення ґрунтового покриву;
постійне покриття ґрунту органічними речовинами; диверсифікація видів культур,
які вирощуються по черзі і / або одночасно. У роботі проаналізовано переваги
застосування цих принципів у контексті адаптації до кліматичних змін.
Результати та обговорення. Результати проведення кліматичного
моделювання [1, 3, 11-12] вказують на те, що потепління клімату може викликати
різке збільшення частоти посушливих явищ, особливо на півдні та південному
сході України, де одночасно зі зростанням температури приземного повітря у
літні місяці на орних землях найбільш вірогідно слід очікувати підвищення
дефіциту доступної для рослин вологи у ґрунті. За таких кліматичних змін
найактуальнішими є питання максимального накопичення вологи з атмосферних
опадів впродовж року і найраціональнішого її використання у теплий період.
Досягти цього можна проведенням ряду адаптаційних заходів [2], зокрема і
широким упровадженням ґрунтозахисних та ресурсоощадних систем
землеробства (плоскорізний, чизельний, поверхневий, нульовий обробіток), чим
частково можна зберігати і накопичувати на поверхні ґрунту мульчу, знижувати
швидкість руху приземного шару повітря, сприяючи кращому збереженню
вологи, накопиченої впродовж осінньо-зимового періоду.
ГРЗ застосовується по всьому світі на території площею приблизно 180 млн. га
(або 12,5 % від загальної площі орних земель) [10]. Площа застосування методу
збільшується приблизно на 10,5 млн. га в рік. Незважаючи на те, що масштаб
ведення ресурсоощадного землеробства в два рази перевищує масштаб
органічного землеробства, громадська обізнаність про ГРЗ набагато нижча.
Три принципи ГРЗ можна докладніше пояснити так:
• безперервне мінімальне механічне порушення ґрунтового покриву відоме як
«нульова обробка». Це практика сівби без обробки, також звана «пряма сівба», що
передбачає вирощування сільськогосподарських культур без механічної
передпосівної підготовки і мінімальне пошкодження ґрунту з моменту збирання
попереднього врожаю.
Термін «пряма сівба» в системі ГРЗ є синонімом системи безорного
землеробства, нульового обробітку, стерньової сівби і т.д. Термін «посадка»
відноситься до точного висіву крупного насіння (кукурудза, квасоля), тоді як
«сівба» зазвичай відноситься до безперервного потоку насіння, як у випадку з
дрібнонасінними зерновими культурами (наприклад, пшениця і ячмінь). Техніка
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проникає в ґрунт, відкриває висівну щілину і поміщає насіння в цю щілину.
Розмір висівної щілини і пов'язане з цією дією переміщення ґрунту повинні бути
найменшими. В ідеалі висівна щілина знову повністю покривається мульчею
після посіву, і непокритих ділянок ґрунту не повинно бути видно. Підготовка
землі до висіву або посадки в умовах нульової обробки ґрунту включає в себе
зрізання і подрібнення бур'янів, пожнивних залишків попереднього посіву чи
покривної культури або їх підбір з утворенням рулонів. Крім того, може
застосовуватися обприскування гербіцидами для боротьби з бур'янами і пряма
сівба через мульчу. Пожнивні залишки зберігаються повністю або в необхідній
кількості, щоб гарантувати повноцінний ґрунтовий покрив, а добрива та добавки
або розкидаються по поверхні ґрунту, або вносяться під час сівби.
• Постійний покрив з органічних речовин можна створити, використовуючи
пожнивні залишки, мульчу або покривні культури. Збереження постійного
покриву ґрунту важливе для захисту ґрунту від згубних наслідків випаровування
вологи і впливу сонця, для забезпечення мікро- і макроорганізмів у ґрунті
постійним запасом «їжі», а також для зміни мікроклімату в ґрунті, оптимального
росту і розвитку ґрунтових організмів, включаючи коріння рослин. Внаслідок
наявності постійного покриву ґрунту органічними речовинами:
- поліпшується інфільтрація і збереження ґрунтової вологи, чим зменшується
тривалість та інтенсивність періоду нестачі води, що відчувають рослини, та
збільшується доступність поживних речовин;
- забезпечується джерело їжі і середовище проживання для різноманітних
ґрунтових організмів, створення каналів для повітря і води, біологічна обробка
ґрунту і основа для біологічної активності завдяки переробці органічних і
поживних речовин;
- формування гумусу стає більш інтенсивним;
- знижується вплив крапель дощу на поверхню ґрунту, що призводить до
зменшення утворення кірки і поверхневого замулення, зменшується ерозія і
кількість стоків;
- регенерація ґрунту відбувається швидше, ніж її деградація;
- зменшуються перепади температур на поверхні ґрунту та в самому ґрунті;
- створюються кращі умови для розвитку коренів і росту сходів.
Цей принцип вимагає повного припинення спалювання пожнивних залишків,
за якого виробляється сажа або технічний вуглець, що є маловивченою, але
серйозною причиною змін клімату.
• Різноманітність сільськогосподарських культур. Сівозміна необхідна не
лише для забезпечення «дієти» ґрунтовим мікроорганізмам, але і для того, щоб
рослини могли отримувати поживні речовини з різних шарів ґрунту, оскільки
вони вкорінюються на різній глибині. Поживні речовини, змиті в більш глибокі
шари і вже недоступні для технічної культури, можуть бути «перероблені»
іншими культурами в сівозміні. Отже, культури, застосовувані в сівозміні,
функціонують як біологічні насоси. Більш того, різноманітність культур у
сівозміні призводить до різноманітності ґрунтової флори і фауни, оскільки
коріння виділяє різні органічні речовини, які залучають різні типи бактерій і
грибів, які й собі грають важливу роль у перетворенні цих речовин у поживні
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речовини, доступні для рослин. Сівозміна також виконує важливу фіто санітарну
функцію, запобігаючи переносу специфічних для рослин шкідників і хвороб з
попереднього посіву культури на наступний через рослинні залишки.
Тривалі міжнародні експерименти і дослідження підтверджують, що лише
спільне застосування всіх трьох вищеописаних практик – основа отримання
максимальної користі [5-8]. Незважаючи на те, що застосування згаданих практик
є мінімальною вимогою, можуть застосовуватися і додаткові практики для
підвищення родючості ґрунту, наприклад, сівба багаторічних культур (таких як
пасовищні культури) або створення вітрозахисних лісосмуг. Для швидкого та
ефективного створення полезахисних лісосмуг на полях вирощування
традиційних сільськогосподарських культур рекомендовано використання
смугових енергетичних плантацій з верби енергетичної та міскантусу [13], які
мають переваги щодо швидкості росту та повного механізованого циклу
створення та догляду за лісосмугами, а їх рекультивація не потребує значних
затрат.
В УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого проводяться багаторічні дослідження різних
способів обробітку ґрунту, зокрема і технологій ГРЗ, які показали хороші
результати щодо збереження ґрунтової вологи та біорізноманіття ґрунтових
мікроорганізмів [14-15]. Слід також відмітити, що ГРЗ може також допомогти
пом'якшити зміни клімату істотним скороченням викидів СО2 в атмосферу,
зменшуючи використання дизельного палива та збільшуючи секвестрацію
вуглецю у ґрунті [9].
Висновки. Аналіз наукових матеріалів та міжнародні дослідження
підтверджують, що одночасне застосування трьох практик ГРЗ є основою
отримання максимальної користі, підвищення продуктивності земель, поліпшення
стану навколишнього середовища і пом’якшення впливу агросектору на
кліматичні зміни. Упровадження раціональних ґрунтозахисних і ресурсоощадних
агротехнологій сприятиме пом’якшенню наслідків кліматичних змін в аграрному
секторі, запобігатиме деградації ґрунтів та створить передумови для
максимального накопичення вологи з атмосферних опадів впродовж року і
найраціональнішого її використання у теплий період.
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УДК 631.51:631.544.7
ВПЛИВ РЕЖИМІВ АГРЕГАТА ВЕРТИКАЛЬНОГО ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ
«АТЛАНТ» НА РУЙНУВАННЯ ШАРУ ҐРУНТУ,
ВКРИТОГО МУЛЬЧЕЮ
Шустік Л., канд. техн. наук,
Нілова Н.,
Гайдай Т., канд. техн. наук,
Степченко С.,
Сидоренко С.,
УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого
Вступ. Останнім часом в умовах посушливого клімату фермери стикаються з
проблемою дефіциту вологи і всіма її похідними – зсувом та скороченням
термінів посівної, тривалою спекою, необхідністю зрошення, вітровими ерозіями,
селекцією посухостійких сортів, зміною технологічних процедур на нічний час,
пошуком нових технологій підходів обробітку ґрунту для накопичення та
збереження вологи.
Одним із рішень проблеми є застосування вертикального обробітку ґрунту,
концепція якого полягає у системному підході, спрямованому на запобігання
формування ущільнених прошарків ґрунту, які погіршують капілярність ґрунтів,
обмін повітря та вологи у зоні кореневої системи.
Технологічно передбачається взаємопідсилення ефектів пошарового
розущільнення ґрунту та збереження мульчування поверхні ґрунту максимально
наявною кількістю рослинних решток.
Результатом застосування Verti-till є отримання розущільненого поверхневого
шару ґрунту дрібнодисперсної фракції (руйнування капілярів, порушення
кореневої системи стерні та перешкоджання винесення вологи стернею дією
сифонного ефекту). Це активізує процеси підтягування до верхніх горизонтів
капілярної вологи та забезпечує адсорбування грудочками конденсатної вологи на
контрастах денних і нічних температур. Процеси утримання вологи відбуваються
під шаром мульчі. Відповідно, прошарок мульчі і розущільнений нижній шар в
екстремальних посушливих умовах зберігають вологу і забезпечують діяльність
біоти, а в сприятливих умовах, у короткі терміни опадів, максимально адсорбують
і перерозподіляють вологу по горизонтах.
Насичений біотою поверхневий шар дрібнодисперсного ґрунту, укритого
мульчею, та розущільнена структура більш глибоких горизонтів сприяють
активному розвитку коріння культурних рослин вглиб та отриманню більшої
кількості поживних речовин і вологи, такі рослини більш посухостійкі і загалом
мають набагато краще розвинену кореневу систему, що забезпечує на всіх типах
ґрунтів і всіх культурах збільшення врожаю, наприклад, згідно з дослідженнями
[1] до 8,5 ц/га.
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Для реалізації такої технології використовують нові машини, які отримали
назву агрегати вертикального обробітку ґрунту. Робочі органи таких машин
(підпружинені, навантажені великим притискним зусиллям хвилясті диски)
утворюють вертикальні розломи та тріщини у ґрунті, сприяють формуванню
однорідної структури ґрунту без ущільнень та твердих прошарків і водночас,
подрібнюючи та розщеплюючи наявну мульчу, практично повністю залишають її
на поверхні.
На ринку наявні агрегати для вертикального обробітку ґрунту іноземного
виробництва RTS Salford, Turbo-Max Great Plains, Supercoulter Summers, Case IH
True-Tandem™ 330 Turbo, EarthMaster, VERDIS. Власну інтерпретацію такої
машини пропонує ТОВ ІСМ «Промінь» під назвою АТЛАНТ-4. Випробування
такого агрегата проведені в УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого.
Мета роботи. Дослідження впливу кута повороту дисків агрегата для
вертикального обробітку ґрунту АТЛАНТ-4 на глибину обробітку ґрунту і
руйнування його поверхневого шару за посушливих умов.
Матеріали та методи. Агрегат модульний вертикального обробітку ґрунту
призначений для формування неущільненої структури ґрунту, характеризується
спареними хвилястими дисками на пружній стійці, які сприяють формуванню
поперечно-поздовжній деформації ґрунту. Пружинно-пальцева борона виконана зі
здвоєних пружних пальців, виготовлених з монолітного прутка, зв’язаних в місці
защемлення конічними 4-витковими пружними демпферами, які забезпечують
підсилений вібраційно-коливальний ефект дії на ґрунт; кут нахилу пружинних
пальців – регульований за чотирма рівнями; барабанний коток обладнаний
похилими штабами, який сприяє зменшенню динамічних навантажень на агрегат;
форма штаб-котка сприяє інтенсифікації перерозподілу фракцій пожнивних
залишків і ґрунту в поверхневому шарі.
На базі агрегата для вертикального обробітку ґрунту АТЛАНТ-4 виробництва
ТОВ ІСМ «Промінь» було досліджено глибину обробітку ґрунту та руйнування
його поверхневого шару.
Дослідження проводили в польових умовах за методикою Доспєхова Б. А. [2],
а біометричні обліки та вимірюваннями за методикою Єщенка В. О. [3].
Математичний аналіз експериментальних даних проводили та інтерпретували за
стандартною комп’ютерною програмою Excel.
Показники та методи оцінювання:
•
механічний склад ґрунту – за загальноприйнятою методикою «ріжучого
пальця» Качинського Н. А. [4];
•
вологість ґрунту – термостатно-ваговим методом згідно з ДСТУ ISO
11465-2001 [5];
•
статистичний аналіз даних – методом дисперсійного аналізу за
Доспєховим Б. А. [2].
Новизна технології Verti-till передбачає ефективне подрібнення та загортання
рослинних решток, вирівнювання поверхні поля та виконання якісного
передпосівного обробітку ґрунту, що реалізується агрегатом для вертикального
обробітку ґрунту АТЛАНТ-4 (рис. 1).
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Новизна агрегата в тому, що визначено вплив кута повороту спарених дисків
хвилястих навантажених зусиллями 83 кг/диск, встановлених на С-подібній стійці
з малим кроком розстановки дисків у ряду.

Рисунок 1 – Агрегат для вертикального обробітку ґрунту АТЛАНТ-4 та
його робочий орган - хвилястий диск на пружній стійці
Технічні параметри: тип машини – причіпна; робоча ширина захвату – 4,0 м,
6,0 м; кількість дискових робочих органів – 24 пари; діаметр диска – 560 мм;
ширина крайки диска – 70 мм; крок розстановки дисків у ряду – 170 мм; крок
міжсліддя – 85 мм; маса машини – 3960 кг; навантаження на диск – 83 кг; діаметр
прикочувального котка – 390 мм. Пружинний палець: висота – 500 мм; товщина –
14 мм; крок розстановки – 255 мм; крок міжсліддя – 85 мм.
Режими роботи: з фіксованими параметрами – швидкість агрегата
19
0
км/год., кут нахилу пружинних пальців – 35 та змінними параметрами кута
повороту дисків по ходу борони (00, 30, 60).
Загалом умови характеризуються, як ускладнені через відносну для цього
періоду сухість та прийнятну твердість ґрунту.
Дослідження проводили в агрегатуванні з трактором Беларус 1025.2,
потужністю 104,7 к.с. на типових малогумусних середньосуглинкових
чорноземах зі слабохвилястим рельєфом по стерні ярого ячменю, заввишки 11,8
см. Одночасно фіксували вологість і твердість ґрунту в шарах 0-15 см, які склали
15,5-16,3 %; 0,85-1,81 МПа, а також температурний режим на поверхні ґрунту та в
ґрунтовому шарі 5 см зі зміною кута повороту дисків.
Результати й обговорення
За результатами досліджень отримали дані руйнування поверхневого шару
ґрунту за різних кутів (α) повороту дисків, які відображені на рисунках 2, 3.
Ґрунтозахисна технологія безплужного обробітку сільськогосподарських
угідь, так званий, вертикальний обробіток, достатньо новий для України. У
Європейських країнах [6, 7, 8, 9] його застосування є ширшим. Технікотехнологічні рішення вертикального обробітку ґрунту викладені в багатьох
літературних джерелах. Найбільше таких рішень спостерігається у компаній Case
IH та Agricom Group [10, 11].
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Рисунок 2 – Руйнування поверхневого шару ґрунту за різних
кутів α (1 - =00; 2 =30; 3 =60) повороту дисків

до проходу агрегата

α = 3º

α = 0º
α = 6º
Рисунок 3 – Вигляд поверхні поля із стернею ярого ячменю за різних
кутів (α) повороту дисків
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У дослідженнях приділяють увагу застосуванню вертикальних дисків, які
можуть бути використані як перед сівбою, так і під час росту
сільськогосподарських культур [6]; зменшенню споживання ними енергії для
первинного обробітку ґрунту [7]; геометричним параметрам робочих органів
агрегатів для вертикального обробітку ґрунту [8]; глибині обробітку ґрунту для
поліпшення його властивостей [9]. Однак ефективність знарядь вертикального
обробітку ґрунту задокументована недостатньо.
Дослідженнями показали, що агрегат для вертикального обробітку ґрунту
АТЛАНТ-4 реалізує нову прогресивну технологію управління рештками, яка
сприяє зберіганню вологи під їхнім шаром. Ефективність стану збереження
решток на поверхні можна регулювати зміною кута повороту дисків, а також
роботою в один-два сліди.
Встановлено, що за швидкості 20 км/год зміна кута повороту дисків від 0º до
6º збільшує обсяги зруйнованої поверхні від 40 до 85 відсотків площі; глибина
спушеного шару ґрунту залишається незмінною – близько 7 см; поверхня
залишається вкритою рослинними рештками.
Кут повороту хвилястих дисків і ступінь його навантаження є визначальними
чинниками для досягнення ефекту руйнації поверхневого шару, глибинного
утворення тріщин і перерозподілу в горизонтах поверхневого шару наявної на
полі мульчі.
Встановлено, що кут атаки хвилястого диска Verti-till має коливатися від 00 до
60 [12]. Тому руйнування поверхневого шару досліджувалось в діапазоні саме
таких меж.
Використане в дослідженнях навантаження на диск 83 кг не відповідає
рекомендованим рівням (200 кг) провідних виробників, тому отримані значення
руйнування хоч і утримуються на прийнятних рівнях, водночас мають
перспективу їх інтенсифікації доведенням рівня навантажень на диск до
рекомендованих [12].
Наші дослідження зміни кута повороту хвилястого диска від 00 до 60, який
інтенсифікує руйнування поверхні, співзвучні з матеріалами інших виробників
таких машин. Однак, на наш погляд, додаткове збільшення кута повороту дисків
сприятиме більш інтенсивному загортанню решток і втраті захисного ефекту від
малих обсягів мульчі на поверхневий шар ґрунту.
У представленій комплектації без довантажувачів агрегат вертикального
обробітку ґрунту дає змогу управляти станом його розущільнення, забезпечує
керованість процесу руйнування поверхні за незмінної глибини обробітку та
збереження рослинних решток на поверхні поля.
Висновки. Встановлено, що агрегат для вертикального обробітку ґрунту
АТЛАНТ 4 здатен розпушити верхній шар ґрунту, поліпшити його водо- і
повітропроникність без утворення ущільненої плужної підошви навіть за
складних умов відносної сухості.
Науково-практична цінність досліджень полягає в тому, що інтенсивність
руйнування поверхневого шару є залежною від кута повороту хвилястого диска,
що інтерпретується в числових межах. Машина дає змогу управляти
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інтенсивністю руйнації поверхневого шару ґрунту і наявною кількістю мульчі. На
перспективу є необхідність довантаження машини баластом для оцінювання як
поверхневого руйнування, так і утворення тріщин у глибших горизонтах.
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УДК 631.421.1/338
ВПЛИВ ДЕСТРУКТОРІВ СТЕРНІ НА РОЗКЛАДАННЯ ПІСЛЯЖНИВНИХ
РЕШТОК ЗА РІЗНИХ СПОСОБІВ ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ
У ВИРОЩУВАННІ СОНЯШНИКА ТА ЕКОНОМІЧНА
ЕФЕКТИВНІСТЬ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ
Малярчук В., кандидат с.-г. наук,
Федорчук Є.,
Лілевман Е.,
Південно-Українська філія УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого
Вступ / Introduction. Останнім часом все більшої популярності набирають
технології поновлення фізико-хімічних властивостей ґрунту використанням
післяжнивних решток культури попередника з одночасним обробленням їх
біодеструкторами. Як свідчить практика, застосування біологічних деструкторів
скорочує термін трансформації соломи на стадіях мінералізації та гуміфікації
вдвічі. За цих умов шкідливо-патогенна мікрофлора зменшується в 4-5 разів.
Корисні грибні та бактеріальні мікроорганізми займають екологічну нішу,
витісняючи патогени. Гриби і бактерії з фунгіцидними та бактерицидними
властивостями синтезують продукти метаболізму – антибіотики, які відіграють
головну роль у пригніченні розвитку фітопатогенних мікроорганізмів.
Застосування біологічних деструкторів забезпечує відчутне покращення
агрофізичних та агрохімічних властивостей ґрунту, а також його біологічну
активність і, як наслідок, продукує помітне підвищення врожайності
сільськогосподарських культур.
Вчені, які займалися експериментальним дослідженням дії деструкторів,
вважають, що їх застосування призупиняє процеси деградації ґрунтів, збільшує
чисельність ґрунтової мікрофлори до (3-5) т/га і тим самим підтримує біологічну
активність ґрунту, оздоровлюючи його. [1, 2, 3]. Завдяки використанню
деструкторів з’явилась можливість збагатити ґрунт органічними речовинами та
покращити поживний режим. Приміром, загальний врожай біомаси озимих
зернових (12,0…16,0) т/га повертає у ґрунт до (4,0…6,0) т/га соломи, у посівах
ярих за біомаси (8,0…12,0) т/га – до (3,0…3,5) т/га [4, 5, 6].
Особливої актуальності набирають питання економічного ефекту від
застосування деструкторів, тобто додаткового прибутку на кожну додаткову
одиницю вкладених коштів. Крім того, як свідчить аналіз результатів наукових
досліджень, серед агротехнічних заходів недостатньо вивченим є вплив способів і
глибини основного обробітку ґрунту оброблених деструкторами післяжнивних
решток на продуктивність сільськогосподарських культур і прибутковість
виробництва.
Мета роботи. / Aim. Формування та визначення оптимальної економічно
ефективної системи технічного і технологічного забезпечення господарств у разі
використання на добриво соломи пшениці озимої з попереднім обробленням її
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деструкторами, що сприяє зниженню техногенного навантаження, підвищенню
продуктивності галузі рослинництва та збереженню родючості ґрунтів в
сівозмінах на неполивних землях Півдня України.
Матеріали і методи. / Materials and methods. Дослідження проводились
протягом 2017- 2019 рр. на дослідному полі Південно-Української філії
УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого в зерно-паропросапній сівозміні без зрошення.
Територіально дослідне господарство знаходиться в найбільш посушливій частини
Степової зони і характеризується високими ресурсами тепла і середньорічною
сумою атмосферних опадів на рівні 411,5 мм. Гібрид соняшника ВНІС
«Армагедон» висівали після пшениці озимої. Агротехніка в дослідах
загальновизнана, крім факторів, які ставилися на експериментальне дослідження:
повторність у досліді – 3-разова, площа посівної ділянки – 1760м2, облікової –
50м2. Варіанти розміщували за методом розщеплених ділянок. У результаті
поєднання двох факторів було закладено 40 варіантів.
Ґрунт дослідного поля – темно-каштановий, середньосуглинковий, в орному
шарі міститься 1,85% гумусу, 0,103 загального азоту, 0,120 фосфору та 2,3%
калію, щільність складення ґрунту орного шару - 1,38 г/см3.
У сівозміні досліджували дію різних деструкторів (Фактор А) із застосуванням
аміачної селітри на фоні п’яти способів і глибини основного обробітку ґрунту
(Фактор В).
Фактор А (деструктори стерні):
1. Контроль (без застосування деструкторів);
2. Деструктор «Екостерн» 2,5 л/га + аміачна селітра 40 кг/га;
3. Деструктор «Оракул» 2,5 л/га + аміачна селітра 40 кг/га
Фактор В (способи і глибина основного обробітку ґрунту:
1. Полицевий обробіток на глибину (30..32) см з використання лемішного
плуга ПЛН-5-35;
2. Безполицеве розпушування на глибину (40…42) см з використанням
чизельного плуга ПЧ-2,5;
3. Безполицевий комбінований плоскорізно-дисковий обробіток на глибину
(12…14) см з використанням культиватора КЛД-4;
4. Безполицевий дисковий поверхневий обробіток на глибину (6…8) см з
використанням дискової борони БДП-6000;
5. Сівба в попередньо необроблений ґрунт сівалкою Вега-6.
Під час експерименту використовували польовий, кількісно-ваговий,
візуальний та лабораторний методи. Для систематизації та узагальнення
отриманих результатів застосовувалися математико-статистичні методи.
Результати і обговорення. / Results and discussion. У 2019 р., за
результатами досліджень соняшник забезпечив найвищу урожайність насіння у
варіанті оранки на глибину (30…32) см: контрольній – 2,14 т/га; з внесенням
деструктора «Екостерн» + аміачна селітра – 2,41 т/га; з внесенням деструктора
«Оракул» + аміачна селітра – 2,58 т/га.
У варіанті чизельного обробітку з глибиною розпушування (40…42) см
оброблення соломи пшениці озимої деструктором «Екостерн» сприяло зростанню
урожайності насіння соняшника порівняно з варіантом без застосування
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деструктора (контроль) на 0,28т/га, а за обробки деструктором «Оракул» на 0,24
т/га або відповідно на 13,46% та 11,54% .
За мілкого диско-чизельного розпушування з глибиною обробітку (12…14) см
застосування деструкторів «Екостерн» та «Оракул» також сприяло підвищенню
урожайності порівняно з необробленим контролем відповідно на 0,16 т/га та 0,10
т/га, або 14,41 % та 9,01 %.
Застосування деструкторів соломи на фоні поверхневого (6..
.8) см дискового розпушування та за сівби в попередньо необроблений ґрунт
не виявило позитивної дії на формування врожаю соняшника. Це свідчить про
неефективність технології поверхневого обробітку ґрунту в посушливих умовах
Півдня України з недостатнім коефіцієнтом зволоження.
Застосування деструкторів «Екостерн» та «Оракул» з аміачною селітрою
супроводжується збільшенням прямих виробничих витрат порівняно з базовою
технологією у межах (6,7…8,3) % (залежно від обраного способу обробітку), при
цьому рівень збільшення прибутковості технології склав (17,3…18,4) % і
(15,0…31,5) % за глибокого полиневого і чизельного обробітку.
Аналізуючи отримані результати розрахунків економічної ефективності
технологій вирощування, можна зробити висновок, що найбільш прибуткова
технологія формувалася із застосуванням біодеструктора «Оракул» за глибокої
оранки (30-32см). Отриманий прибуток за цієї технології склав 14491 грн., що на
12,1 % більше ніж за використання деструктора «Екостерн», на 31,46 % вище за
показник на контролі.
Високий рівень прибутковості забезпечили деструктори «Екостерн» та
«Оракул» на фоні глибокого (40…42) см чизельного розпушування з показниками
128917 грн/га та 12449 грн/га, що на 11,4 % та 14,1 % нижче, ніж за оранки на
глибину (30…32) см.
Зниження прибутковості відносно контролю у разі застосування деструкторів
спостерігається за мілкого і поверхневого обробітку ґрунту. Це свідчить про
неефективність деструкторів в умовах дефіциту зволоження за недостатньої
глибини загортання в ґрунт післяжнивних решток.
У структурі прямих виробничих витрат, які формуються за глибокої оранки
(контроль), переважають витрати на оренду техніки, які складають 35 %, оренду
землі – 23 % та на паливо – 15 %. За нульового обробітку ґрунту у структурі
прямих виробничих витрат найбільша питома вага припадає на оренду землі – 29
%, на оренду техніки – 22 %.
Найбільший позитивний економічний ефект від використання біодеструкторів
спостерігався за глибокої оранки із застосуванням деструктора «Оракул». За цієї
технології на кожну додатково витрачену гривню було отримано 6,98 грн.
додаткового прибутку, що зумовило сумарний економічний ефект на рівні 3468
грн. на 1 га посівів. Від застосування деструктора «Екостерн» на глибокій оранці
на кожну додатку гривню витрат було одержано 4,28 грн. прибутку. За чизельного
обробітку ґрунту на кожну одиницю додаткових витрат було отримано 4,44 грн.
(«Екостерн») та 3,81 грн. («Оракул») додаткового прибутку відповідно.
Від’ємний (негативний) економічний ефект від застосування деструкторів
спостерігався на безполицевому дисковому поверхневому обробітку на глибину
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6-8 см та при сівбі в попередньо необроблений ґрунт. За різних способів
обробітку ґрунту на кожну гривню додаткових витрат від оброблення
деструктором «Екостерн» було отримано 0,16 грн. та 1,63 грн. збитку, а від
застосування деструктора «Оракул» – 0,48 грн. та 1,0 грн. збитку відповідно.
Підсумовуючи вище викладене, необхідно відзначити, що оцінюючи
екологічно-економічну ефективність застосування деструкторів, необхідно
враховувати, що систематичне застосування деструкторів стерні прискорює
кругообіг елементів живлення, які містяться у післяжнивних рештках,
збільшується кількість поживних речовин, які є в ґрунті у доступній для рослин
формі, зростає вміст органічної речовини, що створює сприятливі умови для
росту і розвитку наступних культур сівозміни і, як наслідок, отримання більш
високих врожаїв і прибутків у майбутньому.
Висновки. / Conclusions.
1. Проведені експериментальні дослідження свідчать про еколого-економічну
доцільність застосування на добриво післяжнивних решток попередника (пшениці
озимої) на фоні внесення деструкторів («Оракул» та «Екостерн») та аміачної
селітри при вирощуванні соняшнику в умовах Південного Степу України в зернопаропросапній сівозміні за оранки на глибину (30…32) см або чизельного
розпушування на глибину (40…42) см, що покращує поживний режим та
підвищує вміст елементів мінерального живлення і, як наслідок, сприяє
підвищенню урожайності насіння соняшника на 12-21 %.
2. Максимальний додатковий прибуток 3468 грн/га забезпечив деструктор
«Оракул» на фоні оранки (30…32) см.
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УДК 633.521:631.153.7
ЕФЕКТИВНІСТЬ ГУМАТУ КАЛІЮ В ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ
ГОРОХУ
Думич В.,
Львівська філія УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого
Вступ. Одним з найбільш важливих завдань в рослинництві є забезпечення
умов для реалізації потенціалу сортів сільськогосподарських культур через
удосконалення наявних елементів технологій їх вирощування. Тому важливим
напрямком є пошук ресурсів, які б сприяли оптимізації системи удобрення. Зараз
поняття добриво включає не тільки традиційні мінеральні та органічні добрива,
але і сидеральні культури, побічну продукцію попередників (солома, стебла, інші
види нетоварної продукції). До ефективних добрив відносяться також препарати
біологічного походження, зокрема гумати натрію, калію, кальцію та ін., оскільки
їх використовують у технологіях вирощування культур, загортаючи в ґрунт або
обприскуючи рослини впродовж вегетаційного періоду.
Мета роботи. Метою роботи було дослідження та визначення ефективності
впровадження в систему живлення гороху регуляторів росту на основі солей
гумінових кислот.
Матеріали і методи. Експериментальні дослідження проводились у ґрунтовокліматичних умовах Західного регіону України на полях Львівської філії
УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого на дослідній ділянці з дерново-глибококарбонатним ґрунтом.
Закладання
ділянок
і
дослідження
виконували
відповідно
до
загальноприйнятих у землеробстві та рослинництві методик з трикратною
повторністю дослідів.
Горох вирощували на полі з консервувальною системою обробітку ґрунту.
Глибина безполицевого обробітку ґрунту – 30 см. Після чизелювання ґрунту
проводився поверхневий обробіток дисковою бороною на глибину 8 см.
Передпосівний обробіток ґрунту виконували культиватором КПСП-4 та
комбінованим агрегатом ЛК-4.
Для сівби використовували насіння оброблене протруйником Вітавакс200 ФФ
(2,5-3л/т). Сівбу насіння гороху проводили зернотуковою сівалкою СЗ-3,6 АСТРА
з нормою висіву 300 кг/га. Глибина загортання насіння становила – 5-6 см.
Одночасно із сівбою локально вносили стартову дозу мінеральних добрив
(нітроамофоска 100 кг/га) в нормі N16P16K16.
Оцінку ефективності застосування препаратів у технології вирощування
гороху проводили за такими варіантами: дослід І – одноразове внесення робочого
розчину карбаміду (8 кг/га) і гумату калію (0,8 л/га); дослід ІІ – дворазове
внесення робочого карбаміду (8 кг/га) і гумату калію (0,8 л/га); дослід ІІІ –
обробка насіння та дворазове внесення робочого карбаміду (8 кг/га) і гумату
калію (0,8 л/га). Перше внесення робочого розчину було проведено у фазі 5-7
справжніх листків, друге – в кінці фази бутонізації перед цвітінням.
114

На ділянці зі схемою проведення досліджень за варіантом ІІІ для сівби
використовували насіння оброблене протруйником Вітавакс200 ФФ (2,5-3л/т) та
гуматом калію (0,4 л/т).
Для покращення контакту насіння з ґрунтом проводилось післяпосівне
коткування ґрунту кільчасто-шпоровими котками. Захист посівів гороху від
бур’янів включав обприскування гербіцидом Базагран (3,0 л/га).
У процесі наукових досліджень проведені фенологічні спостереження за
біометричними показниками: висота рослин, кількістю бобів на рослині, зернин у
бобі тощо. Метричні параметри рослин та врожайність насіння гороху
визначались за методами наведеними в КНД 46.16.02.08-95 “Техніка
сільськогосподарська. Методи визначення умов випробувань”.
Результати й обговорення. На період збирання висота рослин гороху
коливалася від 22 до 49 см (рис. 1). Найбільшу висоту рослин зафіксовано на
ділянці, де було посіяно насіння оброблене гуматом калію та проведено дворазове
внесення робочого карбаміду і гумату калію (дослід ІІІ).

Рисунок 1 – Параметри рослин гороху на ділянках з різними схемами
внесення біопрепаратів
У варіанті досліду ІІІ зафіксовано також найбільша густота продуктивного
стеблостою та кількості зернин у бобові. На цій ділянці були створенні найбільш
сприятливі умов росту і розвитку рослин на всіх стадіях вегетації – від
проростання до формування зерен, що вплинуло на виповнення зерна і
збільшення його маси. На цій ділянці зафіксовано найбільшу кількість насіння,
яке сформувала кожна рослина.
На ділянці з варіантом досліду ІІІ одержано найбільшу біологічну врожайність
гороху, яка становила 27,4 ц/га і була більшою порівняно з контролем на 3,5 ц/га
або 14,6 %. На ділянках з варіантами дослідів І і ІІ відзначено збільшення
врожайності на 5,4 % та на 11,7 % відповідно. Інші показники ефективності
застосування препаратів на посівах гороху наведено в таблиці 1.
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Таблиця 1 – Ефективність застосування препаратів на посівах гороху
Значення показника
Показник

Контроль

Дослід
І

Дослід
ІІ

Дослід
ІІІ

Біологічна урожайність, ц/га
Приріст урожайності порівняно з
контролем, ц/га
Збільшення витрат порівняно з
контролем,
грн/га,
всього,
включаючи на:
- гумат калію,
- карбамід
- виконання технологічного процесу
Дохід від приросту врожаю, грн/га,
(за ціни насіння гороху – 6500 грн/т)
Економічний ефект, грн/га

23,9

25,2

26,7

27,4

-

1,3

2,8

3,5

-

308

616

666

-

56
105
147

112
210
294

119
210
337

-

845

1820

2275

-

537

1204

1609

Найбільший дохід від приросту врожаю одержано за умови обробки насіння та
дворазового внесення гумату калію, який становить 2275 грн./га.
Економічний ефект від внесення препаратів за різними схемами порівняно з
контролем становить 537, 1204 та 1609 грн./га відповідно.
Ефективність підживлення гороху гуміновими препаратами висвітлено у
працях вітчизняних і зарубіжних науковців.
Дослідники під керівництвом M. Kaya, A. M. El-Bassiony вважають, що
обприскування рослин з гуміновими препаратами дає кращі результати щодо
росту рослини, кількості стручків на рослину, ваги стручків [1, 2].
В. Ф. Камінський із співавторами, провівши дослідження встановили, що
використання у технології вирощування гороху гумату калію внесення його в
ґрунт та обприскуванням рослин у фазі цвітіння забезпечило зростання
врожайності культури на 35,3 % порівняно з контрольним (без використання
препарату) варіантом, де врожайність перебувала на рівні 1,56 т/га [3].
А. Г. Мусатов з колективом дослідників стверджують, що передпосівна
обробка насіння гороху сорту Царевич гуматмікроелементними препаратами
позитивно вплину на формування урожайності. Авторами також встановлено
позитивний вплив передпосівної обробки насіння гороху гуматами амонію на
проростання, укорінення та виживаність рослин, а також визначена тенденція до
збільшення кількості азотфіксувальних бульбочок у ризосфері кореневої системи
[4].
На основі польових досліджень Н. В. Телекало встановлено, що в умовах
Лісостепу Правобережного для отримання високих урожаїв гороху на рівні 4,2-4,6
т/га необхідно висівати нові високопродуктивні сорти, вносити в основне
удобрення мінеральні добрива в дозі N30P60K60, проводити передпосівну
обробку посівного матеріалу комплексом бактерій (Ризолайн+Граундфікс) та
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застосовувати позакореневі підживлення у фазі 3-х справжніх листків – Гумат
Лист (1 л/га)+Ультрафіт (5 л/га) та у фазі бутонізації - Гумат Лист
(1л/га)+Ультрафіт (5 л/га)+ LF-Бобові (2 л/га)+ LF-Бор 140 (1 л/га) [5].
На основі проведеного аналізу досліджень за цією тематикою, які проводились
в інших наукових установах встановлено, що їхні результати зіставні з
результатами досліджень, одержаними в процесі виконання цієї роботи.
Висновки. За результатами досліджень встановлено, що застосування гумату
калію для обробки насіння та позакореневого підживлення підвищує врожайність
та ефективність вирощування гороху.
Економічний ефект від внесення препаратів на посівах гороху за різними
схемами становить 537, 1204 та 1609 грн/га відповідно. Найбільший дохід від
приросту врожаю одержано за умови обробки насіння та дворазового внесення
гумату калію, який становить 2275 грн/га. На цій ділянці одержано найбільшу
біологічну врожайність гороху, яка становила 27,4 ц/га і була більшою порівняно
з контролем на 3,5 ц/га або 14,6 %. На ділянках з варіантами дослідів І і ІІ
відзначено збільшення врожайності на 5,4 % та на 11,7 %.
Література
1. M. Kaya, M. Atak, K. M. Khawar, Y. Ciftci-Cemalettin and S. Ozcan,
International Journal of Agriculture and Biology, 7, 6 (2005).
2 . A. M. El-Bassiony, Z. F. Fawzy, M. M. H. Abd El-Baky and A. R. Mahmoud,
Research Journalof Agriculture and Biological Sciences 6, 2 (2010).
3. Камінський В. Ф. Особливості технології вирощування гороху за органічної
системи землеробства / В. Ф. Камінський, С. П. Дворецька, Т. М. Рябокінь
// Збірник наукових праць Національного наукового центру "Інститут
землеробства НААН". - 2014. - Вип. 1-2. - С. 82-86.
4. Мусатов А. Г. Ефективність передпосівної обробки насіння гороху
гуматмікроелементними препаратами в умовах північної підзони Степу /
А.
Г. Мусатов, Ю. Я. Сидоренко, О. В. Бочевар, О. В. Ільєнко // Бюлетень Інституту
зернового господарства. - 2010. - № 38. - С. 74-77.
5. Телекало Н.В. Агроекологічні прийоми вирощування (pisum sativum) в
умовах Лісостепу Правобережного / Н.В. Телекало// Сільське господарство та
лісівництво. - 2018. - Вип. 9. - С. 79-88
УДК 626.81/.84
ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІЇ ВОДНИХ РЕСУРСІВ.
МОБІЛЬНЕ КРАПЕЛЬНЕ ЗРОШЕННЯ
Митрофанов О.,
Сидоренко В.,
Південно-Українська філія УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого
Вступ. / Introduction. Глобальне потепління створює для людства цілий ряд
викликів і один із них – людство на порозі водної кризи. Одним із суттєвих
чинників використання водних ресурсів є іригація. На сьогодні в світі 80 %
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об’ємів споживання прісної води витрачаються в сільському господарстві [1].
Наприклад, у США за результатами дослідження Університету штату Канзас із
2011 по 2016 рік внаслідок розвитку іригації швидкість втрат запасів води в
головному підземному джерелі води для штатів Колорадо, Небраска та Канзас
(Огаллальському водоносному горизонті) подвоїлася: щорічне зниження рівня
досягає 300÷600 мм за міжсезонного відновлення на 3÷25 мм. З такими темпами
водовикористання доступних запасів води в цьому регіоні вистачить максимум на
60 років [2].
В Україні ситуація із запасами води та водовикористанням теж досить
тривожна, але різна в різних регіонах, про це детально в розділі «Результати й
обговорення».
Зважаючи на великі обсяги водовикористання у зрошуваному землеробстві –
саме у цьому секторі економіки існують суттєві резерви економії використання
водних ресурсів.
Задача аграрної науки - донести ефективні техніко-технологічні рішення до
фермерів і керівників аграрного бізнесу.
Мета роботи. / Aim. Спираючись на власні дослідження, наукові та
аналітичні публікації, пропозиції передових фірм-виробників техніки для
зрошення, представити до уваги практиків-аграріїв передові техніко-технологічні
рішення та визначити завдання аграрної науки з їх дослідження та впровадження.
Матеріали та методи. / Materials and methods. У роботі використали
матеріали власних досліджень фахівців ПФ УкрНДІПВТ, наукових інститутів
НААН, періодичні видання журналу T-L IRRIGATION VIEW публікації
оглядово-аналітичних матеріалів, методи аналітичних та експертних оцінок.
Результати досліджень. / Research Results. Стосовно обставин з
водокористуванням для зрошення в Україні необхідно відмітити дві основні
ситуації.
1. Системи зрошення Півдня України: запроектовані і реалізовані в СРСР на
базі нижніх стоків потужних річок на площі до 2 млн га з достатніми запасами
водовикористання. Зараз резерви цих систем повністю не використані:
зрошується близько 0,5 млн га, причому в Каховській зрошувальній системі з
високою щільністю зрошуваних масивів (рис. 1) ресурси системи
використовуються майже повністю, а, наприклад, ресурси Інгулецької
зрошувальної системи задіяні лише на 30 %.
Фахівці ПФ УкрНДІПВТ дослідили ситуацію, яка склалася в цій зрошувальній
системі з висновками необхідності реконструкції із заміною відкритих
зрошувальних мереж та агрегатів ДДА-100М, які в поєднанні втрачають до 50 %
води, яка подається на зрошення на закриті водорозподільчі мережі, та
використання високоефективних широкозахватних машин, які забезпечують
80-85 % ефективного водовикористання. [3, 4]
2. Реакція на наступ посушливого клімату на центральні і навіть північні
регіони України ставить завдання реалізації зрошуваного землеробства в цих
регіонах, які не мають потужного водозабезпечення, з можливими наслідками
обміління річок і підземних водних горизонтів, створення екологічних проблем та
конфліктних ситуацій з громадами. Ситуація настільки тривожна, що стану справ
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з використанням підземних ґрунтових вод 13 травня 2020 року було присвячене
засідання робочої групи при РНБО, яке поставило нагальні завдання встановлення
контролю за використанням підземних вод [5].

Рисунок 1 – Масиви Каховської зрошувальної системи
Але навіть за жорсткого регулювання водоспоживання задачі з розширення
зрошуваного землеробства в регіонах України залишаються актуальними та
реальними і потребують застосування техніко-технологічних рішень
високоефективного та економного водокористування.
Одним із таких рішень є крапельне зрошення, яке забезпечує 95 %
ефективного використання води.
Переваги і недоліки використання цих систем, застосування яких стрімко
розширюється, детально описані в наукових статтях і публікаціях [6] і в цій
доповіді не описуються. Водночас треба відмітити, що сучасні закриті
зрошувальні мережі та широкозахватні дощувальні машин досягли піку свого
розвитку. Це підтверджується повним повторенням технічних рішень у
дощувальних машинах різних виробників.
Новим кроком в економії поливної води може стати запроваджене фермерами
США гібридне поєднання широкозахватних дощувальних машин з елементами
крапельного зрошення, яке було представлено на ринок: виробниками
дощувальних машин компанією T-L Irrigation, США, та крапельних зрошуваних
систем компанією Netafim, Ізраїль; запатентованою зрошувальною системою
РМDІ (Precision Mobil Drip Irrigation – Точна мобільна крапельна система
зрошення) [7, 8].
Суть системи полягає в досить простому рішенні – до водовипусків
дощувальної машини на заміну розпилювачів (спринклерів) приєднані крапельні
трубки певної довжини, сумарний вилив емітерів яких еквівалентний дебіту води
через розпилювач (рис. 2).
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Рисунок 2 – Дощувальна машина за технологією
мобільного крапельного зрошення
З
досвіду
впровадження систем PMDI такі зрошувальні системи
забезпечують [2, 8]:
1. Економію води на зрошення 25÷30 %;
2. Підвищення врожаю мінімум на 20 %;
3. Скорочення поливного сезону на 1 місяць.
Крім того, відсутність вологи в колії руху опорних коліс дощувальної машини,
стабілізує рух машини без буксувань, особливо на схилах (рис. 3, 4).

Рисунок 3 – Зволоження поля після проходу машини з крапельними трубками
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Рисунок 4 – Зволоження поля після проходу машини з розпилювачами
Цифри економії води з одночасним підвищенням урожайності – вражаючі!
Звісно, що реальні показники в умовах зрошення в Україні потребують
досліджень, експериментальної перевірки та статистичних даних під час
упровадження. Звичайно, крім явних переваг, за результатами даних досліджень
визначені відповідні недоліки системи PMDI, критичність яких повинна бути
перевірена експериментально:
- емітери крапельної трубки потребують більш тонкої фільтрації води – на
рівні стаціонарних крапельних систем;
- взаємодія крапельної трубки з рослинами на ранніх стадіях вегетації
потребує вивчення ситуації стосовно пошкодження рослин (рис. 5);
- крапельна трубка у круговому русі машини потребує опорної траєкторії, яку
створюють рядкові культури, висаджені концентричними колами, що є непростою
задачею (рис. 6);
- поведінка крапельної трубки у круговому русі по рослинах суцільного
висіву (пшениця) не визначена;
- поведінка крапельної трубки на зрошенні високостеблих рослин не
визначена (зависання).

Рисунок 5 – Взаємодія крапельної трубки з молодими рослинами
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Рисунок 6 – Круговий рух крапельної трубки відносно рядкових рослин
Висновки/Conclusions.
1 Щоб проектувати та інвестувати кошти в реалізацію зрошення, особливу
увагу слід звертати на ефективність водокористування для забезпечення дієвості
системи, з огляду на майбутні обмеження використання води на зрошення.
2 Аграрна наука і регулятивні органи повинні створити прогнозні ліміти
водокористування на зрошення для різних регіонів і басейнів річок України.
3 Використання гібридного поєднання крапельного зрошення і дощувальних
машин – мобільне крапельне зрошення РМDІ дає змогу водокористувачам
зробити суттєвий крок у скороченні водоспоживання за високої ефективності
використання води.
4 Системи РМDІ потребують експериментального впровадження в
зрошуваному землеробстві України та вивчення: економічних показників,
реальних показників ефективності та економії водних ресурсів, критичності
визначених експертним дослідженням недоліків.
.
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ОСОБЛИВОСТІ ТЕХНОЛОГІЇ CDA ТА МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД
ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ
Любченко С.,
Філатова Л.,
УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого
Вступ. / Introduction. Сучасні технології вирощування сільськогосподарських
культур передбачають захист їх від негативного впливу бур’янів, шкідників та
хвороб застосуванням хімічних сполук – пестицидів. Проте сучасні технології
захисту рослин вирішують не одну, а декілька задач – захист рослин, охорона
природи й ефективне використання ресурсів. Широка практика застосування
пестицидів доводить їх дієвість і високу економічну ефективність.
Одним з найпоширеніших способів застосування пестицидів, відносно
простим, дешевим, високоефективним і високопродуктивним є обприскування,
тобто щорічно сотні тисяч тонн робочих розчинів пестицидів перетворюються в
краплі. Швидкість осідання і випаровування, знесення і розсіювання в
приземному шарі атмосфери, змочування поверхонь рослин та утримування
робочої рідини на них, швидкість проникнення в тканини рослин – всі ці та багато
інших властивостей крапель визначаються їхнім розміром. Тож головним
завданням у реалізації технології захисту рослин обприскуванням є визначення
оптимального спектра розмірів крапель для кожного конкретного випадку.
Однією з перспективних сучасних технологій, яка реалізується способом
обприскування, задовольняючи дедалі зрослі вимоги енергоефективності та
екологічності, може бути використання аерозолів з вузьким, оптимальним для
кожного конкретного випадку, спектром розмірів крапель.
Мета роботи. / Aim. Дослідження особливостей, переваг та недоліків
технології монодисперсного розпилення, яка на відміну від гідравлічного способу
розпилення базується на механічному розділенні потоку робочої рідини і
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отримала назву CDA (ControlledDropApplication) – керованої краплинної
аплікації.
Матеріали і методи. / Materials and methods. До обприскування, як до будь
якої технологічної операції, висуваються певні умови, серед яких допустима
густота покриття краплинами поверхні, яка обробляється, та медіанно-масовий
діаметр краплин, які осіли (MDV). За вітчизняними вимогами [1] густота
покриття краплями повинна становити не менше 20 шт./см2, а медіанно-масовий
діаметр краплин не повинен перевищувати 500 мкм. Наявні технології базуються
на принципах гідравлічного розпилення робочої рідини та високих норм
внесення, а успішний контроль шкідливих організмів досягається за щільності
покриття поверхні краплинами 30 шт./см2 і більше та оптимального розміру
краплин водних розчинів –250–300мкм.
Проте, такі технології розпилення формують досить широкий спектр крапель
полідисперсного розпилення, а значення медіанно-масового діаметра краплин
свідчить, що половина кількості крапель мають розмір менший від вказаного
значення, а інша половина – більше вказаного значення. Слід брати до уваги, що
краплі розміром менше 50 мкм зносяться повітряними потоками та не осідають на
цільову поверхню, а краплі розміром більше 500 мкм скочуються з цільової
поверхні не змочуючи її. Отже, значна кількість робочої рідини втрачається,
знижуючи ефективність обробок та приносячи шкоду навколишньому
середовищу. Для зменшення негативного навантаження на навколишнє
середовище та підвищення ефективності технологій захисту рослин
запропоновано технологію монодисперсного розпилення, яка отримала назву
CDA (ControlledDropApplication) – керованої краплинної аплікації.
Для вивчення характеристик розпилення робочої рідини гідравлічного та
механічного типу розпилення застосовувались поширені в технологіях захисту
рослин розпилювачі, які формують порожнистий конус продуктивністю 0,67 л/хв.
за тиску 5 барів та механічний розпилювач у складі електродвигуна, на валу
якого укріплений диск з радіальними насічками. Диск діаметром 5 см обертався з
швидкістю 1500 об/хв. На диск спрямовувалась рідина об’ємом 0,75 л/хв.
Дослідження проводились за температури повітря 18 °С, відносній вологості
повітря 62 % та швидкості вітру 0,5 м/с. Дослідження проводились на стенді,
який імітував рух обприскувача зі швидкістю 9 км/год.
Якість розпилення визначалась аналізуванням карток водочутливого паперу
виробництва Syngenta, які оброблялись вказаними розпилювальними пристроями.
На оброблених картках обліковувались кількість та медіанно-масовий діаметр
крапель, які осіли (MDV).
Результати та обговорення. / Results and discussion.
Механізм нанесення крапель на листя рослин різноманітний і складний.
Великі краплі за слабкого вітру осідають на листя в основному під дією сили
тяжіння, зверху вниз, головним чином на верхню частину листя. Дрібніші краплі
осідають на листя під дією сил інерції. У результаті полідисперсного
обприскування
відкладення пестициду на листках досить нерівномірне;
найщільніші відкладення утворюються на верхній і навітряній частинах
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стеблостою, найменш щільні – на зворотній стороні листя, тобто саме там, де
живуть багато важливих шкідників.
Дослідженнями, проведеними у Всеросійському науково дослідному інституті
фітопатології доведено, що ефективність препаратів, якими проводили
обприскування рослин підвищується зі зменшенням розміру (MDV) краплин [2].
Дослідженнями зарубіжних науковців доведено, що за рівних доз препаратів
обприскування з нормою внесення робочої рідини 5–10 л/га і щільністю покриття
поверхні краплинами 30 шт./см2 та більше, за показниками біологічної і
господарської ефективності не поступається звичайному обприскуванню з рівнем
витрати 200 л/га [3].
Проте дрібні краплини, діаметром до 50 мкм є некерованими й зносяться
вітром за межі поля, тому їх нанесення інерційним типом осадження є
малопридатним для виробничого застосування [4].
Одним із способів досягнення монодисперсного розпилення є механічний тип
розпилення, який базується на формуванні потоку краплин диском, який
обертається. Такі системи давали змогу успішно здійснювати їх практичне
використання і на полідисперсних режимах подрібнення робочої рідини, та
забезпечували можливість регулювати середній розмір краплин у межах 50 –300
мкм за норми витрати рідини 7-60л/га. Подібні системи отримали узагальнену
назву CDA (ControlledDropApplication) – керованої краплинної аплікації. Термін
запропонований Е. Болсом, розробником обертового розпилювача [5].
Порівняльні виробничі випробування (CDA і традиційних обприскувачів)
проводили англійські фермери. Вони довели, що за правильно обраного діапазону
розмірів крапель у конкретній ситуації можна без зниження біологічної і
господарської ефективності зменшувати не тільки норму витрати робочої рідини
(з 200 до 10 л / га), але і в 1,2-2 рази зменшувати рекомендовані дози деяких
пестицидів. Однак незважаючи на надійні багаторічні результати штангові
обприскувачі з обертовими розпилювачами поки не отримали широкого
поширення в Великобританії, хоча в літературі є відомості, що в 70-80-ті роки XX
ст. більше половини штангових обприскувачів комплектувалися обертовими
розпилювачами [6].
Слід зазначити, що в багатьох країнах і зараз широко використовуються ручні
обприскувачі з обертовими розпилювачами діаметром 80 мм, які працюють на
монодисперсних режимах розпилення (MicronUlva n = 7000 об/хв, MDV = 70 мкм,
MicronНerbi n = 2000 об/хв , MDV = 250 мкм), розроблені Е. Болсом. Найбільшого
поширення набули розпилювачі з горизонтальним факелом розпилу «Micromax»
англійської фірми «MicronSprayer», один з яких проходив випробування в
УкрНДІПВТ ім. Л.Погорілого.
На відміну від гідравлічних форсунок, які змушують рідину під тиском
проходити через невеликий отвір для створення нестабільних потоків рідини, які
розпадаються на широкий діапазон розмірів крапель, технологія CDA здатна
створювати дуже рівномірні розміри крапель. Для отримання крапель CDA
використовує обертовий диск замість рідини під тиском. Рідина потрапляє в центр
диска, який обертається і спрямовується відцентровою силою назовні до зубців на
зовнішньому краї диска. Рідина розділяється на крапельки по зубцях
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відцентровою силою. Форма розпилення, яка зазвичай утворюється, являє собою
порожнистий конус. Типовий приклад вузького спектру крапель CDA показаний
на рисунку 1.

Рисунок 1 – Спектри крапель, створені розпилювачем з обертовим диском
(Ряд 1) та гідравлічним розпилювачем (Ряд 2)
Стосовно медіанно-масового діаметру крапель, досліджувані розпилювачі
формували близькі за розміром краплі зокрема під час роботи розпилювача, який
працював за технологією CDA (Рис. 2). MDV становив 90 мкм, у то же час
гідравлічний розпилювач (Рис. 3) формував краплі 115 мкм.

Рисунок 2 – Інтегральна крива
розподілу крапель розпилювача з
обертовим диском

Рисунок 3 – Інтегральна крива
розподілу крапель гідравлічного
розпилювача

Проте найбільш істотні розбіжності відмічені в значеннях щільності покриття
краплями обробленої поверхні. Зокрема кількість крапель на 1 см2 під час роботи
розпилювача з обертовим диском становила 220 шт., то під час роботи
гідравлічного розпилювача щільність покриття становила лише 35 шт/см2. Це
підтверджує тезу [4] про утворення під час гідравлічного розпилення значної
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кількості дрібних краплин, які непридатні до інерційного типу осадження і
здебільшого випаровуються або зносяться за межі цільової поверхні.
Перевага технології CDA полягає в тому, що, змінюючи швидкість обертання
диска та/або об’єму рідини, вузький спектр розміру крапель може бути змінений
відповідно до різних застосувань. За низьких витрат рідини утворюються великі
поодинокі краплі. Зі збільшенням рівня витрат робочої рідини відбувається
смугоподібне розпилення. У міру збільшення об’єму рідини всі краплі
утворюються внаслідок розриву зв’язків у потоці рідини. Це забезпечує
оптимальну консистенцію дрібних крапель. Надмірне подавання робочої рідини
призводить до створення полідисперсного розпилу, утворення не лише великих
крапель, а і значної кількості дрібних, які схильні до знесення. Подальше
збільшення об’єму рідини затопить диск і радіальні насічки на ньому та зупинить
подрібнення потоку.
Водночас збільшення швидкості обертання диска зменшує розмір утворених
крапель, зокрема виробник розпилювача «Micromax» вказує, що за 2000 об/хв.
розпилювач утворює краплі розміром 200-300 мкм, за 3500 об/хв. – 100-200 мкм, а
за 5000 об/хв. медіанно-масовий розмір крапель становить 75-100 мкм.
Висновки. / Conclusions.
1. Беручи до уваги сучасні екологічні вимоги очевидно, що головний орган
обприскувача – гідравлічний полідисперсний розпилювач здебільшого не
відповідає жорстким вимогам підвищення ефективності обробок і охорони
навколишнього середовища (особливо під час внесення гербіцидів, коли краплі d
<50 мкм зносяться за межі оброблюваної зони, а краплі d>500 мкм забруднюють
ґрунт).
2. Технологія CDA
може стати альтернативою сучасним технологіям
гідравлічного розпилення.
3. Порівняльна оцінка двох типів розпилювачів дає змогу стверджувати про
переваги технології CDA, зокрема за кількістю крапель, які осіли на цільову
поверхню – 250 шт/см2, яка в 7 раз вища, ніж за загальноприйнятого
гідравлічного розпилення, вузького спектру розмірів крапель та можливості зсуву
до більших чи менших розмірів крапель.
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УДК 631.3:006.022
ТЕХНІЧНІ АСПЕКТИ ТЕХНОЛОГІЇ «CULTAN» ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇЇ
ВПРОВАДЖЕННЯ У ВІТЧИЗНЯНОМУ ТА СВІТОВОМУ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОМУ ВИРОБНИЦТВІ
Войновський В.,
УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого
Вступ. / Introduction. Зараз набувають поширення машини з новим типом
внесення рідких добрив, а саме так званим «ін’єкційним методом підживлення»,
іншими словами інжекторним або впорскувальним способом. Цю технологію
називають «CULTAN». Назва її походить від перших букв англійського виразу
«ControlledUptakeLongTermAmmoniumNutrition», що у перекладі означає:
«контрольоване засвоєння під час тривалого амонійного підживлення». Живлення
рослин азотними добривами проходить завдяки запасам аміачного азоту. Рідкі
добрива вносяться в ґрунт машинами з інжекторними або ж ін’єкційними
колесами, обладнаними безпосередніми робочими органами, власне ін’єкційними
(інжекторними / впорскувальними) голками. «Тривале амонійне підживлення»
відбувається завдяки амонію, який зберігається в ґрунті після внесення рідких
добрив. Він, на відміну від нітрату, залишається в ґрунті і не вимивається, також
він має сорбентні властивості і може поглинати пари та гази і зберігати їх у собі.
Запаси амонію всередині мають здатність затримувати перебіг хімічних реакцій,
що потім позитивно впливає на коріння рослин та мікроорганізми. Отже, завдяки
цим властивостям він достатньо стабільний і сприяє засвоєнню добрив корінням
рослин повільно і за потреби. Ефект, на відміну від нітратних добрив, є
тривалим, потреба рослини в азотному добриві, як правило, може бути задоволена
завдяки запасам амонію протягом усього періоду засвоєння.
Мета роботи. / Aim. Метою роботи є дослідження та порівняння технічних
засобів різних фірм, представлених на теренах України для реалізації технології
«CULTAN».
Матеріали і методи. / Materials and methods. На сьогоднішній день внесення
добрив за технологією «CULTAN» можна проводити у всіх кліматичних зонах
навіть краще в посушливих зонах, бо під час внесення добрив ін’єкційним
колесом глибина їх загортання становить 6 см, колесо має 12 голок, які
рівномірно вносять певну дозу через кожні 13 см, відстань між колесами
становить 25 см, тоді в середньому на 1 м2 припадає 31 доза певної кількості
добрив (рис. 1). Завдяки ін’єкційним колесам відбувається точне та рівномірне
дозування і розподіл добрив по площі. Після внесення рідких добрив їм не
потрібний час та волога на перетворення в доступну форму споживання рослині,
коренева система відразу може поглинати поживні речовини. Суттєвою
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перевагою цієї технології є відсутність опіків рослин, які можуть виникнути під
час внесення добрив, обумовлених особливістю вегетації та фазою росту рослин,
погодними умовами, нормою внесення добрив, адже під час їх внесення не
відбувається контакту добрив з рослиною, а речовина потрапляє до кореневої
системи. Завдяки цій технології внесене добриво не випаровується, а забезпечує
рослини добривами впродовж усього вегетаційного періоду.

Рисунок 1 – Вигляд обробленої ділянки ін’єкційним методом підживлення
Далі розглянемо та проаналізуємо деякі агрегати, з якими працюють як
фермери, так і великі господарства в Україні. Приватне підприємство
«Агрореммаш Плюс» із Кропивницького є виробником машини під цю
технологію. Підприємство пропонує аграріям навісні та причіпні ін’єкційні
підживлювачі, які мають ширину захвату від 1 до 12 м та комплектуються баками
для рідких добрив об’ємом від 600 л до 3000 л. Машини агрегатуються з
тракторами потужністю 80-100 к.с. Ін’єкційна машина (рис. 2) має раму,
виготовлену із прямокутної профільної труби, на якій розташовані робочі органи
(ін’єкційні колеса), та встановленого на рамі бака. Подачу робочої рідини
забезпечує відцентровий насос фірми «Hypro», розташований на ВВП машини.
Забезпечення та контроль робочої рідини відбувається через пульт управління
фірми «MaxiMarin». Робоча рідина необхідної кількості, надходить тільки до тих
голок, які перебувають безпосередньо в ґрунті. Насос подає рідину через
контрольну панель норми внесення магістралями до фітинга робочого органу. Під
час обертання диска канали маточини збігаються з отвором, відкриваючи доступ
рідини до голки, яка знаходиться на глибині внесення.
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Рисунок 2– Навісний ін’єкційний підживлювач виробництва
«Агрореммаш Плюс»
ПрАТ "Богуславська сільгосптехніка" представляє підживлювач для внесення
рідких добрив ін’єкційним методом ПЖУ-5000-01 (рис. 3). Ця напівпричіпна
машина має раму, на якій монтуються робочі органи. Робоча ширина складає 1012 м, обєм бака становить 5000 л. Рідке добриво вноситься в ґрунт інжекторним
робочим органом. Машина агрегатується з тракторами потужністю 170 к.с.
Підживлювач має механічний регулятор, який подає рідину на його секції, а зайву
рідину перенаправляє в бак. Норма внесення (л/га) контролюється комп'ютером.
Рідина
подається
мембранно-поршневим
насосом
італійської
фірми
«AnnoviReverberi», який працює від приводного колеса. Надходження робочої
рідини відбувається через ротаметри, контрольовані візуально з кабіни трактора,
на яких закріплені форсунки з каліброваними отворами (шайба-дозатор). Вони
розподіляють потік рідини до робочих органів і забезпечують рівномірність
внесення по ширині захвату.

Рисунок 3 – Підживлювач для внесення рідких добрив ін’єкційним
методом ПЖУ-5000-01
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Голландська компанія Duport BV пропонує аграріям свої ліквілайзери для
внесення рідких мінеральних добрив (рис. 4). Напівпричіпна машина складається
з бочки для рідких добрив, виготовленої з поліетилену або нержавіючої сталі,
об’ємом 5000 л, 6000 л або 8500 л. За бочкою розташована рама на якій
встановлюються ін’єкційні колеса. Ширина захвату може становити від 2,3 м до
15,5 м. Машина агрегатується з тракторами потужністю до 200 к.с. Ін’єкційні
колеса обладнанні робочими голками з нержавіючої сталі завдовжки 8 см з
карбідовими наконечниками. Голки прикручуються до ін’єкційного колеса.
Колеса розташовані на відстані 25 см одне від одного з поздовжньою відстанню
між рядами 16 см. Машина комплектується одним або двома мембраннопоршневими насосами, які забезпечують подачу 250 л/хв. рідини, що гарантує
норму внесення від 150 л до 1800 л/га. Насос приводиться в дію від ВВП
трактора.

Рисунок 4 – Підживлювач від компанії Duport BV
Німецький виробника Güstrower пропонує машини свого виробництва (рис. 5).
Підживлювачі навісного та причіпного типу можуть мати ширину захвату 3, 6, 12
і 15 м. Навісні машини комплектуються баками від 400 л до 1000 л, а причіпні
мають бак на 8000 л, агрегатуються з тракторами потужністю від 80 к.с. до 200
к.с. Всі машини обладнані подвійним мембранним насосом, який забезпечує
норму внесення від 50 до 3000 л на гектар. Інжекторні колеса виготовлені з
алюмінію та нержавіючої сталі та оснащуються металевими голками, які
впорскують у ґрунт рідкі міндобрива. Інжекторні колеса встановлені на підвісці й
можуть відхилятися вгору та вбік за наявності перешкод. Форсунка агрегата
захищена від засмічування і забивання та працює на липких ґрунтах.
131

Рисунок 5 – Агрегат для внесення рідких мінеральних добрив від Güstrower
Результати та обговорення. / Results and discussion. Розглядаючи машини
для внесення рідких добрив за технологією «CULTAN» можна сказати, що
незважаючи на виробника, принцип роботи інжекторних машин подібний.
Машини широко застосовуються у різних регіонах нашої країни і мають на
сьогоднішній день досить хороший попит в аграріїв.
Висновки. / Conclusions. Провівши аналітичне дослідження можна зробити
висновок, що технологія «CULTAN» або «ін’єкційне підживлення» набуває
досить широкої популярності як серед фермерів, так і у великих агрохолдингах.
Завдяки цьому методу забезпечується чудова рівномірність розподілу
мінеральних добрив по полю. Коренева система рослини активніше розвивається
та рослина стає більш стійкішою до посухи. Наявність мінеральних добрив біля
коріння рослин забезпечує її поживними речовинами протягом всього
вегетаційного періоду.
Не відбувається опіків рослини під час внесення добрив. Під час внесення
рідких мінеральних добрив значно зменшуються втрати діючої речовини
порівняно з поверхневим внесенням добрив, а це означає, що можна скоротити
обсяги внесеного добрива.
Господарства, які працюють за цією технологією, зробили висновки, що
значно спростилось підживлення азотом, адже, один раз на початку вегетації,
вноситься азот в амонійній формі замість традиційних нітратів, що далі у
забезпечує збереження їх у ґрунті та зменшує ризики вимивання добрив з ґрунту.
Вони залишаються концентрованим банком добрив, які знаходяться неподалік від
кореневої системи рослини. Це сприяє активному розвитку кореневої системи та
робить культуру стійкішою до посухи.
Отже технологія «CULTAN» використовує добрива максимально ефективно
та економно.
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ОЦІНКА ТЕХНОЛОГІЙ ЗБИРАННЯ НАСІННЯ ЛЬОНУ ОЛІЙНОГО
Климчук М., канд. мед. наук
Сало Я.
Львівська філія УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого
Вступ. Завершальним і дуже важливим етапом вирощування льону олійного є
збирання насіння, від якості проведення якого залежить величина врожаю і якісні
показники насіннєвої продукції та ефективність вирощування культури. Тому для
проведення збиральних робіт необхідно застосовувати ефективні технікотехнологічні рішення.
Адже недосконалість технологій та засобів, які
використовуються для збирання можуть привезти до значних втрат і
пошкодження продукції. Тому питання вдосконалення технологій збирання льону
олійного є актуальним.
Мета роботи. Метою роботи було дослідження способів збирання насіння
льону олійного та визначення їхнього впливу на показники фактичної
врожайності насіння та продуктивності виконання технологічної операції.
Матеріали і методи. Експериментальні дослідження проводились у ґрунтовокліматичних умовах Західного регіону України на полях Львівської філії
УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого на дослідній ділянці з дерново-глибококарбонатним ґрунтом.
Закладали ділянки і проводили дослідження відповідно до загальноприйнятих
у землеробстві та рослинництві методик, повторність у дослідах – трикратна,
об’єкт досліджень – сорт льону олійного Надійний, біологічна урожайність
насіння – 1,26 т/га.
У процесі роботи проводилось оцінювання ефективності альтернативних
способів збирання насіння олійного льону: комбайнового з використанням
зернозбиральних комбайнів Challinger 647, КЗС-1218 “Палессе GS12” (рис. 1 а і 1
б) після дисекації посівів; вибирання стебел і обчісування коробочок
льонозбиральним комбайном ЛК-4А (рис. 1 в і 1 г); роздільного збирання 133

скошування стебел льону роторною косаркою Z-169 у валки в період побуріння
коробочок та підбирання із валків і обмолот після їх висихання зернозбиральним
комбайном.
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б
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г
Рисунок 1 – Збирання льону олійного зернозбиральними комбайнами
Challinger 647 (а) і КЗС-1218 “Палессе GS1 (б)
та льонозбиральним комбайном ЛК-4А (в і г)
Під час проведення досліджень визначались біологічна і фактична
врожайності та втрати врожаю збиральними машинами. Значення показників
визначалися на основі аналізу отриманих результатів під час лабораторнопольових і технологічних досліджень.
Результати і обговорення. Дослідженнями
встановлено, що способи
збирання певним чином впливають на величину втрат і фактичну врожайність
льону олійного. Найбільшу фактичну врожайність і найменші втрати насіння
одержано на ділянках, де проводилось збирання прямим комбайнування з
попереднім застосуванням десикації препаратом РеглонСупер (табл. 1).
Після проходу зернозбиральних комбайнів висота стерні становила 12 і 15 см.
Загальні втрати насіння під час прямого комбайнування зернозбиральними
комбайнами становили від 0,02-0,021 т/га, зокрема понад 80 % втрат, виникали
внаслідок обламування коробочок планками мотовила та дільниками жатки.
Витрата палива на виконання прямого комбайнування зернозбиральними
комбайнами становили 21,7 до 25,6 кг/га. Комбайн КЗС-1218 “Палессе GS12”
проводив збирання насіння льону олійного з найвищою продуктивністю, яка
складала 2,2 га/год.
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Таблиця 1 - Результати досліджень різних способів збирання
льону олійного
Пряме комбайнування

Показник

Зернозбиральні
комбайни
Challinger
647

Біологічна
врожайність
насіння, ц/га
Висота зрізу, см
Ширина
захвату
жатки
(косарки), м
Втрати
насінням
і
коробочками, т/га
Втрати від недообмолочування,
т/га
Загальні втрати насіння:
у т/га
у відсотках
Фактична врожайність насіння,
т/га
Продуктивність
комбайна,
га/год.
Сумарні витрати палива, кг/га

КЗС-1218
“Палессе
GS12”

Збирання
льонозбиральним
комбайном
ЛК-4А

Роздільне
збирання
Скошування
косаркою
Z-169,
підбір валків
комбайном
СК-5М "Нива

1,26
12
7

15
7

1,4

8,9
1,7

0,016

0,018

0,16

0,31

0,004

0,03

0,08

0,03

0,020
1,5
1,24

0,021
1,67
1,239

0,24
19,0
1,02

0,34
27,0
0,92

1,7

2,2

0,46

1,2

25,6

21,7

24,5

25,9

Льонозбиральний комбайн ЛК-4А якісно вибирав і розкладав стебла льону в
стрічку. Проте відзначено значну кількість необчесаних коробочок, що
спричинило значні втрати насіння у необмолочених коробочках (0,16 т/га), а
загальні втрати врожаю склали 0,24 т/га або 19,0 %. Це пов’язано насамперед
тим, що коробочки із насінням розташовані на неоднаковій висоті і при попаданні
в обчісувальний апарат нижні коробочки не обчісуються робочими органами.
Крім того, робочі органи льонозбирального комбайна обчісують коробочки,
які транспортуються на спеціальні площадки, де вони обмолочуються
стаціонарною молотаркою. Ці технологічні операції потребують значних затрат
праці та енергоресурсів. Тому застосування традиційного льонозбирального
комбайна є не ефективним.
Упровадження роздільного збирання льону олійного роторною косаркою і
зернозбиральним комбайном приводить до значних втрат насіння (0,34 т/га або
27,0 %). Високі втрати насіння зумовлені обламуванням коробочок під час
скошування стебел у валки роторною косаркою, кількість яких становила 0,31
т/га.
Способи збирання льону олійного розглянуто у працях вітчизняних і
зарубіжних науковців.
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А. М. Шувар та Р. М. Войтович стверджують, що за надмірної кількості
опадів вперіод збирання льону олійного сорту Айсберг найменших втрат, які
становили 32,2 % (0,31 т/га) досягнуто під час прямого комбайнування СК-5М
«Нива». Проте через часте забивання шнека жатки в умовах дощових жнив не
дало змоги провести збиральні роботи в стислі строки. Під час збирання льону
олійного роздільним способом отримано більші втрати ніж за прямого
комбайнування. Таке використання для роздільного способу збирання косарки Ζ169 в середньому за роки досліджень зумовило загальні втрати в межах 39,5-40,3
% (0,33-0,37 т/га).
Автори констатують, що в ґрунтово-кліматичних умовах Малого Полісся, за
умови випадання опадів у період дозрівання та під час жнив ефективним
способом збирання льону олійного сорту Айсберг є роздільний із застосуванням
косарки Ζ-169 з подальшим підбором валків зернозбиральним комбайном СК-5М
"Нива" з підбиральним пристроєм [1].
На основі результатів досліджень способів збирання насіння льону олійного в
Західному регіоні України В. В. Думичом із співавторами було встановлено, що
зернозбиральні комбайни, обладнанні жатками з шатунним приводом ножа
різального апарата, працювали неефективно. Колектив дослідників стверджує, що
пряме комбайнування з використання сучасних зернозбиральних комбайнів з
жниварками з частотою ходу ножа різального апарату понад 1000 ходів за
хвилину є більш ефективним ніж роздільне збирання.
Дослідженнями встановлено, що загальні втрати насіння під час прямого
комбайнування зернозбиральними комбайнами становили від 1,6 % до 5,2 %.
Застосування роздільного збирання льону олійного з використанням роторної
косарки і зернозбирального комбайна в умовах Західного регіону України
призводить до значних втрат насіння (до 27,1%) [2, 3].
Т. В. Маховою проведені чотирирічні дослідження і встановлено, що найвищу
врожайність льону олійного сорту Ківіка отримано за умови застосування
дисекації та прямого комбайнування, а кращим за економічною ефективністю
виявився спосіб збирання прямим комбайнуванням [4].
В. Я. Хоміна вивчала вплив окремих елементів технології на урожайність
льону олійного в умовах Західного Лісостепу. Автором встановлено, що за
однофазного комбайнового збирання одержано більші прибутки порівняно з
двофазним роздільним способом.
Ефективність прямого комбайнування льону олійного підтверджують і
польські та чеські фахівці, які у своїх працях рекомендують його для аграріїв цих
країн [6 і 7].
Висновки. Застосування технології прямого комбайнування з використанням
зернозбиральних комбайнів дає змогу провести збирання і обмолочування насіння
льону олійного з найменшими втратами насіння (1,6 %) та затратами трудових та
енергетичних ресурсів.
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ТЕХНОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЗАГОТІВЛІ ТА ЗБЕРІГАННЯ
КУКУРУДЗЯНОГО СИЛОСУ З ПІДВИЩЕНИМ ВМІСТОМ СУХИХ
РЕЧОВИН ТА ЗЕРНА
Жуков В., канд. с.-г. наук,
Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН України,
Кузьменко В., канд. техн. наук,
Інститут механізації та електрифікації сільського господарства, ННЦ «ІМЕСГ»
Вступ. Силосування, як один з найменш енерговитратних способів заготівлі
вегетативної маси кукурудзи, і надалі буде широко використовуватись у
кормовиробництві для високопродуктивного тваринництва. Втрати поживних
речовин під час силосування з недотриманням технологічних вимог можуть
досягати 30 % і більше, з яких на біохімічні припадає більше половини.
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Удосконалення технологій силосування кукурудзи через несприятливі умови
вегетації (посуха, зменшення терміну вегетації) з одночасним запровадженням
нових технічних засобів, сховищ та консервантів вимагає уточнення та перегляду
нормативних показників втрат поживних речовин [1, 2].
Мета роботи. Метою досліджень, проведених у період з 2016 по 2020 рік,
було визначення втрат та встановлення основних біохімічних і технологічних
показників якості корму в типових спорудах (наземні, бетоновані траншеї
проїзного типу, ТП №811-29) під час збирання вегетативної маси кукурудзи
різних груп стиглості вологістю до 60 % у фазі воскової стиглості зерна на
стандартній та підвищеній висоті скошування.
Матеріали і методи. Рослинна сировина для приготування силосу –
кукурудза ранньостиглих, середньоранніх та середньостиглих гібридів і сортів у
фазі воскової стиглості зерна з ФАО від 260 до 400 за вологості 45-65 % із
вмістом зерна від 25 до 40 % в сухій речовинні вегетативної маси.Технологічні
особливості дослідних процесів заготівлі силосу характеризувались такими
параметрами :
- базовий показник інтенсивності технологічного процесу 820-900 тонн у
день (у варіантах з траншейними сховищами з аплікаторним внесенням
біологічних консервантів, максимальним ущільненням маси, накривання
синтетичними плівками серії ПВХ та особливостями використання);
- наявність майданчиків з твердим покриттям необхідних розмірів і
під’їздів з твердим покриттям, проїзних, бетонованих траншей різного об’єму
згідно ТП 811-93 (для уникнення занесення ґрунту);
- підготовка бетонованих, наземних сховищ (обробка антисептиком,
укладання підстелювальних плівок, накривання ізолювальною плівкою і сіткою,
застосування гніту);
- використання важкої техніки (котків, довантажувачів, розрівнювачів) для
ущільнення корму (до показників щільності не менше 760-820 кг/м3);
- внесення біологічних консервантів (інокулянтів) і води для покращення
процесів трамбування;
- накривання спеціалізованими плівками (єдиним полотнищем) по
завершенні процесів трамбування;
- використання спеціалізованих фрезерних навантажувачів для забору
корму, що дає змогу згодовувати корм без розпушування вийнятого шару і
знижує втрати від повторної ферментації.
Технологія заготівлі силосу з підвищеним вмістом сухих речовин та зерна
передбачала балансування вологості суміші введенням води з розрахунку
підсумкової вологості в межах 40-42 % сухих речовин. Отже, сучасні вимоги до
визначення оптимальних технологічних параметрів заготівлі кукурудзи для
отримання високопоживного силосу полягали в максимальному накопичені
рослинами крохмалю (понад 30 %) в загальні сухій масі, що відповідало
фенологічній фазі воскової стиглості зерна і вмісту в сировині понад 30 % сухих
речовин зернової фракції [3, 4].
Для підвищення добових надоїв та визначення рівнів перетравності
основного корму в ПП «Ольвія» та «Ясована» (Вінницька область
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Погребищенський та Шаргородський р-н) з об’ємом заготівлі силосу до 4 та до 2
тис. тонн збиральні комплекси для оцінки технологічних варіантів заготовленого
корму дообладнано системою корн-крекерів (CornCrakerH) з рифленими вальцями
та з устаткуванням теркового типу ІІ для кращого поздовжнього розщеплення
стеблової частини зеленої маси. Отже, два варіанти подрібнення зеленої маси,
крім
довжини
різки 12-16 мм, передбачали
використання
сучасних
доподрібнювальних
пристроїв для повного руйнування зернової фракції
(стандартний тип корн-крекера) і для максимального поздовжнього розщеплення
стеблової фракції (терковий тип корн-крекера ІІ).
Варіанти маси, заготовленої
збиральним комплексом (Jaguar 870) і склад дослідних гібридів, наведено в
таблиці 1. Система корн-крекерів з рифленими вальцями CornCrakerH на 80
зубців (30 % різниця в колових швидкостях) дала можливість заготовити
контрольний
варіант маси, а система корн-крекерів теркового
типу ІІ,
(CornCrakerІІ, 100 зубців, 20 % різниця в колових швидкостях) – дослідний
варіант зеленої маси для силосування з покращеною перетравністю.
Таблиця 1 - Гібридний склад та варіанти доподрібнення маси для заготівлі
силосу з підвищеним вмістом сухих речовин та зерна
Гібрид
кукурудзи

Висота
зрізу, см

Вміст зерна
за СР, %

Р8451
12,6
33,8
(ФАО 180)
112,5*
48,4
Р8445
12,2
35,7
(ФАО 250)
88,6*
50,9
PR35F38
14,5
33,7
(ФАО 490)
92,4*
52,3
*на рівні кріплення нижнього початку

Закладено маси з варіантом
доподрібнення, т
CornCrakerH
CornCrakerІІ
1256
1200
1154
1142
1228
1227
1150
1145
1238
1256
1162
1184

Вміст сирої
клітковини, %
на СР
24,12
20,96
22,88
19,64
22,73
19,65

Оптимізація процесів подрібнення методом розтирання зеленої маси і
зернової фракції є менш енерговитратна, за показниками процесів трамбування
в сховищах, щільність пресування при цьому зростала з 650 до 740 кг/м3.
Інтенсивність видалення повітря з прошарків маси 25-50 см (по всій площі
траншеї),
із
застосуванням
активних
доподрібнювальних
пристроїв,
обумовлювала зменшення втрат поживних речовин на 18-22 %.
Для максимального подрібнення зернової фракції застосовано систему
CornCrackerH на 80 зубців із 30 % різницею у швидкості обертання рифлених
вальців та CornCrackerІІ на 100 зубців із 20 % різницею у швидкості обертання
вальців. Якість подрібнення зеленої маси і зерна нормувалась згідно з програмою
і методикою випробувань машин для збирання силосних культур (ГСТУ 10.23.686) та методикою проведення дослідів у кормовиробництві (1994).
Результати й обговорення. Гранулометричний склад вихідної зеленої маси
(табл. 2) показав, що рівень подрібнення (довжина різки) листостеблової фракції і
зерна відповідав стандартам І класу. До складу подрібненого зерна віднесено і
фракцію плющеного зерна з частковим пошкодженням плодової оболонки
(перикарпію).
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Таблиця 2 – Гранулометричний склад кукурудзяного силосу і зернової фракції за
результатами ситового аналізу, М, n = 12
Сито, №; Ø мм

Кукурудзяний силос,
%, lim (мм)

Кількість фракцій зерна
(крекованість), %

Питома частка розщепленої листостеблової
маси, %

CornCrackerH на 80 зубців із 30 % різницею у швидкості обертання
І, 19,0 мм

8,66 (3,8−8,2)

1,22 (до 2,0)

32,83

ІІ, 8,0 мм

32,44 (45,3−65,1)

26,85 (до 45,0)

56,64

ІІІ, 4,0 мм

21,84 (20,2−30,6)

38,94 (до 30,0)

88,41

ІУ

37,06 (< 10,0)

32,98

96,85

CornCrackerІІ на 100 зубців із 20 % різницею у швидкості обертання
І, 19,0 мм

8,02 (3,8−8,2)

1,08 (до 2,0)

40,85

ІІ, 8,0 мм

35,46 (45,3−65,1)

28,66 (до 45,0)

59,64

ІІІ, 4,0 мм

26,22 (20,2−30,6)

42,62 (до 30,0)

90,16

ІУ

30,2 (< 10,0)

27,64

98,42

Значну частину силосів з підвищеним вмістом сухих речовин складали
структурні вуглеводи (целюлоза, геміцелюлози, пектин) – до 60 % у структурі
сирої клітковини основного корму дійних корів. Вони, як комплексні сполуки,
становили основу стінки клітин стебел, листя і суцвіття кукурудзи. Структура
стінки рослинної клітини забезпечувала її стійкість і твердість у несприятливих
умовах вегетації (засуха, вітер). При цьому клітини зберігали здатність до
швидкого
видовження під час росту. Усередині матриксу стінок клітин
знаходилися мікрофібрили, які складалися з лігніфікованої целюлози та інших
полісахаридів, перетравність яких дуже низька (в межах 30-40 %). Основними
компонентами стінок клітини у рослинах є вуглеводи – целюлоза і геміцелюлози,
які складали в середньому відповідно 40-50 та 20-30 % сухої маси рослин.
Фактори структурної ефективності для різностиглих спеціалізованих силосних
гібридів кукурудзи в період масової заготівлі корму (початок воскової стиглості
зерна за його частки в сухій речовині в межах 35-40 % та за підвищеної висоти
скошування) характеризувалися загальним вмістом сирої клітковини та
коефіцієнтами її структурності, тому під час заготівлі такої маси необхідно
правильно налаштувати комбайн, щоб отримати бажану довжину нарізки,
максимальне розщеплення волокон та оптимальне подрібнення і плющення
(крекованість) зерна. Водночас ряд авторів (В. Андрущак, К. Бухграбер, Р. Реш,
2012) акцентують увагу на використанні виключно колісних тракторів з тиском у
шинах в межах 3,2-3,6 бар з часом трамбування до 2-3 хвилин на тону.
Під час силосування такої сировини до її ущільнення необхідно підходити
диференційовано: з підвищеною вологістю сировини (понад 75 %) ступінь
подрібнення силосної маси повинен бути в межах 40-50 мм, а ущільнення
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рівномірним по всій траншеї (в межах 600-650 кг/м3); з пониженою вологістю
маси 60-70 % ступінь подрібнення в межах 20-30 мм, а ущільнення більш
інтенсивне до щільності 650-700 кг/м3; під час заготівлі силосу з кукурудзи
пізніх фаз вегетації (з вологістю маси 50-60 %) – ступінь подрібнення 5-10 мм,
а ущільнення до 800 кг/м3. В останньому випадку обов’язкове додаткове
подрібнення маси динамічним плющення на збиральних комбайнах системою
корн-крекерів (плющильних вальців різної конфігурації з високою пропускною
здатністю). Для зменшення затрат паливно-мастильних матеріалів під час
трамбування
маси низької вологості (в межах 40-60 %), доцільно
використовувати змочувальні розчини (вода, сольовий 0,2 % розчин кухонної
солі, біологічні консерванти, інокулянти та інші препарати), використовуючи при
цьому пожежну техніку або навісні штангові обприскувачі. Зазначені
технологічні прийоми підвищують поживність силосу з ранньостиглих гібридів
(ФАО в межах 180) за використання CornCrakerH до 10,68 МДжОЕ/кг СР (6,38
МДжЧЕЛ/кг СР), а за використання CornCrakerІІ до 10,95 МДжОЕ/кг СР (6,48
МДжЧЕЛ/кг СР). Силосування зеленої маси середньоранніх (ФАО в межах 250)
та середньопізніх (ФАО в межах 490) гібридів кукурудзи з активним
доподрібненням обумовило підвищення поживної цінності силосу відповідно до
10,83 та до 10,96 МДжОЕ/кг СР, а для PR35F38 до 10,81 та до 11,48 МДжОЕ/кг
СР силосу (після 90 днів анаеробного зберігання).
Висновки. У серії технологічних і лабораторних досліджень визначено
перебіг процесів силосування та якість подрібнення і розщеплення вихідної маси
різностиглих гібридів кукурудзи з підвищеним вмістом сухих речовин та зерна.
Встановлено, що додаткове подрібнення та динамічне розтирання сировини корнкрекером на 80 зубців із 30 % різницею у швидкості обертання, підвищує рівень
розщеплення волокон у фракціях 8 та 4 мм - до 56,6 та до 88,4 %, а із
застосуванням корн-крекера на 100 зубців із 20 % різницею у швидкості
обертання у фракціях 8 та 4 мм - до 59,6 та 90,2 %. Практично вся зернова
фракція кукурудзи в силосованій масі була проплющена або пошкоджена, а рівень
крекованості зерна, досягав відповідно 26,8 та 28,7 %. Кормова поживність такого
силосу зростала до 10,68 - 10,83 МДжОЕ/кг СР за стандартної висоти скошування
та до 10,92 – 11,48 МДжОЕ/кг СР за підвищеної висоти скошування.
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УДК 636.32/.38:636.09
ЗООТЕХНІЧНІ АСПЕКТИ ВИРОБНИЦТВА ЯКІСНОЇ ПРОДУКЦІЇ
ВІВЧАРСТВА
Кравчук В., д-р техн. наук, проф., чл.-кор. НААН України,
Бабинець Т., канд. екон. наук,
Постельга С.,
Смоляр В., канд. с.-г. наук,
УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого
Вступ. В Україні продовжується зниження поголів’я овець в
сільськогосподарських підприємствах та господарствах населення, яке становить
740 тис. гол., що у 10 разів менше порівняно з 1991 р. Залишається збитковим
виробництво продукції вівчарства: баранини на 30 %, вовни на 62 %. Програмою
розвитку галузі вівчарства України на 2016-2030 рр. передбачено збільшити
загальне поголів’я овець до 2287 тис. гол., виробництво баранини до 30,2 тис. т,
вовни – 8,1 тис. т, овечого молока – 11 тис. т. Зараз, з-поміж іншого, особливого
значення набуває підвищення ефективності виробництва якісної продукції
вівчарства. Тому важливо науково обґрунтувати зоотехнічні вимоги для
виробництва якісної продукції вівчарства, зокрема баранини, молока овечого,
вовни з урахуванням нормативних вимог ЄС. У цьому контексті, слід
систематизувати фактори, які впливають на якість продукції вівчарства, основні з
них це зоогігієна, корми, вода, повітря, зооветеринарні заходи, первинна обробка
продукції, умови доставки продукції на переробні підприємства.
Отже особливого значення для розвитку галузі вівчарства та виробництва
якісної продукції набуває розроблення зоотехнічних вимог гармонізованих до
нормативів ЄС.
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Мета роботи. Поліпшення якості, підвищення ефективності і нарощування
обсягів виробництва вітчизняної продукції вівчарства європейського рівня
завдяки розробленню та впровадженню в Україні адаптованих до нормативів ЄС
зоотехнічних вимог.
Матеріали і методи.
Зоотехнічні аспекти виробництва якісної продукції вівчарства формують за
нормативними документами ЄС, ексклюзивними джерелами інформації тощо.
Зоотехнічні вимоги, гармонізовані до нормативів ЄС для виробництва якісної
продукції вівчарства, формують за такою структурою: сфера застосування,
нормативні посилання, терміни і визначення понять, фактори, які впливають на
якість продукції вівчарства, технічні вимоги, вимоги безпеки, вимоги щодо
охорони довкілля, додатки, включаючи бібліографію.
Результати й обговорення. Вперше розроблені в Україні зоотехнічні вимоги
гармонізовані до нормативів ЄС для виробництва якісної продукції вівчарства
складаються з таких розділів: сфера застосування, нормативні посилання, терміни
і визначення понять, фактори, які впливають на якість продукції вівчарства,
технічні вимоги, вимоги безпеки, вимоги щодо охорони довкілля.
Сфера застосування
Зоотехнічні вимоги гармонізовані до нормативів ЄС поширюються на галузь
вівчарства для виробництва якісної продукції (баранини, молока овечого, вовни).
Ці зоотехнічні вимоги призначені для застосування у всіх вівчарських
підприємствах, а також у наукових та освітніх установах.
Нормативні посилання
Під час підготовки зоотехнічних вимог використані щонайменше
15
нормативних документів Європейського Союзу (директив ЄС, постанов і
регламентів комісії, стандартів ЄС).
Терміни і визначення понять
У розділі зоотехнічних вимог наведені 17 ключових термінів з визначенням
позначених ними понять. Наприклад: вівчарство – галузь тваринництва, до
завдання якої належить розведення, годівля, утримання овець, вдосконалення
їхніх племінних і продуктивних властивостей для отримання якісної баранини,
молока овечого, вовни; зоотехнічні вимоги – правила щодо використання
сільськогосподарських тварин; гармонізація – приведення в стан відповідності,
злагодженості; систематизація – яка являє собою певну систему. Порядок,
зумовлений планомірним розташуванням та взаємним зв’язком частин чогонебудь; енергетичний баланс будівель – розрахунки співвідношення між
приростом і втратами енергетичних ресурсів, зокрема природних, у будівлях для
утримання тварин; технологічна площа – науково-обґрунтована норма площі для
утримання тварин різних статевих та вікових груп.
Фактори, які впливають на якість продукції вівчарства
Під час розроблення зоотехнічних вимог вперше здійснена систематизація
факторів, які впливають на якість продукції вівчарства [1]. Під час систематизації
факторів, які мають безпосередній вплив на якість продукції вівчарства були
виділені основні елементи системи, а саме: зоогігієна, корми, вода, повітря,
зооветеринарні заходи, первинна обробка продукції, умови постачання продукції
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на переробні підприємства. Загалом же розроблена систематизація складається з
53 факторів, які мають вплив на якість продукції вівчарства.
Технічні вимоги
Мінімальні розміри санітарно-захисних зон від вівчарських підприємств до
житлової забудови та мінімальні зооветеринарні відстані до підприємств
вівчарства встановлюють за ВНТП-АПК-03.05 [2]. Під час проектування
приміщень для утримання овець потрібно врахувати умови довкілля – ґрунтові,
водні, пріоритетні напрямки вітру тощо, наявність під’їзних шляхів, постачання
електричної енергії, водопостачання, використання природного освітлення,
можливість використання пасовищ, влаштування вигульних майданчиків,
зеленого поясу навколо тваринницького об’єкту, складських приміщень,
кормового майданчика, утилізації гною та влаштування інших об’єктів
інфраструктури вівцеферми, можливість запровадження заходів безпеки, зокрема
протипожежної безпеки [3]. Під час складання технічного завдання на
проектування вівчарських підприємств в основу ветеринарно-санітарних вимог
має бути покладено забезпечення надійного захисту від можливого занесення
інфекцій, дотримання санітарно-гігієнічних параметрів, технології виробництва
продукції, правил комплектування стада, охорони біосфери [4]. Вівчарські
підприємства належать до підприємств закритого типу, куди забороняється
вільний вхід стороннім особам. Персоналу дозволяється вхід на ферму лише через
санітарний пропускник з дезкилимком, який постійно зволожують 2 % розчином
їдкого натрію, а заїзд транспорту – через постійно діючі дезбар’єри, завдовжки 9
м, завширшки 2-3 м, завглибшки 0,2 м. Взагалі, система ветеринарного захисту
передбачає поділ вівцеферм на дві зони: виробничу і господарську. У виробничій
зоні розміщують вівчарні для утримання суягних вівцематок, підсисних
вівцематок, відлучених ягнят, поголів’я на відгодівлі, ветеринарно-санітарні
пункти. У господарській зоні розміщують кормовий майданчик, складські
приміщення, гнойовий майданчик, свердловину. Територію виробничої і
господарської зон обгороджують парканом [5]. Ворота і двері в приміщенні
повинні відкриватись назовні [3]. Ширина воріт в приміщеннях для утримання
овець повинна бути 2,7-3,0 м [6]. Рекомендуються до використання на
вівцефермах ворота рулонні сертифіковані з безпеки на відповідність
європейському стандарту EN 13241-1 [7]. Мінімальні розміри дверей: ширина –
0,6 м, висота – 2,0 м [3]. Використання бокових вентиляційних штор у вівчарні
сприяє можливості уникати конденсації вологи в будівлі [8]. Глибина фундаменту
(бетон або залізобетон) повинна бути від 80 см до 140 см, мінімальна 50 см [3].
Висота цоколя повинна бути не менше 40 см [3]. Об’єм приміщення у розрахунку
на одну вівцематку повинен бути 6,0 м3 [9]. Висота будівлі повинна бути не
менше 3,5 м [9]. Висота стін у вівчарні повинна бути 2,0 м [8]. Ефективним є
використання будівель без проміжних опор [3]. Допускається використання
будівель з проміжними опорами, розташування яких у приміщеннях не повинно
перешкоджати механізації технологічних процесів з роздавання кормів,
видалення гною тощо. У вівчарнях влаштовують витяжні, припливні системи
вентиляції, включаючи вентиляційні клапани з жалюзі, які розміщують вздовж
гребеня будівель [10]. Необхідно проводити розрахунки енергетичного балансу
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конкретно кожного приміщення для утримання овець. В енергетичному балансі
передбачений приріст тепла від тварин, втрати тепла через будівельні конструкції,
вентиляцію. На тепловий баланс тварин додатково впливають різні фактори: вік
тварин, технологічна група, рівень споживання кормів, фізіологічний стан
(суягність, температура тіла), групове утримання, стан підстилки, рух повітря,
сонячне світло, температура повітря довкілля, ступінь акліматизації (до холоду
або тепла) [11]. Пріоритетні будівельні матеріали – дерев’яні та металеві
конструкції,
полікарбонат,
пластмаса,
теплоізоляційні
матеріали
–
пінополістирол, пінополіуретан, полістирол завтовшки 3-4 см, мінеральна вата
[3]. Об’єкти інфраструктури вівцеферм – вівчарня, вигульні майданчики, ангар
для сіна, соломи, траншеї для силосу, сінажу, свердловина, гноєсховище, підсобні
приміщення, пасовище. Свердловина повинна бути розташована на відстані
мінімум 70 м від вівчарні [3].
Вимоги безпеки
Вівчарству характерні фізичні, хімічні, біологічні та психофізичні шкідливі та
небезпечні виробничі фактори. Фізичні: машини і механізми, які рухаються
(трактори, автомобілі, мобільні кормороздавачі, причепи тощо); рухомі частини
виробничого обладнання (зубчасті, пасові, ланцюгові передачі, карданні вали,
з’єднувальні муфти, неогороджені робочі механізми транспортерів, дробарок
тощо); підвищена запиленість та загазованість повітря робочої зони; підвищена
або знижена температура поверхні обладнання та матеріалів; підвищена або
знижена температура повітря робочої зони; підвищений рівень шуму на робочому
місці; підвищений рівень вібрації; підвищена або знижена відносна вологість
повітря; підвищена або знижена рухомість повітря; підвищене значення напруги в
електричній мережі, замикання якого може пройти через тіло людини; відсутність
або недостатність природного освітлення; недостатнє освітлення робочої зони;
знижена контрастність; підвищений рівень ультрафіолетової радіації; підвищений
рівень інфрачервоної радіації; гострі краї, задирки і шорсткість на поверхнях
конструкцій, інструменту і обладнання. Хімічні: пестициди, агрохімікати,
лікарські і мінеральні домішки до кормів, дезінфекційні та мийні засоби, гази
розкладання органічних речовин, відпрацьовані гази. Біологічні: патогенні
мікроорганізми (бактерії, віруси, гриби, найпростіші) та продукти їхньої
життєдіяльності; макроорганізми (рослини, тварини та продукти їхньої
життєдіяльності, а також культури клітин і тканин). Психофізіологічні: фізичні
перевантаження
(операції,
які
виконують
вручну);
нервово-психічні
перевантаження (емоційні перевантаження під час перегону, випасання,
транспортування тварин). Під час догляду за тваринами ряд небезпек походить
безпосередньо від тварин (травмування людей тваринами, можливість їх
зараження інфекційними захворюваннями), машин і механізмів, теплової та
електричної енергії, будівель тощо [12].
Вимоги щодо охорони довкілля
Сільськогосподарські підприємства, які значно впливають на навколишнє
природне середовище, несуть відповідальність за упередження та зменшення
негативного впливу їхньої діяльності на довкілля. Напрямок розвитку вівчарства,
а саме запровадження екологічних вимог на різних етапах впровадження сучасних
145

технологій, створення ферм адаптованих до нормативних вимог ЄС – це зможе
забезпечити не лише економічну життєздатність, а й екологічну і соціальну
відповідальність аграрного бізнесу в Україні (Директиви 2001/42/ЄС, 2010/75/ЄС,
2011/92/ЄС, 2014/52/ЄС, Рішення Європейської Комісії № 2017/302). Органічне
виробництво продукції вівчарства ґрунтується на екологічно безпечному
утриманні овець [13]. Складовими екологічно безпечного утримання овець є:
утримання вівцематок з ягнятами на пасовищі, створеному за вимогами
органічного виробництва (в умовах відмови від застосування отрутохімікатів та
мінеральних добрив); відлучення ягнят від вівцематок у 4-4,5 місячному віці з
подальшим їхнім утриманням на пасовищі; відмова від застосування генетично
модифікованих організмів під час виробництва кормів для годівлі овець та
антибіотиків у процесі ветеринарного обслуговування овець.
Висновки. Вперше розроблені в Україні зоотехнічні вимоги гармонізовані до
нормативів ЄС для виробництва якісної продукції вівчарства складаються з таких
розділів: сфера застосування, нормативні посилання, терміни і визначення понять,
фактори, які впливають на якість продукції вівчарства, технічні вимоги, вимоги
безпеки, вимоги щодо охорони довкілля. Зоотехнічні вимоги гармонізовані до
нормативів ЄС поширюються на галузь вівчарства для виробництва якісної
продукції (баранини, молока овечого, вовни). Ці зоотехнічні вимоги призначені
для застосування у всіх вівчарських підприємствах, а також в наукових та освітніх
установах.
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ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ТА АЛЬТЕРНАТИВНА ЕНЕРГЕТИКА
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АНАЛІЗ ПЕРЕДУМОВ ДЛЯ ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМ ОПАЛЕННЯ
НА АГРОБІОМАСІ В УКРАЇНІ
Гелетуха Г., канд. техн. наук,
ГС «Біоенергетична асоціація України»
Желєзна Т., канд. техн. наук,
Драгнєв С., канд. техн. наук, доцент,
Баштовий А., канд. техн. наук,
Інститут технічної теплофізики НАН України
Вступ. / Introduction. Агробіомаса в різних її формах (наприклад, солома,
стебла, обрізки садів/виноградників, агропромислові відходи, такі як лушпиння
соняшнику, енергетичні культури та ін.) може накопичуватися в аграрному
секторі у великій кількості. Її використання забезпечить ефективне постачання
необхідного обсягу палива і сприятиме економічній та екологічній сталості,
зокрема, сприятиме декарбонізації сектора теплопостачання. Енергетичне
використання агробіомаси також позитивно вплине на соціальний розвиток
регіонів, зокрема, створить нові робочі місця. Крім того, зараз доступні сучасні
технічні рішення для систем опалення, які дають можливість використовувати
агробіомасу ефективно і з низькими викидами.
Незважаючи на чисельні переваги, виробництво теплової енергії з агробіомаси
розвивається повільно з різних причин, які включають обмежену обізнаність
щодо технологічних можливостей, сприйняття агробіомаси як складного палива
для використання, труднощі в узгодженні попиту та пропозиції на таке паливо,
відсутність чіткого бачення та підтримки з боку уповноважених осіб. Приклади
успішних проектів існують, але зазвичай про них мало відомо за межами регіону
їх реалізації. З 1 січня 2019 р. для сприяння впровадження систем опалення на
агробіомасі в Європі почав діяти проект AgroBioHeat Програми ЄС Горизонт 2020
[1]. Біоенергетична асоціація України (БАУ), до членів якої воходить Інститут
технічної теплофізики НАН України, представляє цей проект в Україні.
Актуальність роботи також обумовлена необхідністю залучення біомаси
аграрного походження до паливно-енергетичного балансу України для
забезпечення виконання завдань з розвитку біоенергетики, визначених
Енергетичною стратегією України на період до 2035 року [2] та Концепції
реалізації державної політики у сфері теплопостачання [3].
Мета роботи. / Aim. Оцінка ресурсів, аналіз бар’єрів та визначення
зменшення викидів парникових газів від впровадження систем опалення на
агробіомасі в Україні.
Матеріали і методи. / Materials and methods. Методи дослідження
включають вивчення статистичних та інших даних, аналіз нормативно-правових
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актів, проведення розрахунків із використанням інструментів проекту
AgroBioHeat.
Результати та обговорення. / Results and discussion. В Україні під
агробіомасою експерти, зазвичай, розуміють побічну продукцію (ПП) та відходи
сільського господарства, а енергетичні культури розглядають окремою
категорією. За даними 2019 р., потенціал біомаси сільськогосподарського
походження в Україні становить 11 млн. т н.е., що складає 46 % загального
енергетичного потенціалу біомаси (24 млн. т н.е.) (рис. 1). Основними складовими
потенціалу агробіомаси є солома зернових колосових культур та побічна
продукція виробництва зернової кукурудзи (кукурудзиння).
Незважаючи на певні коливання, обсяги біомаси аграрного походження в
Україні майже щорічно збільшуються завдяки загальній тенденції росту
виробництва та врожайності основних сільськогосподарських культур. У 2018 р. в
країні було зібрано рекордний врожай кукурудзи на зерно (35,8 млн. т), який
перевищив сумарний врожай інших зернових культур (34,3 млн. т). За період з
2000 року енергетичний потенціал соломи зернових колосових культур, побічної
продукції та відходів виробництва кукурудзи на зерно та соняшника збільшився у
три рази – з 2,76 млн. т н.е. у 2000 р. до 8,46 млн. т н.е. у 2018 р. (табл. 1).

Рисунок 1 – Оцінка енергетичного потенціалу біомаси в Україні
(2019 р.), млн. т н.е.
Сьогодні із різних видів агробіомаси найбільш активно для потреб енергетики
використовується лушпиння соняшника – близько 630 тис. т н.е./рік (оцінка 2017
р.), що складає більше 63 % його потенціалу. Виробництво енергії/біопалив з
соломи знаходиться на рівні 3 % наявного потенціалу [4]. Існують поодинокі
приклади енергетичного використання кукурудзиння, такі як котельня на
стрижнях кукурудзи у Черкасах, пробне виробництво брикетів зі стебел
кукурудзи у Дніпропетровській області, але поки що все це реалізується у дуже
обмежених обсягах. Приклади виробництва енергії зі стебел або кошиків
соняшника авторам наразі невідомі.
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Таблиця 1 – Динаміка виробництва зернових культур і соняшника в Україні та
енергетичний потенціал відповідної побічної продукції/відходів
С/г культури, показники
2000
2005
2010
2014
2016
2018
Зернові (без кукурудзи):
валовий збір, млн. т
20,7
30,8
27,4
35,3
38,0
34,3
врожайність (пшениця),
19,8
28,5
26,8
40,1
42,1
37,3
ц/га
енергетичний потенціал
2,00
3,02
2,66
3,49
3,70
3,36
ПП/відходів, млн. т н.е.
Кукурудза на зерно:
валовий збір, млн. т
3,8
7,2
11,9
28,5
28,1
35,8
врожайність, ц/га
30,1
43,2
45,1
61,6
66,0
78,4
енергетичний потенціал
0,38
0,71
1,19
2,83
2,79
3,56
ПП/відходів, млн. т н.е.
Соняшник:
валовий збір, млн. т
3,5
4,7
6,8
10,1
13,6
14,2
врожайність, ц/га
12,2
12,8
15,0
19,4
22,4
23,0
енергетичний потенціал
0,38
0,51
0,74
1,10
1,48
1,54
ПП/відходів, млн. т н.е.
Всього: енергетичний
потенціал ПП/відходів
2,76
4,24
4,59
7,42
7,97
8,46
с/г, млн. т н.е.
Широкому розвитку енергетичного використання побічної продукції та
відходів сільського господарства в Україні перешкоджає низка бар’єрів:
технологічні (відсутність в агровиробників техніки для заготівлі побічної
продукції рослинництва для енергетичних потреб; складність організації
ланцюжка «заготівля-поставка»; складність використання агробіомаси як палива);
організаційні та законодавчі (нерозвиненість ринку біопалив; складність
притягнення до відповідальності за спалювання рослинних решток; відсутність
державної політики щодо енергетичного використання агробіомаси; недостатнє
висвітлення успішних прикладів енергетичного використання агробіомаси);
економічні (складність залучення фінансування на біоенергетичні
проекти з використанням агробіомаси);
екологічні (потенційні ризики для ґрунту від вилучення з поля рослинних
решток для потреб енергетики).
Серед них найбільш вагомими є відсутність в агровиробників техніки для
заготівлі відповідних видів біомаси, складність організації ланцюжка «заготівляпоставка» та загальна нерозвиненість ринку біопалива (відсутність біопаливної
біржі). Детальний опис цих бар’єрів та пропозиції щодо їх подолання
представлено у роботі [5].
Упровадження систем опалення на агробіомасі має величезний потенціал для
скорочення викидів парникових газів та різних забруднювальних речовин.
Наприклад, використання наявного потенціалу агробіомаси для заміщення
спалювання природного газу, що є найпоширенішим випадком для України, може
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зменшити викиди парникових газів майже на 20 млн. т CO2-екв/рік (табл. 2).
Спалювання агробіомаси в котлах порівняно із її відкритим спалюванням у полях
дає позитивний вплив на навколишнє середовище завдяки значному скороченню
викидів NOx, CO, твердих речовин та інших забруднювальних речовин.
Таблиця 2 – Результати оцінки екологічного впливу від збільшення використання
агробіомаси у системах опалення

Параметри
Щорічне зменшення емісії
(%) від спалювання агробіомаси у котлах порівняно зі
спалюванням на полях:
NOx
CO
NMVOC*
NH3 (аміак)
TSP*
PM10**
PM2.5**
Зменшення викидів парникових газів (%) порівняно з:
природним газом
CO2-екв (млн. т/рік)
газойлем/дизпаливом
CO2-екв (млн. т/рік)
вугіллям
CO2-екв (млн. т/рік)

Солома
зернових
колосових
та ріпаку

Побічна
Побічна
продукція продукція
кукурудзи соняшнику

45,6%
92,9%
78,5%
75,1%
78,3%
78,9%
78,5%

15,6%
81,3%
42,1%
74,3%
72,2%
72,9%
72,6%

19,1%
82,1%
44,5%
75,3%
73,3%
74,1%
73,7%

82,2%
9,1
87,7%
13,1
91,0%
18,1

82,2%
7,6
87,7%
11,0
91,0%
15,1

82,2%
3,2
87,7%
4,6
91,0%
6,3

Разом

19,9
28,7
39,5

* NMVOC – леткі неметанові органічні сполуки. TSP – сума зважених речовин.
** Зважені частинки, які включають частинки з аеродинамічним діаметром меншим або
рівним 10 мкм (PM10). PM2.5 – це підмножина частинок PM10, які мають аеродинамічний
діаметр менший або рівний 2,5 мкм.

Висновки. / Conclusions. Широке залучення агробіомаси до паливноенергетичного комплексу України може забезпечити виконання стратегічних
завдань з розвитку біоенергетики, поставлених Національним планом дій з
відновлюваної енергетики на період до 2020 року та Енергетичною стратегією
України на період до 2035 року. За даними 2019 р., потенціал біомаси
сільськогосподарського походження в Україні становить 11 млн. т н.е., що
складає 46 % загального енергетичного потенціалу біомаси. Основними
складовими потенціалу агробіомаси є солома зернових культур та побічна
продукція виробництва зернової кукурудзи. Для широкого впровадження систем
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опалення на агробіомасі необхідно подолати ряд бар’єрів, зокрема, необхідно
забезпечити агровиробників технікою для заготівлі відповідних видів біомаси,
обґрунтувати раціональні ланцюжки «заготівля-поставка» та створити біопаливну
біржу. Спалювання агробіомаси в котлах порівняно із її відкритим спалюванням
на полях забезпечить позитивний вплив на навколишнє середовище завдяки
значному скороченню викидів NOx, CO, твердих речовин та інших
забруднювальних речовин, крім цього заміна викопних палив зменшить викиди
парникових газів.
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УДК 620.92
ПЕРСПЕКТИВИ ЕНЕРГЕТИЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ ПОБІЧНОЇ
ПРОДУКЦІЇ ВІД ВИРОЩУВАННЯ СОНЯШНИКУ В УКРАЇНІ
Желєзна Т., канд. техн. наук,
Драгнєв С., канд. техн. наук, доцент,
Баштовий А., канд. техн. наук,
Інститут технічної теплофізики НАН України
Вступ. Україна є енергозалежною країною, оскільки щорічно експортує великі
обсяги традиційних енергоносіїв. За даними Енергетичного балансу 2018 року,
підготовленого Державною службою статистики України, найбільший внесок до
загального постачання первинної енергії (ЗППЕ) роблять вугілля (29,6 %),
природний газ (27,5 %) та атомна енергія (23,8 %). Частка відновлюваних джерел
у ЗППЕ залишається дуже малою – 4,6 %. Водночас Україна має достатньо великі
ресурси біомаси, які можуть бути використані для виробництва енергії із
суттєвим заміщенням викопних палив. Основними складовими енергетичного
потенціалу біомаси в Україні є сільськогосподарські залишки (солома, побічна
продукція виробництва кукурудзи на зерно і соняшнику та ін.) та енергетичні
культури, такі як міскантус, верба, тополя. Проблема полягає в тому, що
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необхідно забезпечити умови практичного застосування цих видів біомаси, тобто
перевести їх зі статусу потенціалу до реального паливно-енергетичного ресурсу.
Мета роботи. Метою роботи є аналіз бар’єрів та перспектив виробництва
енергії і біопалива з побічної продукції вирощування соняшнику в Україні, а
також пошук можливих шляхів подолання наявних перешкод для розвитку цього
напрямку.
Матеріали і методи. Методи дослідження включають вивчення статистичних
та інших даних, аналіз наявних технологій механізованої заготівлі стеблової
біомаси, аналіз паливних характеристик побічної продукції виробництва
соняшнику, проведення розрахунків.
Результати та обговорення. Соняшник є основною олійною культурою в
Україні, яку вирощують для отримання насіння, яке містить олії 30-35 %, а ядер –
50-60 %. З 2012 року Україна є світовим лідером за обсягами виробництва
соняшнику. За попередніми даними Міністерства сільського господарства США
(USDA), у 2019/2020 маркетинговому році валовий збір соняшнику в Україні
склав 16,5 млн т, що становить майже 30 % від світового виробництва [1].
Від переробки соняшникового насіння утворюється близько 15-20 %
лушпиння, яке зазвичай спалюють у неущільненому вигляді для отримання
енергії або ущільнюють для виготовлення біопалива покращеної якості – пелет і
брикетів. Обидва ці напрямки зараз широко розвинуті в Україні.
Післяжнивні рештки соняшнику включають надземні частини – стебла, листя,
кошики і полову, яка утворюється під час обмолочування, та підземну – коріння.
Наявна сьогодні у сільському господарстві технологія збирання соняшнику
передбачає подрібнення кошиків і стеблової маси та їх рівномірний розподіл по
поверхні поля спеціалізованими сільськогосподарськими машинами. Це потребує
суттєвих витрат, тому цей та деякі інші виробничі фактори призводять до
ситуації, коли агровиробники залишають стебла соняшнику стояти у полі до
весни. Потім, після виконання операції з прикопування у ґрунт, стебла не
встигають розкластися і створюють труднощі для висіву наступної у сівозміні
культури. Для уникнення цієї проблеми аграрії часто спалюють рештки
соняшнику безпосередньо на полі.
Іншим варіантом заготівлі є збирання стеблової маси, яка залишилась стояти у
полі, використовуючи, наприклад, силосозбиральні комбайни. Важливою
перевагою такого підходу є можливість підсушування стебел у полі, що сприяє
отриманню біомаси з кращими паливними характеристиками.
Стебла, обмолочені кошики та суміш стебел і кошиків являють собою
волокнисті матеріали з низьким вмістом білка та дуже змінним складом через
різницю в зрілості та пропорціях різних фракцій решток. Загалом побічну
продукцію вирощування соняшнику можна розглядати як лігноцелюлозну
сировину, яка може бути перероблена у тверді, рідкі та газоподібні біопалива.
Хімічний склад і паливні характеристики у стебел і кошиків соняшнику є
схожими. Вміст целюлози у стеблах складає 34-42 %, геміцелюлози – 19-33 %,
лігніну – 12-30 %. Нижча теплота згорання становить близько 16 МДж/кг за
сухою речовиною (с.р.). Зольність стебел коливається у межах 3-13 % [2, 3].
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Заготівля є початковою операцією ланцюжка постачання побічної продукції
(ПП) рослинництва. Можна виділити два потоки ПП виробництва соняшнику:
біомаса, яка пройшла крізь комбайн, та стеблова біомаса, яка залишилася стояти у
полі і яка за сприятливих погодних умов може підсушитися, що покращить її
паливні характеристики. Для заготівлі можна застосувати зрізання та подрібнення
стебел кормозбиральним комбайном з подальшим використанням сухої біомаси
як твердого біопалива, а вологої – як сировини для біогазових установок. Біомаса,
що пройшла крізь комбайн, може бути зібрана у причіп у подрібненому вигляді,
але у разі високої вологості (W > 25 %), виникає необхідність у її сушінні.
Альтернативним варіантом можна розглядати використання технології,
аналогічної заготівлі побічної продукції виробництва кукурудзи на зерно. Така
технологія включає подрібнення та формування валків з післяжнивних решток
соняшнику у полі і далі підбирання біомаси із валків і її тюкування або збирання у
подрібненому вигляді.
Проведено техніко-економічну оцінку (ТЕО) заготівлі стебел соняшнику
самохідним кормозбиральним комбайном, обладнаним жаткою для збирання
грубостеблих культур. Вважається, що подрібнена біомаса подається у причіп,
який рухається поряд із комбайном. Для транспортування біомаси одночасно із
заготівлею необхідно використовувати багато тракторів із причепами через
низьку щільність подрібненої побічної продукції соняшнику та високу
продуктивність комбайна. Для такого заготівельного ланцюжка прийнята відстань
транспортування складає до 10 км. З огляду на відсутність описаних практичних
прикладів заготівлі побічної продукції від вирощування соняшнику
кормозбиральним комбайном, розрахунки виконано на базі досвіду заготівлі
стебел кукурудзи з врахуванням особливостей соняшнику.
Результати ТЕО реалізації заготівельного ланцюжка на базі самохідного
кормозбирального комбайна свідчать про те, що термін окупності проєктів із
заготівлі побічної продукції рослинництва суттєво залежить від обсягів збирання
біомаси з гектара, що також впливає на завантаження обладнання. Приміром, у
разі збирання побічної продукції соняшнику обсягом 3 т с.р./га, простий термін
окупності (ПТО) заготівельної ланки складає 4,8 років. За сценарію заготівлі
середніх обсягів біомаси (2,1 т с.р./га), що відповідає врожайності соняшнику
25 ц/га, ПТО заготівельної ланки збільшується до 6,4 років. За низького виходу
ПП соняшнику (1,6 т с.р./га) ПТО заготівлі перевищує 8 років.
Зараз у світі достатньо великі обсяги лушпиння соняшнику споживаються для
отримання теплової та електричної енергії, виробництва паливних брикетів та
пелет. На відміну від цього, прикладів енергетичного використання побічної
продукції вирощування соняшнику (стебел, кошиків, полови) поки що доволі
мало як в Україні, так і в інших країнах. В основному ПП виробництва соняшнику
застосовується у невеликій кількості для забезпечення власних потреб у тепловій
енергії агровиробників та сільських домогосподарств.
Авторами роботи [4] проведено дослідження спалювання стебел соняшнику на
різних колосникових решітках. Використовувалися три форми стебел: зібрані з
поля без подрібнення та ущільнення, подрібнені без ущільнення, подрібнені з
ущільненням у поліетиленові пакети. У котлі застосовувалися колосникові
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решітки з трьома видами отворів: круглі, довгасті та змішані (круглі із
довгастими). Подача повітря забезпечувалася передньою природною тягою,
нижньої природної тяги та нижнього дуттьового вентилятора. Подача повітря
знизу зменшує викиди забруднювальних речовин від спалювання стебел
соняшнику. Скажімо, найнижчі викиди NOx спостерігалися від спалювання
подрібнених стебел без ущільнення з подачею повітря нижнім дуттьовим
вентилятором (110,3 мг/нм3) та завдяки нижній природній тязі (117,2 мг/нм3).
Високі показники емісії СО (до 10000 мг/нм3) були пов’язані з особливостями
проведення експерименту. Завдяки організації спалювання та регулювання подачі
повітря у промислових котлах можна забезпечити рівні викидів СО у межах
гранично допустимих.
В Україні, відповідно до нормативів, гранично допустимі викиди (ГДВ) під
час спалювання твердих палив від стаціонарних джерел складають 250 мг/м3 для
СО, 500 мг/м3 для NOx та 500 мг/м3 для SO2 [5]. Для забезпечення виконання
вимог нормативів щодо ГДВ, спалюючи біопаливо з ПП вирощування соняшнику,
котли мають бути обладнанні фільтрами.
Під час збирання побічна продукція соняшнику може бути дуже вологою, що
створює труднощі для її зберігання та переробки у тверді біопалива. Водночас
така волога біомаса може бути використана для виробництва біогазу. З огляду на
високий вміст лігноцелюлозних хімічних сполук у ПП соняшнику, перед
ферментацією її необхідно піддати обробці для механічного, фізичного або
хімічного руйнування цих сполук. Кошики вважають кращою сировиною для
виробництва біогазу порівняно із стеблами соняшнику. Після попередньої
обробки лугом досягнуто вихід метану із залишків кошиків на рівні 268,35±0,11
мл CH4/г летких твердих речовин (ЛТР), тоді як вихід метану з оброблених стебел
соняшнику складав 168,17±6,87 мл CH4/г ЛТР. Згідно з даними експерименту [6],
вміст ЛТР у кошиках становив 79,9±0,5 % від сухої маси, а у стеблах соняшнику –
87,7±0,1 % с.р. Отже, з 1 т с.р. кошиків можна отримати до 214 м3 метану, а з 1 т
с.р. стебел соняшнику – до 154 м3 метану.
Використання біомаси соняшнику як сировини для виробництва біоетанолу
також вимагає її попередньої обробки для руйнування лігноцелюлозної
структури. Це полегшує доступ ферментів до целюлозних ланцюгів або
спрямовує застосування їхніх лігноцелюлозних фракцій. Від обробки парою з
одночасним оцукрюванням та ферментацією можна отримати 1 л біоетанолу з 3,8
кг попередньо оброблених парою стебел соняшнику. У перерахунку на базову
сировину з 1 т стебел соняшнику можна отримати 101,4 л біоетанолу [7].
Попередній гідроліз за температури 180-230 °С з одночасним оцукрюванням та
ферментацією забезпечує отримання 12 г біоетанолу/100 г стебел соняшнику (150
л/т), що еквівалентно 72,2 % теоретичного виходу.
Висновки. Україна є світовим лідером за обсягами валового збирання
соняшнику і, відповідно, має великий потенціал побічної продукції його
вирощування та переробки, доступної для виробництва енергії. На сьогодні, за
винятком лушпиння соняшнику, цей вид біомаси практично не використовується
для енергетичних потреб. З огляду на недостатньо висвітлену практику заготівлі
побічної продукції вирощування соняшнику і безперечну перспективність її
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енергетичного використання в умовах України, необхідно провести польові
випробування технологій заготівлі. Принаймні це можна реалізувати на базі
наявної сільськогосподарської техніки, зокрема, кормозбирального комбайна та
мульчувача-валкоутворювача з прес-підбирачем. Потребують подальших досліджень технології прямого спалювання побічної продукції вирощування соняшнику,
а також виробництва твердих, рідких та газоподібних видів біопалива з неї.
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