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НАУКОВО-ВИПРОБУВАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ – НА СЛУЖБУ 
АГРАРІЯМ 

 
В. Кравчук, д-р техн. наук, проф., чл.-кор. НААН України,  
Т. Бабинець, канд. екон. наук, В. Гусар, канд. техн. наук ,  
Є. Сербій,  канд. техн. наук,  А. Бондаренко,  Л.  Козярук, Л. Лисак 
УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого 
 

У статті наведено результати науково-випробувальних досліджень 
інституту щодо створення наукових засад розвитку технічної політики та 
модернізації агропромислового комплексу  України. 

 
Ключові слова: напрямки досліджень, випробування, експертиза, 

техніка, технології, нормативна база, інформаційне забезпечення. 
 
Суть проблеми. Аграрна політика України на сучасному етапі 

передбачає створення конкурентоспроможного високоефективного 
сільськогосподарського виробництва, яке здатне гарантувати продовольчу 
безпеку держави та її інтеграцію у світову економіку. Таке виробництво 
повинно базуватися на використанні досягнень науково-технічного прогресу, 
зростанні технічного рівня, застосуванні високоефективних екологічно 
чистих енергоощадних технологій. Основою реалізації нових технологічних 
моделей має стати технічна модернізація АПК на базі сільськогосподарських 
машин, котрі забезпечать високу продуктивність праці, енерго- і 
ресурсоощадність, створюючи високі гарантії безпеки праці та збереження 
довкілля. 

Важливу науково-технічну та державно-громадську функцію, що 
пов’язує виробництво і сільськогосподарське машинобудування з позицій 
прискореного відпрацювання нових машин і обладнання та завчасного 
прогнозування напрямків розвитку конкурентоспроможної техніки і 
технологій, виконання вимог державних і галузевих стандартів, збереження 
довкілля та захисту споживачів покладено на УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого. 

Сьогодні науково-випробувальна діяльність УкрНДІПВТ                       
ім. Л. Погорілого та його філій спрямована на виконання завдань 
Міністерства аграрної політики та продовольства України в частині 
технічного регулювання, сільськогосподарського машинобудування, 
машиновикористання як складових технічної політики в АПК [ 1, 2]. 

Машиновипробування було і залишається рушієм машинобудування та 
машиновикористання. Три зазначені складові визначають і формують рівень 
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розвитку сільськогосподарського виробництва і економіки аграрного 
сектору. 

  На даному етапі інституту делеговано Міністерством аграрної 
політики та продовольства України виконання науково-технічної програми  
«Наукові засади розвитку технічної політики та модернізації 
агропромислового комплексу України» на 2014–2016 роки. Реалізація 
програми передбачається за такими напрямами: 

1. Випробування, ранжування та формування Державного реєстру 
технічних засобів для агропромислового комплексу України. 
2 Експертиза та оптимізація технологій, технологічних операцій і 
комплексів машин. 
3.Прогноз розвитку машинобудування, машиновикористання та 
технічного сервісу. 
4.  Технічне регулювання в системі інженерно-технічного забезпечення 
агропромислового комплексу. 
5.  Створення інформаційних баз даних в системі інженерно-технічного 
забезпечення АПК України. 
6.  Трансфер інновацій у виробництво, пропаганда та поширення знань за 
результатами науково-випробувальної діяльності. 
Мета досліджень – створити наукові засади розвитку й реалізації 

технічної політики у сфері  механізації, автоматизації та технічної 
модернізації сільськогосподарського виробництва на підставі результатів 
прогнозно-аналітичних і експериментальних досліджень, науково-технічної 
експертизи та випробування машин, їх комплексів та технологій для АПК. 

Результати досліджень. Напрямки сформульовано на основі аналізу та 
узагальнення кращого вітчизняного та зарубіжного досвіду і результатів 
власних багаторічних лабораторно-польових, фермських і господарських 
досліджень, випробувань сільськогосподарських машин та обладнання в 
УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого. У зв’язку  з тим, що програма започаткована 
у 2014 році, дослідження за напрямками лише розпочалися і їх результати є 
проміжними. 

Напрямок 1. Випробування, ранжування та формування Державного 
реєстру технічних засобів для агропромислового комплексу України. 

У 2014 році підрозділами УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого та його філіями 
проведені випробування понад 900 машин та обладнання для рослинництва, 
тваринництва та переробної промисловості (табл. 1). 

Випробування сільськогосподарських машин проводили в основних 
грунтово-кліматичних зонах України відповідно до місцезнаходження 
випробувальної організації (філії) УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого, а саме: 

- на підрозділи УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого покладалися роботи з 
проведення випробувань технічних засобів, які використовуються в зоні 
Лісостепу України; 



 7 
- на Львівську філію – проведення випробувань технічних засобів для 

Західного Полісся, Західного Лісостепу і Прикарпаття України; 
- на Південно-Українську філію покладено роботи щодо проведення 

випробувань сільськогосподарської техніки в умовах Степу Півдня України. 
Випробування техніки в різних грунтово-кліматичних умовах є 

підставою для визначення відповідності вітчизняної та зарубіжної техніки 
вимогам сільськогосподарського виробництва і створення системи 
оцінювання техніко-технологічних рішень для виробництва конкуренто-
спроможної сільськогосподарської продукції. 

Миргородською та Харківською філіями проводилися випробування 
технічних засобів та обладнання для первинної переробки, очищення та 
зберігання сільськогосподарської продукції. 

 
Таблиця 1− Кількісні показники випробувань, проведених в 

УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого у 2014 році 
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УкрНДІПВТ 
ім. Л. 

Погорілого 
50 16 36 233 285 335 

Львівська 
філія 40 9 17 175 201 241 

Південно-
Українська 

філія 
33 14 15 150 179 212 

Миргородська 
філія 9 2 14 0 16 25 

Харківська 
філія 8 4 10 75 89 97 

Всього 140 45 92 633 770 910 
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Метою проведення державних приймальних випробувань нових зразків 
технічних засобів для агропромислового комплексу у 2014 році було  
продовження формування Державного реєстру технічних засобів для 
агропромислового комплексу України та наповнення інформаційної бази 
даних стосовно якості та перспективи використання конкретних марок 
сільськогосподарської техніки, що дозволить: 

- сільгосптоваровиробнику свідомо закуповувати якісну техніку, що в 
свою чергу вплине на збільшення виробництва сільськогосподарської 
продукції та підвищення її якості; 

- надавати об’єктивну інформаційну базу даних щодо споживчих 
властивостей технічних засобів для АПК; 

- забезпечити державні органи управління та 
сільгосптоваровиробників об’єктивною інформацією щодо номенклатури, 
якості, технічного рівня вітчизняної та імпортної сільськогосподарської 
техніки; 

- сформувати державну базу даних про технічні засоби, що 
використовуються в сільськогосподарському виробництві України, 
проводити їх ранжування та визначати пріоритетні напрямки розвитку 
технічної політики в АПК. 

Розподіл випробуваних у 2014 р. нових зразків технічних засобів для 
АПК з метою включення до Державного реєстру, за групами машин, 
наведено на рисунку  1. 

Усі з 45 дослідних зразків, що були представлені у 2014 році на державні 
приймальні випробування, за результатами випробувань отримали 
рекомендації на впровадження у виробництво.  

Слід зазначити, що в останні роки спостерігається тенденція до 
зменшення кількості заявок на проведення кваліфікаційних випробувань. 
Специфіка проведення таких випробувань потребує від виробника 
декларування заданих  обсягів виробництва конкретних моделей 
сільськогосподарських машин та готовності до обстеження виробництва, а 
обсяги виробництва, в свою чергу, залежать від стабільності попиту на 
продукцію.  

З метою оцінювання відповідності обов’язковим вимогам в законодавчо-
регульованій сфері у 2014 р. випробувано 634 зразки машин та обладнання 
різного призначення.  
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Включено до Державного реєстру Випробувано в 2014 році  
Рисунок  1 − Доповнення до Державного реєстру за результатами 

випробувань 2014 р. 
 

Напрямок 2. Експертиза та оптимізація технологій,  технологічних 
операцій і комплексів машин. 

За цим напрямком досліджень здійснювалась оцінка відповідності 
технологій сучасному рівню наукових і технічних знань, тенденціям науково-
технічного прогресу, принципам державної науково-технічної політики, 
вимогам екологічної безпеки та  економічної доцільності. 

Дослідження за напрямом включали: 
- вивчення розвитку інноваційних технологій виробництва продукції 

рослинництва та тваринництва; 
- експертизу нових  ресурсо- і енергоощадних та екологічно безпечних 

технологій виробництва сільськогосподарської продукції та їх адаптацію до 
сучасних умов господарювання; 

- розроблення стратегії системного проектування, управління та 
оцінювання техніко-технологічних рішень виробництва сільськогосподарсь-
кої продукції; 

- моніторинг агроресурсних систем та прогнозування врожайності 
основних сільськогосподарських культур; 

- енерговикористання та розвиток нетрадиційних відновлюваних джерел 
енергії і альтернативних видів палива. 

У 2014 році роботи охоплювали дослідження та експертизу новітніх 
техніко-технологічних рішень смугового обробітку грунту; адаптацію та 
експертизу  ресурсоощадної технології виробництва молока з використанням 
роботизованих систем доїння; експертизу систем різноглибинного основного 
обробітку грунту при вирощуванні зернових культур; експертизу 
агробіотехнологій вирощування зернових культур на основі застосування 
сидеральних добрив, грунтових та ендофітних мікроорганізмів; науково-
технічну експертизу технологій виробництва продукції рослинництва з 
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використанням засобів інтелектуалізації при різних рівнях розмірно-
ресурсного забезпечення господарств; міжінститутські дослідження і 
розроблення проектів оптимальних техніко-технологічних рішень для 
вирощування сільськогосподарської продукції на зрошуванні. Крім того, в 
рамках міжнародного проекту «MARS» проводиться розроблення і 
експертиза агрометеорологічних моделей та вдосконалення методів 
прогнозування врожайності основних сільськогосподарських культур в 
межах адміністративних одиниць України; розробляються методичні основи 
екологічної  оцінки  агротехнологій з урахуванням вимог директив 
Кіотського протоколу; проводиться обгрунтування параметрів та 
розробляються комбіновані вітросонячні системи різних типорозмірів; 
проводяться дослідження техніко-технологічних рішень вирощування 
енергетичних культур та розроблення проекту біоенергетичного конвеєра з 
виробництва і використання твердого біопалива. 

В результаті проведених досліджень встановлено: 
- смуговий обробіток є ресурсоощадною системою землекористування з 

забезпеченням важливих екологічних параметрів, цей обробіток знаходить 
стрімке впровадження, особливо у великих господарствах на імпортному 
обладнанні; вітчизняні виробники вперше запропонували власні розробки з 
перспективою їх використання в різних розмірно-ресурсних рівнях 
господарств;  УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого  активно  продовжує роботи на 
дослідній сівозміні з метою формування вихідних вимог до машин та 
розроблення рекомендацій виробникам сільськогосподарської продукції 
щодо ефективного впровадження даної технології [3]; 

- одним з пріоритетних шляхів рентабельного виробництва якісної 
продукції тваринництва є впровадження сучасних високотехнологічних, 
механізованих молочних ферм, у тому числі з використанням елементів 
роботизації, впровадження яких дає змогу щонайменше на 30 % скоротити 
витрати ручної праці на фермі, на 10-20 % збільшити молочну 
продуктивність корів завдяки забезпеченню реалізації їх генетичного 
потенціалу, суттєво знизити рівень захворювання маститом, зменшити стрес 
під час доїння, підвищити престижність праці тваринників. В подальшому 
розробляються  рекомендації щодо адаптації такої технології до умов 
України [4, 5]; 

- жодна із систем  різноглибинного основного обробітку грунту при 
вирощуванні зернових (традиційна, консервувальна, мульчувальна та з 
елементами mini-till) не може бути ефективною для усіх культур сівозміни; у 
2014 році найвищу біологічну врожайність озимої пшениці, гороху, сої та 
гречки забезпечувала традиційна система, ячменю ярого – консервувальна, 
застосування мульчувальної системи та з елементами mini-till призвело до 
зниження рівня біологічної врожайності всіх досліджуваних зернових 
культур. Готуються рекомендації для сільгосптоваровиробників щодо 
оптимального застосування систем різноглибинного основного обробітку 
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грунту на вирощуванні зернових культур, адаптовані до господарств 
Лісостепу України [3,6, 7, 8]; 

- в умовах Лісостепу, Степу та Полісся України проведено роботи з 
комплексного опрацювання одержаних в процесі лабораторно-
експериментальних досліджень показників, що включало теоретичне 
статистичне тестування основних робочих гіпотез, обґрунтування 
агротехнологічних критеріїв та експертизу біотехнологій вирощування 
зернових культур з використанням сидератів, ґрунтових та ендофітних 
мікроорганізмів. Підтверджена актуальність біологізованої системи 
землеробства.  Обґрунтовано агротехнічні заходи та оптимізовано комплекс 
машин і технологічних операцій вирощування сільськогосподарських 
культур для зони Лісостепу України, які інтегрують усі чинники, що 
забезпечують розширене відтворення ефективної родючості ґрунту та 
отримання максимальної урожайності культур. У 2016 році планується 
розроблення проекту техніко-технологічних рішень застосування 
агробіотехнологій в зонах Лісостепу, Степу та Полісся України [3, 9]; 

- враховуючи те, що 30% суші задіяні в сільськогосподарському 
виробництві, діяльність людини вже глобально впливає на всі складові 
оболонки Землі, що призвело до зміни клімату на всій планеті. Тому новітні 
агротехнології необхідно аналізувати та проектувати з точки зору принципу 
«сталого розвитку», закладеного Кіотським протоколом та Золотим 
стандартом [10]. Оцінити ступінь деградації всіх параметрів геосфери просто 
неможливо. Після приймання допущень, що ступінь забруднення гідросфери 
неможливо оцінити в повному обсязі, була складена наближена модель 
оцінювання екологічної безпеки агро технологій  (рис. 2). Для екологічного 
оцінювання агротехнологій було запропоновано багатофакторний підхід на 
базі трьох основних критеріїв: рівня емісії парникових газів (G1), родючості 
грунту (G2), рівня забруднення екосистеми хімічними полютантами (G3) . 

АгросфераАгротехнології

Агрокультура

Атмосфера

Агротехніка

Літобіосфера

 
 

Рисунок 2 − Модель екологічного оцінювання агротехнологій 
   -  існуючі на ринку України технічні засоби забезпечують практично 

всі вимоги технологій систем керованого землеробства. Огляд зарубіжних 
джерел свідчить про позитивні результати застосування технологій та 
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інформаційних систем під час виробництва сільськогосподарської продукції. 
Технології керованого землеробства на сучасному етапі ще не знайшли 
широкого застосування в АПК України. У 2014 році розроблена структурна 
схема побудови системи керованого землеробства, розробляється проект 
оснащення МТП засобами інтелектуалізації та рекомендації щодо оснащення 
ними господарств різних рівнів розмірно-ресурсного забезпечення [9]; 

- підвищити продуктивність та ефективність галузі рослинництва на 
Півдні України можливо, в першу чергу, за рахунок реалізації процесу 
зрошування та оптимізації техніко-технологічного забезпечення 
господарюючих суб’єктів. Вперше для умов південного степу України  
розробляються комплексні оптимальні техніко-технологічні рішення 
вирощування культур у короткоротаційній сівозміні із застосуванням 
зрошування, диференційованої системи обробітку ґрунту, передових 
технічних засобів для  новостворюваних господарств за інноваційними 
програмами (умовна назва проекту: “АгроОлімп-Зрошення”); 

- розроблення та експертиза агрометеорологічних моделей та 
вдосконалення методів прогнозування врожайності основних 
сільськогосподарських культур дозволяє збільшити завчасність, підвищити 
вірогідність та точність прогнозів. В рамках НДР щороку видається 4–5 
бюлетенів « Аналіз розвитку та прогноз врожайності основних 
сільськогосподарських культур в Україні» з використанням результатів  
дистанційного зондування посівів, що дає змогу органам державної 
виконавчої влади та виробникам продукції рослинництва використовувати 
наявні ресурси з максимальною ефективністю [9, 11]; 

- скомбінувавши вітросонячну систему у єдиний конверторний комплекс 
вироблення електричної енергії, можна забезпечити її безперебійну подачу до 
об’єктів сільськогосподарського призначення. З метою стабілізації 
забезпечення електроенергією сільськогосподарських об’єктів в умовах 
використання комбінованих вітросонячних систем було розглянуто 
конструкційні рішення мобільних вітроенергетичних систем. В результаті 
аналітичних та експериментальних досліджень розроблено схему конструкції 
портативної вітроустановки та сонячної панелі [12, 13, 14]; 

-  обґрунтовано необхідні технологічні операції вирощування 
енергетичних культур та елементи технології їх вирощування, здійснюється 
розроблення технології виробництва і використання твердого біопалива та 
рекомендацій щодо комплектування парку машин для виконання 
технологічних операцій садіння, догляду, збирання і переробки міскантусу, 
енергетичної верби та світчграсу, результатом чого має стати розроблений 
проект «Біоенергетичний конвеєр». 

Матеріали досліджень використані при розробці державної політики і 
визначенні пріоритетних напрямків техніко-технологічного забезпечення 
АПК. 
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Напрямок 3.  Прогноз розвитку машинобудування, машиновико-

ристання та технічного сервісу 
Роботи за  напрямком включають: 
- системний моніторинг стану технічного забезпечення аграрного 

сектору і прогноз тенденцій розвитку сільськогосподарської техніки та 
обладнання; 

- обгрунтування та розроблення проектів програмних документів 
інноваційно-інвестиційного розвитку технічного забезпечення АПК; 

- провайдинг продукції сільськогосподарського машинобудування та 
нестандартизованих технічних засобів випробувань; 

-  дослідження з модернізації сільськогосподарських машин, обладнання 
та робочих органів; 

- дослідження та обгрунтування організаційно-методичних підходів 
машиновикористання та технічного сервісу сільськогосподарських машин. 

В процесі дослідження ринку сільськогосподарської техніки за 
структурою, споживчими якостями та технічним рівнем встановлено, що 
зменшення кількості енергозасобів у сільськогосподарських підприємствах 
України протягом 2000–2013 рр. супроводжувалось збільшенням кількості 
тракторів, мінітракторів та мотоблоків в господарствах населення. Кількість 
машин для збирання врожаю,  кількість основних видів машин для 
рослинництва і тваринництва протягом зазначеного періоду часу постійно 
зменшувалась, але результати прогнозу свідчать про поступове зростання 
кількості цієї техніки протягом найближчих п᾿яти років [15,16].  

Значну роботу проводить інститут в напрямку провайдингу машин і 
обладнання вітчизняного виробництва за результатами випробувань. 
Сучасний стан технічного забезпечення не відповідає потребам АПК 
України. Практично втрачено індустріальну основу інноваційного розвитку 
агровиробництва. Ситуація в агропромисловому комплексі потребує 
радикальних змін, насамперед, підвищення техніко-технологічного рівня 
виробництва. За останні роки в АПК продовжуються негативні тенденції, що 
загрожують технічною залежністю держави від зарубіжних виробників 
матеріально-технічних ресурсів. З метою поліпшення ситуації в УкрНДІПВТ 
ім. Л. Погорілого створена інформаційна база підприємств вітчизняного 
регіонального машинобудування (рис. 2), проведено навчання представників 
заводів сільськогосподарського машинобудування щодо нових умов допуску 
техніки на ринок України. 
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Рисунок 3 − Структура географічного розташування заводів з 

розподілом за розмірами в регіонах, закріплених за підрозділами 
інституту 

 
 Для покращення якісних показників обладнання вітчизняного 

виробництва, в процесі випробувань було зроблено відповідні 
доопрацювання конструкцій, консультації з науково-методичного  
супроводження, розроблення технічних завдань та проектів технічних умов, 
дослідження робочих органів, підготовлено патенти та свідоцтва на авторські 
права, виконано інформаційний супровід просування на ринок, а також були 
розроблені ескізні та конструкторські документи (табл. 2). 

 З метою підвищення достовірності, зниження трудомісткості та 
забезпечення співставлення результатів випробувань створено технічний 
засіб для визначення якості виконання технологічного процесу внесення 
агрохімікатів штанговими обприскувачами, також для технічного 
забезпечення процесу досліджень рівномірності розподілу насіння сівалками 
точного висіву та стендових випробувань було створено стенд для статичних 
випробувань сівалок точного висіву в частині рівномірності розподілу 
насіння в рядку без демонтажу посівних секцій. У 2014 році в інституті 
розроблено експрес-метод та технічні засоби для оцінювання якості агрегатів 
і вузлів рульового керування мобільної сільськогосподарської техніки 
відповідно до вимог технічних регламентів.  

 
 
 

 

Київ  
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Таблиця 2 − Модернізація сільськогосподарських машин та обладнання 

підрозділами УкрНДІПВТ  ім. Л. Погорілого спільно з виробниками  
продукції сільгоспмашинобудування 
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Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 

01 Трактори, машини мобільні 
навантажувальні та причепи 1 - - 2 1 - 4 

02 Машини для обробітку 
грунту 9 - 1 6 16 - 32 

03 Машини для сівби та 
садіння 2 - - 1 3 - 6 

04 Машини і обладнання для 
приготування та внесення 
добрив 

- - - - - - - 

05 Машини для захисту рослин - - - - - - - 
06 Машини для зрошування та 
меліорації 1 - 1 1 - - 3 

07 Машини для заготівлі 
кормів 2 - 1 1 1 - 5 

08 Машини для збирання 
зернових культур - - 2 2 1 - 5 

09 Машини для збирання 
технічних культур - - - - - - - 
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Продовження таблиці 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 

10 Машини для 
овочівництва, садівництва 
та виноградарства 

- - - - - - - 

11 Машини для 
тваринництва і птахівництва - - 1 - - - 1 

12 Машини і обладнання 
для лісового господарства - - - - - - - 

13 Сільськогосподарська 
електроніка та технічні 
засоби для керованого 
землеробства 

- - - - - - - 

14 Машини, агрегати та 
комплекси для 
післязбиральної обробки і 
зберігання врожаю 

3 1 8 6 4 - 22 

15 Засоби малої механізації 5 - 1 1 5 - 12 

16 Технічні засоби для 
використання 
нетрадиційних джерел 
енергії 

2 - - 2 1 1 6 

17 Інші технічні засоби - - - - - - - 

Всього машин 25 1 15 22 32 1 96 

Напрямок 4.  Технічне регулювання в системі інженерно-технічного 
забезпечення агропромислового комплексу 

Основна мета досліджень за даним напрямом – науково-методичне 
забезпечення переходу від обов’язкової сертифікації до оцінювання 
відповідності сільськогосподарської техніки вимогам технічних регламентів. 

Роботи за напрямком передбачають:  
- виконання функцій консультаційно-методичного центру з питань 

застосування технічних регламентів щодо сільськогосподарських та 
лісогосподарських тракторів, їх причепів і змінних причіпних машин; 

- розроблення нормативно-методичного забезпечення введення в обіг 
технічних засобів для агропромислового комплексу та їх компонентів 
відповідно до вимог нормативно-правових актів, гармонізованих до 
європейських норм; 

- моніторинг, розроблення та гармонізація національної нормативної 
бази до європейських та міжнародних норм стосовно вимог до 
сільськогосподарської техніки та методів її випробувань; 
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- дослідження процедур та вимог стосовно допуску сільсько-

господарської техніки на ринки інших країн; 
- удосконалення методологічних підходів та матеріально-технічної бази 

випробувань. 
Діяльність консультативно-методичного центру (КМЦ) передбачала  

дослідження, розроблення і впровадження нормативно-методичного 
забезпечення із застосування Технічних регламентів щодо тракторів, 
причепів, причіпних машин та пропозицій щодо їх актуалізації на основі 
нових європейських норм. Метою цієї роботи є створення умов для 
впровадження Технічних регламентів (і тим самим для оснащення 
агропромислового комплексу безпечними і ефективними машинами, 
відповідними європейським нормам). У 2014 році  виконано цілий ряд робіт зі 
створення нормативно-правової та нормативно-методичної бази для 
впровадження зазначених Технічних регламентів, а також проведено заходи 
щодо їх популяризації (круглі столи, навчальні семінари, розміщення 
інформації на сайтах). Отримані результати роботи будуть використані для: 

–  врегулювання питань введення в обіг більш безпечних, ефективних та 
конкурентоспроможних сільськогосподарських та лісогосподарських 
тракторів, причепів, причіпних машин і компонентів за умови контролю 
відповідності  встановленим Технічними регламентами показникам  і 
характеристикам; 

– проведення робіт з оцінювання та підтвердження відповідності 
зазначеної техніки вимогам Технічних регламентів; 

–  підготовки виробників, постачальників до вироблення та постачання 
на ринок техніки, що відповідає установленим вимогам з урахуванням 
європейських норм;  

– використання персоналом випробувальних лабораторій та 
територіальних органів ринкового нагляду під час оцінювання відповідності 
тракторів, причепів, причіпних машин і компонентів вимогам Технічних 
регламентів і державного нагляду за цією відповідністю на ринку України. 

З метою розроблення та гармонізації національної нормативної бази до 
європейських та міжнародних норм стосовно вимог до сільськогосподарської 
техніки та методів її випробувань підготовлено перші редакції семи 
стандартів організації (СОУ), розробляються ДСТУ ІSО, ДСТУ EN та  ДСТУ. 

Завдання щодо  вивчення процедур та вимог стосовно допуску 
сільськогосподарської техніки на ринки інших країн передбачало  
дослідження вимог Технічних регламентів Митного Союзу щодо 
сільськогосподарської техніки. Метою роботи є дослідження Технічного 
регламенту Митного союзу «О безопасности машин и оборудования» (ТР ТС 
010/2011), національного Технічного регламенту безпеки машин стосовно 
сільськогосподарських машин, проведення їх порівняльного аналізу та 
ознайомлення вітчизняних виробників та постачальників 
сільськогосподарських машин та обладнання до країн-членів Митного союзу 
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з новими умовами допуску на їхній ринок, а також пошук шляхів усунення 
технічних бар’єрів у торгівлі між Україною та Митним союзом. Враховуючи 
те, що вимоги до продукції в Україні та країнах Митного союзу в значній мірі 
співпадають, було зроблено висновок, що доцільно для спрощення та 
здешевлення процедури введення в обіг імпортованої продукції розробити 
заходи щодо взаємного визнання результатів випробувань, проведених 
акредитованими випробувальними лабораторіями на території Митного 
союзу та України. 

Напрямок 5.  Створення інформаційних баз даних в системі 
інженерно-технічного забезпечення АПК України 

Метою досліджень за даним напрямком є забезпечення суб’єктів 
аграрного сектора економіки України достовірною інформацією про сучасні 
агротехнології та сільськогосподарську техніку. 

Робота  за напрямом включає такі завдання: формування Міжнародного 
інформаційно-маркетингового центру; підготовка та видання наукових праць 
інституту; координація спільних наукових проектів з вітчизняними та 
зарубіжними партнерами. 

Для максимально ефективного забезпечення сільгосптоваровиробників  
України актуальною інформацією про сучасний стан сільськогосподарської 
техніки здійснювалось наповнення та науково-методологічний супровід 
інформаційного порталу сільськогосподарської техніки www.agrotechnica-
ukr.com.ua (рис. 4).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 4 − Блок-схема структури сайту www.agrotechnica- 
ukr.com.ua 
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До головної бази сайту внесено інформацію про 1926 одиниць машин та 

обладнання, що пройшли випробування в УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого та 
його філіях. До розділу  «Державний реєстр технічних засобів для АПК 
України», який складається з 17-ти груп машин, занесена інформація про 510 
одиниць технічних засобів  та створено інтерактивні посилання до головної 
бази сайту [17]. 

Крім того, було доповнено Регістр технічних засобів інформацією про  
247 сільськогосподарських машин. Результати досліджень охоплюють всі 
грунтово-кліматичні зони України, тому можуть бути використані як 
підґрунтя для розроблення і впровадження цільових Програм розвитку АПК 
як на державному, так і на регіональному рівнях. 

У 2014 році видано 12 номерів науково-виробничого журналу "Техніка і 
технології АПК", в яких опубліковано 162 наукових і виробничих статті 
провідних вітчизняних і зарубіжних науковців, а також вийшов з друку 18 
(32) випуск збірника наукових праць інституту «Техніко-технологічні 
аспекти розвитку та випробування нової техніки і технологій для сільського 
господарства України". Готуються до видання довідник (навчальний 
посібник) «Надійність сільськогосподарської техніки» та науково-
практичний посібник «Фертигація як засіб інтенсифікації зрошуваного 
землеробства».    

Напрямок 6. Трансфер інновацій у виробництво, пропаганда та 
поширення знань за результатами науково-випробувальної діяльності. 

Метою робіт за напрямком є трансфер розробок інституту у 
виробництво, інформування суб’єктів агропромислового комплексу України 
про споживчі властивості нової техніки і прогресивних технологій та 
підвищення фахового рівня спеціалістів АПК. 

Роботи за даним напрямком включають такі завдання: 
- проведення пропагандистських та демонстраційних заходів; 
- проведення освітянських заходів. 
В УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого розроблено та сформовано бази даних 

техніко-технологічних інновацій, що включають проекти: 
- АгроОлімп – Новітні техніко-технологічні рішення для 

диференційованої системи обробітку грунту і сівби при вирощуванні 
зернових культур»; 

- АгроОлімп - 150 – Новітні техніко-технологічні рішення для 
диференційованої системи обробітку грунту і сівби при вирощуванні 
зернових культур для господарств зернового напрямку з площею ріллі понад 
2000 га; 

- АгроОлімп - Степ 200, АгроОлімп - Степ 300 «Техніко-технологічні 
рішення вирощування культур у шестипільній та п’ятипільній сівозмінах для 
багарних умов Південного Степу України із застосуванням диференційованої 
системи обробітку грунту для господарств середнього і високого рівня 
матеріально-технічного забезпечення»; 
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- АгроОлімп - Полісся «Обгрунтування систем обробітку грунту і 

комплексів машин для фермерських господарств Західного регіону України з 
площами 500 га»; 

- Біотехнологія - «Екологізація технологій, розширене відтворення 
родючості грунту, підвищення економічної ефективності вирощування 
сільськогосподарських культур»; 

- MARS - «Моніторинг агроресурсних систем та прогнозування 
урожайності основних сільськогосподарських культур з використанням 
даних дистанційного зондування Землі (за аналогом європейської системи 
MARS)»; 

- Проект складу машинно-тракторного парку зони Лісостепу та Полісся 
України для господарств зернового напрямку з площею ріллі 1500 га; 

-  Проект складу машинно-тракторного парку зони Лісостепу та Полісся 
України для господарств зерно-картопле-кормової спеціалізації з площею 
ріллі 50 га; 

- Проект складу машинно-тракторного парку зони Лісостепу та Полісся 
України для господарств зерно-буряково-льонарської спеціалізації з площею 
ріллі 500 га; 

-  Проект техніко-технологічних рішень молочної ферми на 10 корів з 
поголів’ям молодняку; 

-  Проект техніко-технологічних рішень молочної ферми на 20 корів з 
поголів’ям молодняку; 

-  Проект техніко-технологічних рішень молочної ферми на 50 корів з 
поголів’ям молодняку; 

-  Проект техніко-технологічних рішень відгодівельної ферми на 50 
голів великої рогатої худоби; 

-  Проект техніко-технологічних рішень відгодівельної ферми на 100 
голів великої рогатої худоби; 

-  Проект техніко-технологічних рішень свиноферми на 10 свиноматок із 
замкнутим циклом виробництва продукції; 

-  Проект техніко-технологічних рішень комплексної блочно-модульної 
ферми на 100 голів різних видів тварин (великої рогатої худоби, свиней, 
овець, кіз) із замкнутим циклом виробництва продукції. 

З метою їх трансферу у виробництво, пропаганди й поширення новітніх 
техніко-технологічних в агропромисловому комплексі України та залучення 
сільгосптоваровиробників до широкого використання сучасної техніки і 
технологій в інституті та його філіях щорічно проводяться пропагандистські, 
демонстраційні та освітянські заходи, які включають: 

- Всеукраїнські та Регіональні Дні поля; 
- представлення експозиції інституту та проведення заходів в рамках 

Міжнародних агропромислових виставок; 
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- щорічне проведення Міжнародної наукової конференції «Науково-

технічні засади розробки, випробування та прогнозування 
сільськогосподарської техніки і технологій»; 

- підготовку кадрів в аспірантурі інституту; 
- проведення стажування науково-педагогічних працівників аграрних 

навчальних закладів I-IV рівнів акредитації тощо. 
Висновки. 

1. Реалізація науково-технічної програми  «Наукові засади розвитку 
технічної політики та модернізації агропромислового комплексу України» 
спрямована на широкомасштабне використання досягнень науково-
технічного прогресу в агропромисловому комплексі України та його технічну 
модернізацію з метою подальшого підвищення ефективності 
сільськогосподарського виробництва, зміцнення матеріально-технічного 
потенціалу, забезпечення продовольством та поліпшення добробуту 
населення країни завдяки провадженню науково обґрунтованої інноваційної 
технічної політики в АПК. 

2. Виконання програми дозволяє  попереджувати збитки 
сільськогосподарських підприємств від придбання та використання неякісної 
техніки шляхом їх широкого інформування про споживчі характеристики 
машин, підприємств сільськогосподарського машинобудування – від випуску 
неякісної техніки шляхом усунення недоліків конструкції на етапі 
випробувань. 

3. Розроблення та впровадження проектів новітніх техніко-технологічних 
рішень реалізації виробничих процесів в аграрних підприємствах з 
адаптацією до умов суб’єкта господарювання дозволяє істотно знизити 
енергоємність продукції та її собівартість, поліпшити екологічну ситуацію. 

4. Органи державної влади мають можливість, використовуючи прогнозні 
бюлетені «Аналіз розвитку та прогноз врожайності основних 
сільськогосподарських культур в Україні», приймати ефективні рішення 
щодо забезпечення продовольчої безпеки держави. 

5. Діяльність консультаційно-методичного центру з питань застосування 
Технічних регламентів щодо сільськогосподарських та лісогосподарських 
тракторів, їх причепів і змінних причіпних машин допомагає виробникам й 
постачальникам техніки запровадити нові, гармонізовані до європейських, 
вимоги Технічних регламентів та процедур оцінювання відповідності. 

6. Гармонізація нормативних документів на методи випробувань до 
європейських та міжнародних нормативних актів дозволить у перспективі 
забезпечити взаємовизнання результатів випробувань, що, в свою чергу, 
знизить собівартість продукції машинобудування. 

7. Роботи УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого щодо розвитку інформаційного 
простору в системі інженерно-технічного забезпечення АПК та пропаганди і 
поширення знань за результатами науково-випробувальної діяльності 
дозволяють підвищити поінформованість фахівців сільськогосподарського 
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виробництва, науково-педагогічних працівників аграрних навчальних 
закладів та представників робітничих професій.  
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Аннотация 
В статье приведены результаты научно-испытательских исследований 

института по созданию научных основ развития технической политики и 
модернизации агропромышленного комплекса Украины. 

 
Summary 
The results of the Institute’s scientific testing researches on creation of 

technology policy and ago-industrial complex of Ukraine modernization 
development scientific bases are presented. 
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Запропонована наукова концепція наскрізної предикативної метризації 

параметрів моделювання впливів факторів ризикованого землеробства на 
базі аксіоматичної єдності агрегатних комплексів функціонування 
агротехнологій у єдиному просторово-часовому континуумі.  

 
Ключові слова: багатофункціональне землеробство, аграрні технології, 

наукова парадигма, метрологічні закономірності, предикативність рішень. 
 

Вступ. Платон (ще в 1 ст. до н.е.) визначив, що в будь-якому випадку 
існує лише один спосіб правильно вести полеміку – «треба спочатку добре 
зрозуміти, про що йде мова». В даному випадку вона стосується теоретичних 
основ інформатики агропромислового комплексу (АПК). Інноваційні 
функціонально стійкі технології в АПК включають базові процеси 
керованого агровиробництва продукції рослинництва (АВПР) [1]. Відомо, що 
журнал «Техніка і технології АПК» з 2009 року висвітлює прогресивні 
інноваційні розробки: новітніх технологій АВПР, проектування ефективних 
СГМ, випробування та експертизу технічних засобів, прогноз подальшого 
розвитку АПК [2-7]. 

Сучасні значні зусилля стосовно створення і розвитку єдиного 
інформаційного простору (ЄІП) в складній динамічній системі (СДС) 
інженерно-технічного забезпечення (ІТЗ) АПК (рис. 1) до цих пір не змінили 
властивості явища «ризиковане землеробство» [1]. Навпаки, реальні ризики 
та загрози (природні та соціотехнологічні)  набувають в окремих регіонах 
значних масштабів, які критичні для цивілізаційного існування людини й 
біосфери. 

Саме в цих умовах з урахуванням стійкого прогресу в комп`ютерно-
інформаційних та телекомунікаційно-інтегрованих технологіях [8] необхідно 
актуалізувати сфери прогнозу СДС АПК з тим, щоб передбачати (рис. 2) 
конкретні кризові явища та нищівні катастрофи, особливо у вже відомих 
зонах підвищеного ризику події (ЗПРП) для ризикованого АВПР, та 
запобігати їм. 
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Розширення довгострокових горизонтів прогнозів функціонування 

поліергатичних виробничих організацій (ПЕВО) АПК в умовах реальної 
обмеженості їх ресурсів та можливостей конкретної біосфери ЗПРП 
досягається завдяки використанню прогресивних технологій гарантовано 
адаптивного управління (ГАУ). 

Основний матеріал. Майбутнє АПК стосовно гарантування 
продовольчої та ресурсної безпеки якісних та кількісних показників рівнів 
функціональної стійкості АВПР [3] досяжне за умов (рис. 1 та 2) 
цілеспрямованої координації зусиль з прогнозування, конструювання та 
управління процесами по всій ієрархічній організації СДС. Різноманіття 
відомих традиційних ЗПРП з властивостями ризикованого землеробства не 
змінює загальні інваріантно-групові ознаки. Найбільш суттєві їх 
характеристики: просторова локальність цих областей; часова закономірність 
змін причинно-наслідкових подій; багатовимірність взаємозв`язків у 
обмежених локальних просторово-часових континуумах (ПЧК); різнотемпова 
залежність внутрішніх процесів та життєвих циклів функціонування кожної 
складової СДС від факторів впливу зовнішнього навколишнього середовища 
(ЗНОС); нелінійність специфічних гетерогенних ієрархічних дій, які 
обумовлюють певні результати (наслідки, зміни, реконфігурацію) у 
відкритих СДС для взаємодій з глобальними природними та 
соціотехнологічними середовищами, що впливають на АВПР АПК. 

Таким чином, управляючі впливи, що надають властивості «керованому 
землеробству», обов`язково вкладені – вбудовані у ЗНОС з урахуванням 
особливостей ПЧК кожної ЗПРП АВПР. Покрокова (поетапна, ітераційна, 
почергова) зміна параметрів (закону) управління (рис. 1 та 2) залежить від 
процесів адаптації до адекватно трансформованих ситуацій у надскладних 
нестаціонарних підсистемах АПК. 

Згідно з законами землеробства [1] єдиний ПЧК повинен гармонійно (без 
конфліктів та катастроф) з’єднувати усі суттєві головні фактори впливу 
ЗНОС на органогенез культурної рослини у відкритому грунті протягом 
трансформації від насіння до прибуткового врожаю. Спільний інтегрований 
інтелект багатьох фахівців ПЕВО у межах АПК повинен забезпечувати 
комплексну результативність ієрархічного розподілу функцій з оптимізації 
багатьох процесів АВПР в реальних умовах значної варіації природно-
соціальних факторів ЗНОС та відповідних змінних актів дії на біосферу, 
грунт та рослини засобами керованого землеробства за сучасними 
агротехнологіями.  Цільові критерії ефективності [2-5] безкризового 
(гармонійного і корисного) землеробства потребують повного врахування: 
реальних явищ у межах ЗНОС; ресурсних (часових, енергетичних, 
субстанційних, інформаційних, механічних – TESIM) обмежень, які існують 
у локальних ЗПРП; реалізованості актів системотвірних взаємодій відповідно 
до сутності, особливості та специфіки контактних форм зв`язку дії між 
різними об`єктами. 



 26 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 1 − Інтелектуалізація Єдиного інформаційного простору АПК за 

критеріями продовольчо-ресурсної безпеки АВПР в умовах 
ризикованого землеробства кожної ПЕВО

Життєві цикли СДС  Є І П  АПК 

Стратегія формування за дачної системи АВПР  
Сутність екологічних конфліктів, обмежень, збурень агротехнологій ЗПРП ризикованого землеробства 

 

Аналіз суперечних та невідповідних взаємодій АПК 
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СППР – система підтримки прийняття рішень з ФС 

Негативні наслідки Непредикативні-нечіткі Позитивні тенденції 
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Слідкування збурень, завад, загроз 
ЗНОС 
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АВПР 

Негативні наслідки Непредикативні-нечіткі Позитивні тенденції 

Розвиток інноваційних технологій АПК та удосконалення інженерно-технічного 
забезпечення АВПР 

Диференційована агротехнічна СППР 1 з безпеки землеробства 

Диференційована агротехнічна СППР 2 з логістичної безпеки 

Диференційована агротехнічна СППР 3 з багатоканального управління 

Диференційована агротехнічна СППР 4 з багатофункціональних регуляторів 
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                                  Рисунок 2 − Гарантовано адаптивне 
                           управління надскладними динамічними 

                              процесами технологій  АПК в умовах дії  
                                  факторів ризикованого землеробства 

 

Фактичні синергетичні взаємодії впливів всіх чинників у просторово-часовому 
континуумі ЗПРП, які формують експлуатаційні результуючі показники 
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Поява нових (інноваційних) об`єктів або їх атрибутів, що не були раніше 

відомі, завершується конструктивно, якщо введення нових елементів знання 
встановлено шляхом чітких математичних доказів за принципами 
предикативності.  Ланцюги сенсу предикативних відношень (Lefinit) 
виключають можливості появи колізій, суперечностей, парадоксів, 
«порочних логічних кіл». 

Правила предикативності мінімізують кількість зв`язків (кінцеве злічене 
число) у ланцюгу, що беззаперечно формує наступне конструктивне поняття 
ЄІП. Насправді з аксіоматичного базиса основної множини елементів 
можливе формування вторинних нових конфігурацій. Предикативна 
класифікація не змінюється (у межах конкретного виду діяльності, 
наприклад, АВПР) коли треба вводити нові тематичні елементи для точного 
прогнозування, планування, управління. У всіх випадках непредикативних 
відповідностей виникають суперечності (логічні протиріччя). Тоді  без 
запобігання «порочному колу» в умовах критичних ризиків та загрозливих 
ситуацій в АПК неможливо досягати потрібних нових інноваційних 
технологій прибуткового управління АВПР. 

Предикативне (чітке, однозначно логічне) визначення кожного 
конструктивного поняття насамперед стосується упорядкування 
(конструктивна класифікація та стратифікація) точок – об`єктів СДС єдиного 
ПЧК. Точкові багатовимірні моделі реальних складних об`єктів (атомів, 
молекул, біоклітин, рослин, біоекологічних комплексів, інтелектуальних 
агентів ПЄВО, технологічних потоків, технологічних агрегатів, машин та 
систем з машин –  це повний перелік складових АПК) корисні для 
визначення – моделювання СДС у категоріях <нано-мікро-макро-мега-надто> 
компонент та елементів, що взаємозалежні у спільних взаємодіях на різних 
ієрархічних рівнях єдиної системи. Значна кількість атрибутів, що 
характеризують точковий об`єкт відповідної складності, повинна адекватно 
відображати ці різноманітні гетерогенні властивості, для чого пропонується 
уніфікована система відліку у ПЧК. 

Відповідно до робіт Р.О. ди Бартини [9,10], відомі фізичні змінні 
(параметри моделі) можливо визначити уніфіковано у вигляді добутку 

 
,      (1) 

 
де  – мірний компактний комплекс, що відображає степеневі 

(цілочисельні) залежності для  – просторово подібної протяжності  та  – 
часоподібної взаємодії у даному локальному та обмеженому просторі 
відображуваних конфігурацій. 

Запропонований компактний комплекс   формується за наступних 
алгебраїчних умов значень показників ступенів 

 зі збереженням 
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симетрії  натурального ряду чисел навколо нульового елемента. Значення 
інтегрованого показника  отримується  відповідно до алгебраїчного 
складання  

 
,       (2) 

де  за умов протилежних знаків для 
індексних ( ) складових у 7-вимірному просторі  їх цілочислових 
значень. 

Точкова модель конкретного об`єкта (поняття) дозволяє метричний 
простір задавати тензорами або функціями координат даної точки. 

Базові координати для просторових значень параметра обираємо у 
вигляді ортогональної декартової системи з орієнтацією векторів  
проти часової стрілки. Дії та рухи й зміни у просторі орієнтуємо знаками 

, , , , . Характеризація процесів на 
проективних площинах єдиного умовного кубіта з відповідними масштабами 

 вздовж осі ,  для осі ,  для осі  потребує ввести також 
орієнтації для часових діаграм – графіків. Нижнім індексом визначаємо 
наступне :  – це час опису подій, що бачимо (спостерігаємо, 
вимірюємо, оцінюємо) на афінній стрілці часу осі  для станів 
статики, кінематики та динаміки  на ортогональній ( ) площині простору; 

  з аналогічним кодуванням відносно стрілки часу осі  
для ( ) площини простору;  , коли стрілка часу з 
застосуванням осі  для ( ) площини умовного простору – 
кубіта. Об`єктивність застосування різних часових масштабів для опису 
подій у єдиному ПЧК обумовлена практикою ситуативних часових рядів. 
Якщо найбільші – головні процеси (максимальної швидкості змін) 
зафіксовані за часом , наприклад, повздовжній рух – за відповідною 
траєкторією, тоді ортогональні – бічні (коливальні) рухи, що супроводжують 
визначальний рух, можуть бути повільними. В той же час, наприклад, 
врахування рельєфу поля, де виконується АВПР, доцільно проводити за 
іншими часовими закономірностями [7].  

Запропоноване агрегатування характерне для дуже складних процесів 
АПК, технологій АВПР та інженерно-технічного забезпечення на базі 
землеробської аналітичної механіки. 

Створення єдиного інформаційно-метрологічного простору дозволяє  
ефективно розв`язувати дуже складні задачі з практики АПК, якщо 
застосувати таблицю 1, де інтегровані методологічні основи знань 
керованого землеробства. Роль даної таблиці полягає у фіксуванні 
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аксіоматичних понять в однорідному координатному базисі для подальшої  
алгебраїзації (алгоритмізації, програмування, прогнозування, прийняття 
рішень, реалізації управління) за принципами предикативності [8]. 

Покрокові ланцюгові процеси АВПР з урахуванням всіх впливових 
факторів у агрегатованому ПЧК залишаються інваріантно істинними за умов 
алгебраїчного виконання необхідних перетворень або дієвих відображень 
області оригіналів у модельну область зображень, яка гарантовано забезпечує 
отримання цільового результату – безкризового землеробства. 

Відповідно до рівняння (2) результуюче значення      
згідно з таблицею 1 отримуємо для опорного околу понять :  – 
магнітне проникнення;   – провідність;   – константа – числове 
значення;  – швидкість;   – різниця потенціалів;  – 
потік чи струм;  – сила;  – потужність;  – швидкість 
передачі потужності (наприклад, швидкість світла – електромагнітної енергії 
у вакуумі  ). 

Класифікація різноманіття 44-х понять стосовно подій за ієрархічними 
ознаками множин геометрій та фізик [10] побудована наступним чином.  
Траєкторні одномірні рухи чи часові однопараметричні закономірності 
відносяться до випадку . Різноманіття подій на проективній 
площині (двох змінних) класифікуємо за умов  Польові 
тривимірні процеси у сферично-об`ємному просторі відповідно класифікуємо 
за умов . Вивчення закономірностей СДС передбачає 
застосування теорії статики, кінематики та динаміки взаємозалежностей між 
об’єктами. Ці інші 3 класи характеризують природні події у ПЧК за 
специфічними явищами. Можна зрозуміти: статика поєднує умови 
рівновагомих еквівалентних дій у елементі ПЧК, які, незважаючи на 
фактичні дії, не змінюють позицію (стан, місцезнаходження) об`єкта, 
стаціонарність, тобто незмінність такого стану, тому що всі сили та моменти 
сил, незалежно від поточного часу, збалансовані у будь-якій системі 
координат. Множина понять кінематики поєднує різні позиції конкретного 
об`єкта у ПЧК, які за плином часу не співпадають за значеннями координат 
внаслідок реального складного руху, змін, трансформації, перетворень. Зміни 
у єдиному просторі та часі є властивостями рухомої матерії. Множина понять 
динаміки дозволяє розв`язувати дві задачі: першу (пряму задачу динаміки, 
коли заданий рух і маса тіла, тоді визначають сили, під дією яких 
здійснюється цей рух у ПЧК), і другу задачу (обернену), яка полягає в тому, 
що за заданими законами дії сил, прикладених до тіла заданою масою та 
початковими умовами, визначають наступні стани руху у конкретному ПЧК. 
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Таблиця 1 - Предикативна метизація змінних складної динамічної 

системи землеробства на базі фізичних понять Р.О. ди Бартини для 
моделювання агрегатних комплексів функціонування агротехнологій у 

відкритому єдиному просторово-часовому континуумі 
 

Код 
ЄІП 

Класи змінних векторів зі знаковою орієнтацією у ПЧК 

Окіл 
основи Позиція на траєкторії Спільна дія на 

поверхні площині 

Інтегрована 
полева дія в об’ємі 

сфери  
d 0 -1 +1 -2 +2 -3 +3 

ранг 
 
   1 

22 +− TL  
магнітне 

проникнен
ня 

12 +− TL  
Зміна 

магнітного 
проникнення 

с т а ти ка 

2 
11 +− TL  

провідність 

01TL−  
зміна 

провідності 
 

11 −− TL  
щільність 

заряду 
 

21 −− TL  
Зміна 

об’ємної 
щільності 

 

3 
00TL  

коефіцієнт 
константа 

10 −TL  
частота 

10 +TL
 

період 
тривал

ості 

20 −TL  
кутове 

прискоре
ння 

щільність 

20 +TL
 

поверх
ня часу 

30 −TL  
зміна 

кутового 
прискоре

ння 

30 +TL
 

обсяг 
часу 

4 

11 −+ TL  
швидкість 

X  

21 −+ TL  
прискорення 

X  

01TL+

 
довжи

на 

31 −+ TL  
щільність 

струму 

11 ++ TL
 

тривал
ість 

відстан
і 

41 −+ TL  
зміна 

щільності 
струму 

 

5 
22 −+ TL  

різниця 
потенціалів 

32 −+ TL  
градієнт 

електромагніта 

12 −+ TL
 

мобіль
ність 

проник
нення 

42 −+ TL  
тиск 

02TL+

 
поверх

ня 
просто

ру 

52 −+ TL  
зміна  
тиску 

 

6 
33 −+ TL  

потік 
струм 

43 −+ TL  
кутове 

прискорення 
маси 

23 −+ TL
 

маса 
кількіс

ть 

53 −+ TL  
потужніс

ть 

13 −+ TL
 

об’ємн
і 

витрат
и  

03TL+

 
об’єм 

просто
ру 

7 
44 −+ TL  

сила 

54 −+ TL  
зміна 
сили 

34 −+ TL
 

імпуль
с  

заряд 

д 
и 

24 −+ TL
 

магніт
ний 

момен
т 

 

14 −+ TL
 

магніт
ний 

момен
т 
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Продовження таблиці 1 

d 0 -1 +1 -2 +2 -3 +3 

8 
55 −+ TL  

потужність  

65 −+ TL  
зміна 

потужністі 

45 −+ TL
 

енергія 
момен
т сили 

н 
а 
м 

35 −+ TL
 

дія 
момен

т 
кількос
ті руху 

 

25 −+ TL
 

момен
т 

інерції 

9 

66 −+ TL  
швидкість 
передачі 

потужності 

 

56 −+ TL
 

швидкі
сть 

переда
чі 

енергії 

і 
к 
а 

46 −+ TL
 

швидкі
сть 

переда
чі дії 

 

36 −+ TL
 

Момен
т дії 

 
Таблиця 1 містить відповідно 21 поняття статики, 12 понять кінематики 

та 11 понять динаміки для єдиного ПЧК. Згідно з теоремою Ейлера про 
топологічний зв`язок виду 

                                                       ,                                  (3) 
де  – множина (кількість) вузлів чи вершин опуклого багатокутника, 

 – кількість граней чи поверхонь площин цього об`єкта,  – кількість 
ребер, які побудовані перетином сусідніх площин, дане інваріантно-групове 
відношення не залежить від конкретного значення чисельних характеристик 
агрегату, що займає об`єм простору розподілу між зовнішнім та внутрішнім 
станами його локальних елементів. 

Для множини понять таблиці існує аналогія: 
 – кількість множини класифікації динамічних 

характеристик, 
 – кількість понять класифікаційних ознак кінематики, 
 – кількість понять класу можливих станів статики. 

Таким чином, рівняння (3) підтверджує  
теорему Ейлера, що означає її предикативну властивість між складовими 
базовими поняттями єдиного ПЧК. 
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Аннотация 
Предложена научная концепция сквозной предикативной метризации 

параметров моделирования влияний факторов рискованного земледелия на 
базе аксиоматического единства агрегатных комплексов функционирования 
агротехнологий в едином пространственно-временном континууме 

 
Summary 

The scientific concept of continuous predicative risky farming impact factors 
modeling parameters metrization based on agricultural technologies functioning 
modular systems axiomatic unity in a single space-time continuum is proposed. 
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МЕТОД  СИНТЕЗУ РЕЖИМІВ КЕРУВАННЯ МАШИННО-
ТРАКТОРНИМ АГРЕГАТОМ ПІД ЧАС ІМПУЛЬСНИХ ЗБУРЕНЬ 

 
В. Кравчук,  д-р. техн. наук, проф., чл.-кор. НААН України 
УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого 

 
У статті наведено методи, що  дозволяють розв’язувати задачу 

синтезу оптимального управління t)U(X,  відповідно до технології 
вирощування продукції рослинництва.  
 
  Ключові слова: машинно-тракторний агрегат, автоматичне керування,   
АТЕК-завдання.  

  
Вступ. Відомо, що під час виконання агроробіт у полі сила опору 

робочих органів залежать від швидкості руху машинно-тракторних агрегатів 
(МТА). Тому ефективність СГМ і МТА, за визначеною технологією 
вирощування продукції рослинництва (ВПР), суттєво залежить від умов 
довкілля, типу ґрунту, рельєфу місцевості, температури повітря, вологості, та 
інших факторів. Технологія керованого землеробства [10, 11] передбачає 
зміну режимів роботи агрегатів і приводів СГМ відповідно до 
місцевизначених вимог. Вони  відображені в агротехнологічній карті-
завданні (АТЕК-завданні), яку виконує блок багатокритеріального керування 
ББК та МТС І СГМ. Враховуючи суттєву строкатість ґрунтів, для реалізації 
АТЕК необхідно забезпечити ефективне управління безпосередньо під час 
руху по полю за визначеним маршрутом. 

Виклад основного матеріалу 
Задача оптимального управління робочими процесами агрегатів і 

приводів сільгоспмашин практично пов’язана з усіма агротехнологічними 
операціями ВПР: ґрунтообробітком, сівбою, доглядом за рослинами з 
підживленням та боротьбою з бур’янами, комбайнуванням врожаю. 

Алгоритм розв’язку задачі синтезу закону автоматичного керування 
робочими органами СГМ передбачає існування двох різних рухів [2, 12]: 

• фаза 1 –  рух від точки ( 0x0;x ==
•

) до точки (В=0→В=1), де 
відбувається перехід на новий режим роботи з ймовірністю В=0→В=1; 

• фаза 2 – рух від точки ( 0x;xx k 〉=
•

) до точки 

( 0x; =∆+=
•

kk xxx ), що відповідає досягненню мети керування.  
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Нехай надано відрізок переміщень [ ]kx,0 , де відбуваються усі фази руху 
та керування з обов’язковим переходом В=0→В=1, що означає:     
                               1f(x)F(x)

kx

0

== ∫ dx ,                                          (1) 

де f(x) – щільність вірогідності переходу В=0→В=1. Приклад надано на 
рис. 1 для двох розрахункових функцій )(f1 x  та )(2 xf  з різними законами 
розподілу ймовірності. 

Траєкторія руху об’єкта у першій фазі Ф1(x,x) та траєкторія руху в другій 

фазі Ф2 (Ф1(ξ ,
•

ξ ), 
•

χχ , ), де ξ ,
•

ξ  – початкові значення переміщення та 
швидкості для другої фази руху. Час руху у початковій фазі оцінюємо: 

                    dxxtxfT
t

L

x

x
L )()(T 11 ∫+= ;                       

                   dxxtxf
t

L

x

x

)()(T 22 ∫= ,                                     (2) 

де LT – час руху об’єкта від початкової точки ( 0x;0 ==
•

x ) до точки 

( 0;L 
•

= xхх ) по фазовій траєкторії (Ф1(
•

хх, )); 

−)(t1 x  час руху об’єкта від точки 0;L 
•

= xхх  до точки з 

відповідним переходом В=0→В=1 ( 0;k 
•

= xхх ) по фазовій траєкторії 

Ф1(
•

хх, ); 

−)(t 2 x час зворотного руху об’єкта від точки ( 0;k 〉===
••

ξξ ххх ) до 

точки ( 0;k ==
•

xхх ) по фазовій траєкторії ),),,(( 12

••

ххФФ ξξ . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 36 
 B        

                     
                                                                                                                                                                   

       а)                          { RL

RL

xxxa
xxxxxfB 〈〈
〉〈== ,

,,01 )(    
         
 а        
         
         
         
    0                  x L               x N          x R   x   
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σπσ
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           2σ              
         

       
варіант: а) – рівномірний розподіл випадків; 

варіант б) – експоненціальний розподіл випадків. 
Рисунок 1 - Функції щільності ймовірності f(x)B =  переходу з однієї 

фази руху на іншу в колі точки перемикання, що відрізняється від 
запланованої 



 37 
Функціонал якості сформулюємо у вигляді рівняння: 

∫ ++=+=
k

L

x

x
L xtxtxfTT )]()()[(TT 2121

 

Задача синтезу закону оптимального керування РО СГМ формулюється 

як пошук таких фазових траєкторій ),(1

•

ххФ  та ),),,(( 12

••

ххФФ ξξ , які за 
виконання обмежень ГU∈  забезпечують мінімум функціоналу (2). 

Методи рішення, які базуються на принципах максимуму Понтрягіна [14] 
або принципу оптимальності Беллмана, використання ПЕОМ та чисельних 
методів [16] не завжди дозволяють отримати точний розв’язок у замкнутій 
формі. Субоптимальний розв’язок чисельними методами має недоліки. 
Батенко А.П. [2] пропонує алгоритм, який ґрунтується на прямому методі 

Рітца та пошуку розв’язку в класі степеневих поліномів ,CX i
lt∑=  де 

µλ,  – відповідно кількість початкових та кінцевих межових умов, які 
характеризуються траєкторією руху. Параметри Сі визначаються межовими 
умовами та вимогою мінімалізації заданого функціоналу якості (2) стосовно 
режиму роботи СГМ та МТА. 

Межові умови в цій методиці виконуються суворо математично [12], але 
вона для умов експлуатації СГМ має недоліки: 

- результат визначений як стохастичний процес; 
- результат залежить від кількості сплайнів, способу задавання їх нахилів 

та способу розбиття інтервалу керування на часткові відрізки; 
- результат чутливий до розташування початкової точки пошуку, 

величини штрафу, наявності та місцезнаходження особливих точок. 
В роботі [8] запропоновано метод, що не має названих недоліків, але при 

цьому відсутність аналітичного виразу суттєво ускладнює подальші 
дослідження оптимальних режимів та практичну реалізацію АТЕК-завдання. 
Для усунення вищевказаних недоліків нами розроблено новий метод. 

Суттєві особливості запропонованого методу синтезу системи 
управління наведемо на прикладі моделі МТА [3, 4, 6, 7, 13, 15]: 

                      ),()(
dt
dVm VftF −=                                                   (3) 

де m – маса рухомого об’єкта; 
V – швидкість руху у визначеній системі координат; 
F(t) – тягові зусилля, що їх забезпечує двигун або привід; 
f(V) – сила опору на валу двигуна або приводу МТА. 
Якщо розглядати модель (3) для випадку руху МТА по полю, тоді 

внаслідок невисоких робочих швидкостей можливо представити сили опору 
у вигляді: 
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                                     )V(t),C(Vf(V) 0=                                           (4) 

де С(V0) – константа для базових значень швидкості руху V0; 
V(t) – поточні значення швидкості, що змінюються в робочому діапазоні 

відносно V0. 
Рівняння (3) та (4) дозволяють отримати модель: 

                                    ),(
dt
dV tYaV =+                                              (5) 

де ,
m

)V( 0С
а =    

m
tFtY )()( =  – параметри, що їх визначає конструктор 

СГМ і МТА. Змінна  )(tY в рівнянні (5) має розмірність прискорення та 
суттєво впливає на варіювання швидкості (V) MTA. 

Нехай в момент часу t0 МТА рухається зі швидкістю ,V)V(t 00 = що 
відповідає вимогам АТЕК-завдання. Згідно з технологією ВПР [5, 9], 
необхідно за інтервал часу Т змінити швидкість таким чином, щоб в момент 

Tt += 0tτ  було TV)V(t =τ , як цього потребує наступна доза завдання 
АТЕК. На обмеженому інтервалі Т<Тр (що значно менше, ніж інтервал руху 
по ділянці поля із сталим значенням нормативної дози виконання 
агротехнологічної операції), змінний характер параметра X(t) можливо 
рахувати в координатах 

                                        TV-V(t)X(t) =                                            (6) 
Це дозволяє рівняння (6) перетворити до вигляду: 

              ,)(),(
dt
dX

00 TVVtXtUaX −==+                                    (7) 

де U(t)=Y(t)-aVT=Y(t)YT – відхилення поточного прискорення від 
нормативного значення YT, що в сталому режимі зі швидкістю VT 
забезпечують агротехнологічні операції на інтервалі Тр за вимогами АТЕК. 
Ресурсоенергозбереження  витратних матеріалів суттєво залежить від якості 
перехідного процесу з початковим станом V(t0)=V0 та кінцевим VT, 
нормованим. Оцінювання якості будемо робити за функціоналом 

                  ,)()(XI
0

0

2
0

2 dttUqTt
Tt

t
∫
+

++=                                         (8) 

де q  – ваговий коефіцієнт, що забезпечує співвідношення між двома 
складовими частинами обраної міри якості. Перша частина дає оцінку якості 
кінцевого стану, а друга визначає витрати ресурсів на управління, що 
забезпечує оптимальний перехідний режим роботи агрегатів та приводів 
СГМ. 
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Висновок. Вищенаведені математичні рівняння дозволяють розв’язувати 

задачу синтезу оптимального управління t)U(X,  відповідно до технології 

ВПР [1,5]. Тоді на заданому інтервалі pTT〈  за допомогою ББК забезпечуємо 
мінімізацію функціонала (8) для конкретного МТА під час дій збурень та 
зміни швидкості від попереднього до потрібного за АТЕК. 
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Аннотация 
В статье приведены методы, позволяющие решать задачу синтеза 

оптимального управления t)U(X,  в соответствии с технологией ВПР. 
 
Summary 
The article describes methods to solve the problem of synthesis of optimal 

control t)U(X,  under of crop production technolog. 
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УДК 631.31+ 004.91 
 

ВИКОРИСТАННЯ WEB-РЕСУРСІВ У ВИЗНАЧЕННІ НОВИЗНИ ТА 
АКТУАЛЬНОСТІ ДОСЛІДЖЕННЯ НА ПРИКЛАДІ ТЕМИ 

"ГЛИБОКОРОЗПУШУВАЧ ҐРУНТУ" 
 

В. Ветохін, д-р техн. наук, 
Т. Вознюк, ст. викладач, 
Національний технічний університет України «КПІ» 
 

Розглянуто послідовність дій дослідника-початківця для визначення 
актуальності дослідження та отримання бази патентів щоб вивчити рівень 
техніки, технології та оцінити новизни власних розробок шляхом звернення 
до WEB-ресурсів. 

 
Ключові слова: пошуковий запит, актуальність, новизна, WEB-

ресурси, патентні бази даних, глибокорозпушувач ґрунту  
 
Суть проблеми. Основне завдання наукового дослідження – отримати 

нові знання про закономірності природних та суспільних процесів, з’ясувати 
причинно-наслідковий зв'язок явищ та ін. В технічних галузях наукові 
дослідження реалізуються в інженерних розробках техніко-технологічних 
об’єктів. Для розвитку науки та промисловості важливо забезпечити 
просування відносно існуючих знань та запобігти дублюванню технічних 
розробок. 

Необхідно враховувати, що в останні роки мав місце деякий розрив 
спадкоємності наукових поколінь. Результати виконаних у минулі роки 
наукових досліджень зберігаються на паперових носіях і, найчастіше, 
недоступні в практичній роботі широкому колу дослідників. З іншого боку, 
результати досліджень у вигляді описів винаходів до авторських свідоцтв і 
патентів легкодоступні в Інтернеті, причому на всю історичну глибину. 
Електронні версії сучасних наукових публікацій розміщуються на сайтах 
бібліотек та університетів. 

Як показав аналіз вітчизняних дисертаційних досліджень останніх років, 
має місце як дублювання розробок, так і відсутність світової новизни 
технічних рішень, що їх пропонують здобувачі. Про це свідчить, зокрема, 
переважне патентування корисних моделей замість винаходів. Списки 
посилань сучасних дисертаційних досліджень зазвичай не містять 
бібліографічних описів закордонних патентів, майже відсутні посилання на 
WEB-ресурси. 

Разом з тим найбільш оперативний доступ до різноманітної науково-
технічної інформації можливий засобами інтернет-комунікацій. 
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Стан питання. Огляд значної кількості дисертаційних досліджень, у 

тому числі за допомогою інтернет-ресурсу «DisserCat – электронная 
библиотека диссертаций» [1], показав, що в дисертаціях, пов’язаних з 
тематикою «глибоке розпушування ґрунту» майже відсутні посилання на 
патенти провідних у даній галузі країн. Також незначна кількість посилань на 
WEB-ресурси. В той же час провідні виробники сільськогосподарської 
техніки розміщують на своїх сайтах повні каталоги продукції, фото- та 
відеоматеріали, настанови щодо експлуатування, технологічні рекомендації 
щодо використання техніки та вирощування культур; посилання на пов’язані 
з ними зовнішні ресурси та публікації. 

За даними фахівців Державної служби інтелектуальної власності 
України: «Серед заявок на винаходи в останні роки суттєво переважали 
заявки на деклараційні патенти. Так, у 2003 році всього за національною 
процедурою було подано 11271 заявок, із них 9507 – на деклараційні патенти, 
що становить 84,3 % від усієї кількості заявок» [2]. Таке становище можливо 
пояснити тим, що заявка на патент та сам патент більше слугують публікації 
результатів, а не охороні промислової власності з метою отримання прибутку 
за вкладені ресурси. 

Існують чисельні методичні та інші рекомендації щодо технології 
пошуку наукової інформації та патентної документації з використанням 
ресурсів Internet [3-5]. 

Однак, як зазначено вище, існує невідповідність між можливостями 
інтернет-доступу до значних обсягів WEB-ресурсів та рівня їх використання 
дослідниками, особливо початківцями. 

Мета дослідження – надати досліднику-початківцю наочний приклад 
звернення до WEB-ресурсів для визначення актуальності дослідження,  
отримання бази патентів з метою вивчення рівня техніки та оцінки новизни 
власних розробок. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Одним з перших кроків 
дослідника є формулювання адекватного пошукового запиту, що містить 
достатню кількість ключових слів. Важливим аспектом є термінологічна 
відповідність і відповідність класів знарядь, що досліджуються. Так, у 
дослівному перекладі на англійську мову терміну "глибокорозпушувач", є 
"subsoiler". Однак, з урахуванням класів знарядь, вітчизняному терміну 
"глибокорозпушувач" найбільше відповідає термін "rіpper", "subsoiler rіpper", 
а потім "subsoiler". Для звуження поля пошуку ключовий термін має бути 
доповнений термінами, що характеризують сферу застосування. 

Пошуковий запит з ключовими словами «Deep ripping for soil 
compaction» в системі Google надав результат приблизно 150000 документів 
за 0,36 секунд  (рис. 1). 
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Рисунок 1 - Вигляд  фрагменту WEB-сторінки пошукової системи  Google 

з результатами запиту «Deep ripping for soil compaction»  
WEB-сторінка (рис. 1) містить так звані «shortcuts» документів, 

знайдених і проіндексованих пошуковою системою. Як документи зазвичай 
виступають WEB-сторінки, але багато пошукових систем здатні також 
індексувати й видавати посилання на файли в таких форматах, як .pdf, .doc, 
.ppt і т.і. Перший рядок shortcuts займає посилання знайденого ресурсу, що 
дозволяє перехід на відповідну WEB-сторінку. У нашому випадку це WEB-
сайт Департаменту сільського господарства й продовольства уряду Західної 
Австралії (DAFWA) (рис. 2). 
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Рисунок 2 - Вигляд фрагменту WEB-сторінки Deep ripping for soil 
compaction | Department of Agriculture ...  офіційного сайту Department of 

Agriculture and Food Western Australia [6] 
 

WEB-сайт DAFWA містить у стислому вигляді значну кількість 
важливої інформації про різні аспекти проблеми, що вивчається. Так, описані 
ознаки наявності переущільненого підорного шару ґрунту, деякі з них 
показані на рис. 3. 

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB0QFjAAahUKEwj89ZTt-JnHAhVBkCwKHRrOBG8&url=https%3A%2F%2Fwww.agric.wa.gov.au%2Fsoil-compaction%2Fdeep-ripping-soil-compaction&ei=YzPGVby4L8GgsgGanJP4Bg&usg=AFQjCNH_moFJPimuOZwWJhB5To5OTNrk_Q&bvm=bv.99804247,d.bGg
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB0QFjAAahUKEwj89ZTt-JnHAhVBkCwKHRrOBG8&url=https%3A%2F%2Fwww.agric.wa.gov.au%2Fsoil-compaction%2Fdeep-ripping-soil-compaction&ei=YzPGVby4L8GgsgGanJP4Bg&usg=AFQjCNH_moFJPimuOZwWJhB5To5OTNrk_Q&bvm=bv.99804247,d.bGg
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB0QFjAAahUKEwj89ZTt-JnHAhVBkCwKHRrOBG8&url=https%3A%2F%2Fwww.agric.wa.gov.au%2Fsoil-compaction%2Fdeep-ripping-soil-compaction&ei=YzPGVby4L8GgsgGanJP4Bg&usg=AFQjCNH_moFJPimuOZwWJhB5To5OTNrk_Q&bvm=bv.99804247,d.bGg
https://www.agric.wa.gov.au/soil-compaction/deep-ripping-soil-compaction
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Рисунок 3 - Ознаки переущільнення підорного шару ґрунту [7]: 

а – блочна структура ґрунту; б – обмеження зон розвитку коріння 
тріщинами; в – обмеження росту та роздвоєння коріння; г – плямистий 

вигляд культурного поля 
 

Важливо, що дія та ефективність заходів механічного розущільнення 
ґрунту (рис. 4), розглядаються у зв’язку з вмістом поживних речовин, 
зокрема азоту, та кислотністю ґрунту (рис. 5). 
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Рисунок 4 - Профіль борозни після проходу глибокорозпушувача (а) та 
його загальний вигляд (б) за даними [6]  

 
Також на сайті DAFWA наводяться порівняльні дані витрат на операцію 

розущільнення та прибутку від збільшення врожаю у грошовому виразі: «At a 
wheat price of $280/ha profit from very deep ripping may be about $200/ha if the 
deep ripping costs $50-75/ha» [8]. Такі дані співмірні з отриманими в умовах 
зрошення: «Фактическая урожайность на глубоком рыхлении (до 60 см) 
составила 50,1 ц/га, а на вспашке (на 20-25 см) – 39,8 ц/га. Прибавка урожая 
на глубоком рыхлении почвы (до 0,6 м), по сравнению со вспашкой (на 20-25 
см) достигла 10,1 ц/га или 26%. Дополнительная прибыль на единицу 
площади, единицу труда и единицу оросительной воды при глубоком 
рыхлении составляет соответственно: 1,56 тыс. руб./га, 109,6 руб./чел. и 
1 руб./м3 воды» [9]. 
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Рисунок 5 - Врожайність зерна на ділянці з глибоким розущільненням [8] 
(deep ripping treatments), де: L0n0 – немає вапна і низький N, L0n1 – 

немає вапна і високий N, L3n0 – 3 т/га вапна і низький N, L3n1 – 3т/га 
вапна і високий N 

Розвиток конструкцій технічних засобів для глибокого розущільнення 
ґрунту можливо дослідити при вивченні відповідних патентів на винаходи. 
Для цього доповнимо попередній запит словом «patents». Сторінку з 
результатами запиту  з ключовими словами «Deep ripping for soil patents» 
наведено на рис. 6.  

 

 
 

Рисунок 6 - Вигляд фрагменту WEB-сторінки пошукової системи Google з 
результатами запиту «deep ripping for soil patents» 

 
Пошукова система Google надає результати пошуку переважно патентів 

США. Розглянемо, наприклад, патент US 6443237 «Minimum tillage ripper 
point with fin» заявника «Deere & Company» [10, 11] (рис. 7). 



 48 

 
а 

 
б 

Рисунок 7 - Вигляд  WEB-сторінки Patent US6443237 - Minimum 
tillage ripper point ... - Google пошукової системи  Google [10]: 

а – реферат та бібліографічні дані; б – перелік протиставлених патентів 
 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB4QFjAAahUKEwiD3PCfqZrHAhVFDSwKHViDD1Q&url=http%3A%2F%2Fwww.google.com.ar%2Fpatents%2FUS6443237&ei=I2bGVcO-AsWasAHYhr6gBQ&usg=AFQjCNHWa9dIWLlk9yE-p5Gskf-H4wlrIQ&bvm=bv.99804247,d.bGg
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB4QFjAAahUKEwiD3PCfqZrHAhVFDSwKHViDD1Q&url=http%3A%2F%2Fwww.google.com.ar%2Fpatents%2FUS6443237&ei=I2bGVcO-AsWasAHYhr6gBQ&usg=AFQjCNHWa9dIWLlk9yE-p5Gskf-H4wlrIQ&bvm=bv.99804247,d.bGg
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Безпосередньо з даної сторінки (див. рис. 7) можливо отримати малюнки 

до опису патенту у графічному форматі .png (рис. 8), скачати повний опис 
патенту у форматі .pdf. Доступні зовнішні посилання, а саме: Посмотреть 
патент в Бюро по патентам и товарным знакам США , История 
правообладания в Бюро по патентам и товарным знакам США , Просмотреть 
патент в Espacenet . 

 

 
 

Рисунок 8 - Графічні зображення до опису винаходу «Minimum tillage 
ripper point with fin» за патентом US 6443237, 2001 р. [11] 

 
Також можливо перейти до сторінок з патентами заявника «Deere & 

Company», отримати всі патенти винахідників Brian E. Myers та David Lee 
Steinlage, переглянути протиставлені патенти (рис. 9). Таким чином, є 
можливість вивчити патентну базу на іі повну глибину. 

Майже всі патентні відомства промислово розвинутих країн надають 
вільний безкоштовний Internet-доступ до бази даних патентів, заявок на 
патенти та корисні моделі. 

Висновки.  
Отримана інформація свідчить про наявність проблеми переущільнення 

ґрунту, що впливає на продуктивність посівів. Використання засобів 
механічного розущільнення розглядається сумісно з застосуванням добрив та 
хімічною меліорацією, зокрема вапнуванням. 

Технічні засоби, а саме глибокорозпушувачі, розробляються та 
патентуються у світі з початку минулого сторіччя до цього часу, у тому числі 
провідними виробниками сільгосптехніки. 

Сучасні інтернет-технології надають можливість в короткий термін 
отримати дані для оцінки актуальності та новизни розробок. 

http://www.google.com.au/url?id=w_pbBAABERAJ&q=http://patft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser%3FSect2%3DPTO1%26Sect2%3DHITOFF%26p%3D1%26u%3D/netahtml/PTO/search-bool.html%26r%3D1%26f%3DG%26l%3D50%26d%3DPALL%26RefSrch%3Dyes%26Query%3DPN/6443237&usg=AFQjCNH8__Rd0-d_ws1yqV9QiY-LNaGnMQ
http://www.google.com.au/url?id=w_pbBAABERAJ&q=http://patft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser%3FSect2%3DPTO1%26Sect2%3DHITOFF%26p%3D1%26u%3D/netahtml/PTO/search-bool.html%26r%3D1%26f%3DG%26l%3D50%26d%3DPALL%26RefSrch%3Dyes%26Query%3DPN/6443237&usg=AFQjCNH8__Rd0-d_ws1yqV9QiY-LNaGnMQ
http://www.google.com.au/url?id=w_pbBAABERAJ&q=http://patft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser%3FSect2%3DPTO1%26Sect2%3DHITOFF%26p%3D1%26u%3D/netahtml/PTO/search-bool.html%26r%3D1%26f%3DG%26l%3D50%26d%3DPALL%26RefSrch%3Dyes%26Query%3DPN/6443237&usg=AFQjCNH8__Rd0-d_ws1yqV9QiY-LNaGnMQ
http://www.google.com.au/url?id=w_pbBAABERAJ&q=http://assignment.uspto.gov/&usg=AFQjCNHoPWssUj8g7I7ZvJp8SPCTncwUEQ#/search?q=6443237
http://www.google.com.au/url?id=w_pbBAABERAJ&q=http://assignment.uspto.gov/&usg=AFQjCNHoPWssUj8g7I7ZvJp8SPCTncwUEQ#/search?q=6443237
http://www.google.com.au/url?id=w_pbBAABERAJ&q=http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio%3FCC%3DUS%26NR%3D6443237B1%26KC%3DB1%26FT%3DD&usg=AFQjCNEFIEqz6D4plEvNTuGs7Sc-yIx7Vw
http://www.google.com.au/url?id=w_pbBAABERAJ&q=http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio%3FCC%3DUS%26NR%3D6443237B1%26KC%3DB1%26FT%3DD&usg=AFQjCNEFIEqz6D4plEvNTuGs7Sc-yIx7Vw
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Рисунок 9 - Зображення сторінок патентів, що протиставлені патенту 
US 6443237: а - US 774324, Plow, 1904 р. [12]; б - US 3171500, Ground 

working device, 1964 р. [13] 
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исследователя при определении актуальности исследования и получении 
базы патентов с целью изучения уровня техники, технологии и оценки 
новизны собственных разработок посредством использования WEB-
ресурсов. 
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Рассмотрены различные аспекты системного подхода к 

проектированию машинных технологий возделывания зерновых культур. 
Выделен критерий экономически целесообразной урожайности с учетом 
реального уровня интенсивности и технического обеспечения 
механизированных технологий. 

 
Ключевые слова: системная инженерия, проектирование, машинные 

технологии, зерновые, уровень интенсивности, экономическая 
целесообразнеость. 

 
Суть проблемы. Выращивание зерновых культур в Сибирском 

Федеральном Округе, как и в целом по России, является ключевой отраслью 
сельского хозяйства. Исходя из результатов исследований СибНИИЭСХ, для 
условий Сибири экономически оправданная урожайность зерновых культур 
должна находиться на уровне 1,8 – 2,0 т/га. Однако за последнее десятилетие 
средняя урожайность по Новосибирской области и в целом по СФО не 
превышала 1,5 т/га [1]. Некоторые изменения в росте урожайности 
обусловлены выводом из оборота низкоплодородных почв. На показателях 
эффективности производства сказывается недостаточный учет почвенно-
климатических особенностей, а также нехватка или излишек технических 
средств [2, 3]. Применение дорогостоящей зарубежной техники эффективно 
только при выращивании высокоурожайных сортов сельскохозяйственных 
культур [4]. Однако данные сорта относятся к интенсивным типам, а их 
урожайность в условиях СФО низка и нестабильна, что обусловлено 
вероятностным характером природно-производственных условий. Причем 
практика современного растениеводства пока основывается на 
использовании традиционных несистемных решений [5]. Особенно это 
проявляется, когда имеется достаточное количество земельных ресурсов. 
Полагают [6], что производство зерна в стране может быть увеличено за счет 
одновременной мобилизации как экстенсивных, так и интенсивных факторов. 
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Необходимы методы управления, синергетически активизирующие как 
техногенный, так и биогенный факторы [7].Однако переход на 
соответствующие технологии пока невозможен из-за отсутствия научных 
основ количественного анализа эко- и агросистем в целом [5]. 

Анализ последних исследований и публикаций. Современное 
сельскохозяйственное производство может быть представлено как открытая 
динамическая системама с вероятностным характером показателей его 
эффективности. Поэтому считают [7], что метод системного анализа 
целесообразно использовать как методологический инструмент для 
разработки и проектирования сложных технологических процессов, 
технических средств и управления качеством производства агропродукции. 
Данный метод не формирует модель исследуемого объекта, однако позволяет 
вскрыть новые ранее неизвестные факторы. Согласно [8]: «под системным 
подходом к исследованию объектов понимается методологическая 
концепция, основанная на стремлении построить целостную картину 
исследуемого объекта как системы, как единого цельного, целого 
«организма» с учетом всех важных для данного исследования составляющих 
объекта (его внутренних элементов как целостности), связей и 
взаимодействий между ними и их внешних связей с другими объектами и 
окружающей средой». При этом, указывая на наличие шести особенностей 
системного подхода, отмечается: «выявление целей исследований и 
определение подлежащих решению задач и проблем производится на основе 
анализа общей цели, исходя из общей идеи решения проблемы, когда 
альтернативы сравниваются в первую очередь по критерию затрат 
(стоимость, эффективность). Системный подход означает, что роль частного 
критерия взвешивается с точки зрения его влияния на поведение системы в 
целом. Любая система, особенно сложная, характеризуется многими 
свойствами, определяющими ее потребительские ценности. 

При создании системного комплекса возникает новое решение с более 
эффективным функционированием его частей и новым качеством. Однако 
относительно регионального аспекта [9] отсутствует единая методология 
формирования целостности производства сельскохозяйственной продукции 
по совокупности показателей и не определяется структура вклада каждого 
показателя при снижении энерго- и материальных затрат. Основной 
недостаток теоретических подходов в проектировании состоит в 
рассмотрении машинной технологии не как единого целого, а как набора 
отдельных машин. В работе [10] показано, что применение технологий 
точного земледелия при использовании минеральных удобрений 
обеспечивает повышение урожайности на 25 –30%. Однако, согласно [11], 
новая система регулирующих мероприятий должна обеспечивать эффект не 
менее 35%. Считается, что для обеспечения эффекта инновации более 35%, 
решения должны относиться к задачам структурного синтеза. Данные 
положения слабо востребованы практикой, т.к. предлагается использование 
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не системы технологических знаний, а отдельных его компонентов. Без 
достижения экономической выгоды научные рекомендации не будут 
выполняться, даже если предусмотрен рост урожайности и плодородия почв. 
Необходимо определить место системных технологий в аграрной науке [12]. 
В целом, в соответствии с общей теорией систем: «…мы так и не научились 
толком синтезировать, обобщать, собирать целое из частей». 

Сложившиеся противоречия между требуемым уровнем машинно- 
технологического обеспечения процессов возделывания зерновых культур с 
одной стороны, финансового положения, реального оснащения и 
возможностями его улучшения с другой стороны, указывают на наличие 
проблемной ситуации, заключающейся в необходимости достижения 
рационального соотношения между желаемыми показателями эффективности 
и экономической их целесообразностью, оценивающими уровень управления.  

Цель исследования – разработать методические положения по 
повышению эффективности машинных технологий возделывания зерновых 
культур.  

Изложение основного материала исследований. Считается, что 
применяемые технологии определяют уровень продуктивности в 
растениеводстве и животноводстве, а техника является главным фактором 
обеспечения их качественных и экономических характеристик [12]. 
Механизированная технология производства зерна, без изменения 
используемая многие годы, содержит в себе существенные факторы 
неустойчивости достигаемого результата. 

В соответствии с теоретическими положениями, стратегический путь 
развития и модернизации в целом определяют теоремы Геделя, сущность 
требований которых отражена академиком А.И. Бергом: «Никакая системная 
задача не может быть решена без обращения к системе следующего, более 
высокого порядка». 

Общая блок-схема (в виде черного ящика) учета основной группы 
факторов, определяющих эффективность использования машинных 
технологий, представлена на рис.1. В основе анализа сложных систем 
положен метод анализа иерархий, осуществляющий декомпозицию целей. 
Высшему уровню иерархии объектов соответствует глобальная цель, которая 
включает совокупность разномасштабных целей различной направленности, 
так называемого «дерево целей». Соответствующему дереву целей строится 
«дерево решений», что дает наглядное представление о возможных 
технических решениях и степени формализуемости, которые изложены нами 
в работе [15].  

Нами [13,14] раскрыты три уровня морального износа техники, 
обоснован глобальный критерий эффективности и определены условия, 
обеспечивающие достижения его экстремума. 

По мнению многих специалистов системной инженерии, как управление 
деятельностью по созданию систем любого назначения, использование 
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подхода полного жизненного цикла позволяет при создании сложных 
инженерных объектов рассматривать все системные аспекты в их полноте и 
взаимосвязи. 

 
 

Рисунок 1 - Блок-схема учета основных факторов, определяющих 
эффективность использования машинных технологий ВЗК 

 
Под жизненным циклом системы (ЖЦС) понимают развитие системы, 

проекта, продукции, услуги, создаваемых человеком для удовлетворения 
своих нужд, от возникновения замысла-идеи до прекращения существования 
объекта как целого. Или жизненный цикл технологии – это процесс 
максимизации полезности искусственного осуществления того или иного 
физического эффекта. На рис. 2 представлена блок-схема 3D проектирования 
машинных технологий с учетом жизненного цикла системы. При этом 
принцип трехмерного технико-технологического проектирования 
предполагает, что при одной целевой установке (целеполагание процессов) и 
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однозначности выходных характеристик, например, технологические 
процессы могут обеспечиваться различными технологическими операциями, 
которым, в свою очередь, соответствуют различные типы машин и 
механизмов. 

 

 
 

Рисунок 2 - Схема 3D проектирования машинно-технологического обеспечения 
возделывания зерновых культур 

Блок технического решения включает (рис. 2): технологический 
комплекс машин; машинно-тракторный агрегат (адаптируемое техническое 
средство); комбинированное орудие; рабочий орган; технический принцип; 
ресурсы. 

Блок технологического обеспечения включает (рис. 2): технологию 
возделывания; технологический процесс; технологическую операцию; 
технологический принцип; природные ресурсы. 

Блок «жизненный цикл» системы (ЖЦС) включает (рис. 2):  выработку 
замысла-идеи; разработку принципиальной схемы (блок-схемы системы);  
процесс проектирования элементов; процесс изготовления элементов; 
эксплуатацию системы (непосредственное применение, в т.ч. моральный или 
физический износ); вывод системы из эксплуатации. 

В стандартах системной инженерии выделяется четыре основных 
принципа, лежащих в основе моделирования ЖЦС: 

- в течение своей жизни система проходит через определенные стадии; 
- на каждой стадии ЖЦС должны быть доступны необходимые 

элементы обеспечения, что гарантирует получение запланированного 
результата; 
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- переход к следующей стадии возможен только при условии полного 

достижения результатов, запланированных для текущей стадии. 
При этом на определенных стадиях ЖЦС должны учитываться 

индивидуально такие атрибуты, как технологичность, удобство 
использования, пригодность к обслуживанию и возможность удаления 
отходов; они должны быть специфицированы и практически реализованы; 

Теоретически известно, что жизненный цикл технических систем 
(технологий), как процесс развития во времени, имеет S-образный вид. 

В целом, если исходить из основной идеи формирования кластера как 
создания научно-обоснованных и технологически реализуемых комплексных 
решений и коммерческих механизмов на основе управления 
интегрированными связями, то видится возможность в подготовке 
комплексных технико-технологических пакетов для выгодных 
инвестиционных вложений.  

Выводы: 
1. Преобладающие технологии, применяемые в настоящее время при 

производстве зерновых культур, носят экстенсивный характер. 
2. Использование методов системной инженерии в проектировании 

машинных технологий позволяет раскрыть ранее не учитываемые факторы 
для обеспечения роста эффективности возделывания зерновых культур. 

3. При ограниченных финансовых ресурсах применение кластерного 
подхода позволяет подготовить комплексные технико-технологические 
пакеты для выгодных инвестиционных вложений.  
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Анотація 
Розглянуто різні аспекти системного підходу до проектування 

машинних технологій вирощування зернових культур. Виділено критерій 
економічно доцільної врожайності з урахуванням реального рівня 
інтенсивності та технічного забезпечення механізованих технологій. 

 
Summary 
The article deals with various aspects of the system approach to machine 

design technologies of cultivation of crops. The criteria of cost-effective yield 
based on the real level of intensity and technical support mechanized technologies. 
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Для збирання полеглих зернових культур жниварки комбайнів 

обладнуються різними типами стеблопідіймачів. У статті наведено 
результати аналізу можливості застосування різних типів стеблопідіймачів 
і визначено напрямки вдосконалення та адаптації до умов збирання. 

 
Ключові слова :збирання зернових культур, втрати, полеглі стебла, 

жниварка зернозбирального комбайна, стеблопідіймач 
 
Суть проблеми. Однією з основних причин високих втрат врожаю є 

полеглість зернових культур внаслідок дії природних чинників (зливи, град, 
сильні вітри) і через недосконалість конструкції жниварок зернозбиральних 
комбайнів. Інколи втрати вражаю зерна досягають більше 25% за наявності 
75—80% площ з полеглим хлібостоєм. Для забезпечення якісного збирання 
полеглого хлібостою зернових культур необхідно здійснювати технологічне 
налаштування мотовила і жниварки в цілому, а також встановити перед 
різальним апаратом стеблопідіймачі, хоча це не завжди дозволяє повністю 
вирішити проблему збирання полеглого хлібостою, особливо на значних 
площах.  

Збирання зернових культур комбайнами із встановленими 
стеблопідіймачами, які проникають під полеглі стебла, піднімають їх і 
плавно підводять до ножів різального апарата, що сприяє зрізуванню стебел 
без виділення зерна та висмикування з ґрунту з корінням, що дозволяє 
скоротити втрати зерна до мінімуму під час зрізування полеглих стебел [1]. 
Під час роботи комбайна із стеблопідіймачами можуть виникати огріхи, 
особливо під час зміни напрямку руху і роботи на нерівностях поверхні поля, 
оскільки стеблопідіймачі досить чутливі до поперечних та вертикальних 
переміщень. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На сучасних 
високопродуктивних зернозбиральних комбайнах встановлені 
стеблопідіймачі різних фірм-виробників, які відрізняються виконанням і 
призначені для конкретних умов застосування. Але ці пристосування не 
завжди дозволяють забезпечити якісне піднімання полеглих стебел. Тому і 
продовжуються пошуки шляхів подальшого вдосконалення стеблопідіймачів. 
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Для подальшого підвищення ефективності збирання зернових культур 

необхідно на основі наукових досліджень, конструкторських розробок та 
господарських випробувань обґрунтувати робочий процес і конструкційні 
схеми стеблопідіймачів з високими показниками ефективності роботи. 

В дослідженнях А. Мамаева, В. Романенка, А.Антипкина та інших 
вчених наведені результати досліджень різних типів стеблопідіймачів. А. 
Антипкиним та К. Кухмазовим [2] визначено раціональні режими роботи 
вдосконаленої конструкції пасивного стеблопідіймача. В.Романенко [3] на 
основі умов оптимальної взаємодії з мотовилом комбайна обґрунтував 
конструкцію пальців стеблопідіймача, застосування яких економічно 
доцільне на збиранні полеглих зернових культур. Крім того, автором 
встановлено, що на якість роботи жниварки більший вплив має мікрорельєф, 
ніж швидкість руху машини. На основі результатів досліджень А. Мамаева 
[4] було обґрунтовано можливість застосування на збиранні зернових 
культур гвинтового активного стеблопідіймача. 

Формулювання цілей статті. Метою даного дослідження є аналіз 
можливостей  застосування різних типів стеблопідіймачів на збиранні 
полеглих зернових культур в залежності від умов роботи. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Жниварки сучасних 
зернозбиральних комбайнів обладнуються різними типами стеблопідіймачів. 
Прості стеблопідіймачі не завжди ефективні в роботі, більш складні – хоч і 
забезпечують більш якісне збирання, але менш надійні в експлуатації. 
Стеблопідіймачі в залежності від приводу бувають активні і пасивні, що 
визначає і відмінність у дії на хлібну масу. Пасивні стеблопідіймачі в 
залежності від способу кріплення бувають жорсткими, шарнірними і 
телескопічно-шарнірними. Оскільки шарнірні і шарнірно-телескопічні 
стеблопідіймачі внаслідок кріплення і конструкційного виконання мають 
можливість автономного копіювання мікрорельєфу поля, то при їх 
використанні спостерігаються менші втрати врожаю у порівнянні з 
жорсткими стеблопідіймачами [5]. 

Проаналізуємо різні серії стеблопідіймачів таких фірм-виробників, як 
Schumacher (Німеччина), Flexxifinger та McKay Empire (Канада). 

Німецька компанія Schumacher випускає такі основні серії 
стеблопідіймачів [6]: стандартні стеблопідіймачі серії AS (рис. 1, а),  
призначені для нормальних умов збирання; спеціальні стеблопідіймачі серії 
SK з опорним полозком, що сприймає навантаження до 50 кг, і призначені 
для важких умов збирання; універсальні стеблопідіймачі серії UK (рис. 1, б) 
із опорним полозком і додатковим упором в задній частині, що дозволяє 
сприймати навантаження до 100 кг. Вони ефективно працюють на 
широкозахватних жниварках і на збиранні зернових культур із врожайністю 
вище за 50 ц/га.  

Всі серії стеблопідіймачів виготовляються різних модифікацій і 
придатні для використання практично на всіх основних марках жниварок 
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сучасних зернозбиральних комбайнів з урахуванням особливостей різальної 
системи. Під час роботи із стандартними стеблопідіймачами дуже важливо 
правильно здійснити їх технологічне налагодження. Так, на стеблопідіймачах 
компанії Schumacher встановлені КМ затискачі, які дозволяють 
встановлювати відповідний кут нахилу стеблопідіймачів залежно від типу 
різальної системи і умов роботи, а також швидко монтувати і знімати 
стеблопідіймачі у разі необхідності. При цьому кінчик стеблопідіймача має 
бути дещо відведений і забезпечувати ковзання 1/3 полозка, що дозволить 
зменшити істотний вплив на якість роботи поперечного переміщення. 

 

 
а) 

 

 
б) 

 
в) 

а - AS; б - UK; в - ASK 
Рисунок 1 - Стеблопідіймачі компанії Schumacher 

 
З метою якісного збирання низькорослих або заплутаних зернових 

культур, а також при значній полеглості спеціальні й універсальні 
стеблопідіймачі можуть виготовлятися зі сталевими вертикальними різцями.  

Особливістю стеблопідіймача серії ASK компанії Schumacher (рис. 1, в) 
є вдосконалений вигин опорної поверхні стеблопідіймача для ковзання по 
поверхні ґрунту, а також обтиснутий кінець напрямної, що запобігає 
вивертанню стеблопідіймача пальцями мотовила при реверсі жниварки. 

Стеблопідіймачі компанії Schumacher CM-300 широко 
використовуються на жатках комбайнів фірми Claas, ASK-100 – з пальцями 
Schumacher на комбайнах Ростсельмаш і John Deere; ASK-127 – на комбайнах 
MacDon, New Holland і Case.  

Стеблопідіймачі канадської компанії Flexxifinger [7] серії QD Pulse 
(рис. 2, а) були спроектовані для збирання роздільним комбайнуванням 
гороху та інших бобів і показали високу якість на підніманні рослинної маси. 
Брус із нейлоновим пальцем забезпечують необхідне винесення 
стеблопідіймача в залежності від умов роботи при відповідному положенні 
над різальним апаратом. Для піднімання хлібостою з високим ступенем 
полеглості за будь-якого значення висоти зрізування індивідуально кожен 
палець стеблопідіймача можна встановити на певний кут до горизонту. За 
допомогою спеціального механізму без застосування інструментарію за 
лічені хвилини можна провести заміну пальців. Ця модель стеблопідіймачів 
може працювати  майже на всіх існуючих на ринку марках жниварок. Єдине, 
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що може відрізняти застосування стеблопідіймачів на збиранні різних 
культур, – це відстань між пальцями на брусі.  

Стеблопідіймачі серії QD HD (Heavy-Duty) відрізняються від 
попередньої застосуванням трьох довших і товщих нейлонових пальців. Така 
конструкція стеблопідіймача може ефективно збирати різні зернові культури 
при змінних врожайності і умовах збирання (у тому ж числі і пошкоджені 
комахами та шкідниками, їх личинками, вітром, дощем і градом). 

Більш повне піднімання низько полеглого стеблостою, який ушкоджено 
градом, із збереженням стерні висотою близько 12—17 см для 
снігозатримання та запобігання вітровій і водній ерозії, забезпечується 
стеблопідіймачами серії QD MidCut (рис. 2, б). 

Унікальний профіль стеблопідіймача Flexxifinger QD HighCut 
забезпечує стабільність ходу, відкалібровану гнучкість і підвищену міцність, 
а звужений донизу нейлоновий палець дозволяє піднімати полеглий врожай 
із можливістю збільшення висоти стерні. А стеблопідіймачі серії QD 
Flexxifloat (рис. 2, в), враховуючи форму полозка і напрямної, а також 
кріплення до брусу, якісно працюють на копіюванні поверхні поля при 
змінному мікрорельєфі. 

 

 
а) 

 
б) 

 
в) 

 
а - QD Pulse; б - QD MidCut; в - Flexxifloat 

Рисунок 2 — Стеблопідіймачі компанії Flexxifinger  
 
Канадський виробник McKay Empire випускає чотири основні серії 

стеблопідіймачів [8]: для збирання всіх типів зернових культур — SLO1, 
SLO2; для монтування на більшості жниварок OEM, але не придатні для 
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ремонту — СLO1S225, СLO2S225; для роботи на полях зі змінними 
нерівностями поверхні та із запобіганням входженню різального апарата в 
грунт — SLO1Н, SLO2Н; серія СLO1 — найбільш економічний варіант і 
проектований для роботи на більшості жниварок OEM.  

При збиранні деяких культур можуть застосовуватися також щіткові 
стеблопідіймачі [9, 10].  

Отже, на основі проведеного аналізу конструкцій стеблопідіймачів, що 
їх застосовують на сучасних зернозбиральних комбайнах, нескладно зробити 
висновок про доцільність застосовування певної серії стеблопідіймачів з 
певним профілем і вигином полозка, типом напрямної та кріпленням до бруса 
в залежності від умов роботи.  

Якісні показники роботи пасивних стеблопідіймачів (насамперед, втрати 
врожаю внаслідок незрізання полеглих стебел та зчісування зерна) залежать 
від цілої низки факторів, які впливають на протікання процесу піднімання та 
підведення полеглих стебел до різального апарата жниварки, стану 
стеблостою в період збирання, сортових і фізико-механічних властивостей 
зернових культур та інших параметрів. Серед основних параметрів і режимів 
роботи можна виділити висоту встановлення стеблопідіймача відносно 
різального апарата або поверхні поля, довжина полозка та робоча швидкість 
поступального руху, раціональні значення яких визначаються в залежності 
від умов роботи. При цьому важливо враховувати варіацію характеристик 
стеблостою (у тому ж чисті і полеглість) та мікрорельєфу в широкому 
діапазоні на одному і тому ж полі.  

Оскільки більшість існуючих конструкцій стеблопідіймачів не в 
достатній мірі здійснюють піднімання стебел із значною полеглістю і при 
великих площах полеглих зернових культур, тому найбільш доцільно при 
істотній варіації характеристик умов збирання застосовувати 
стеблопідіймачі, які здатні адаптовуватися до змінних умов. 

Відомий щуп-стеблопідіймач жниварки зернозбирального комбайна 
шарнірно-телескопічного типу [11] виконаний у вигляді дволанкового 
шарніра і складається з носової частини та основи з жорстким кріпленням на 
валу під дном жниварки. Основа стеблопідіймача виконана у вигляді 
рухомого телескопічного пристрою, довжина якого регулюється блоком 
управління в залежності від швидкості руху комбайна. Але інші 
характеристики умов роботи при цьому майже не контролюються. 

На жниварках для збирання полеглих хлібів можуть використовуватися 
також і активні стеблопідіймачі барабанного типу із висувними пальцями, які 
в процесі роботи виходять з барабана, копіюють поверхню поля, 
підхоплюють стеблостій, піднімають його і після зрізання передають масу на 
транспортувальні пристрої. Але основними причинами, що стримують більш 
широке їх застосування на практиці, є проблеми зчісування зерна під час 
взаємодії рухомих пальців зі стеблом і недостатнє піднімання пальцями 
полеглих стебел на полях зі змінним мікрорельєфом.  
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Відомий спосіб збирання полеглих зернових культур [12], що полягає в 

підніманні полеглих стебел зернових культур незалежно від напрямку і 
величини їх полеглості витками гвинтових пружин, які обертаються відносно 
власних осей в зоні різального апарата, і подачі їх на зрізання. Саме така 
форма стеблопідіймача, на думку винахідників, забезпечуватиме найбільш 
якісне виконання процесу. Але зазначений спосіб потребує подальшого 
ґрунтовного дослідження. 

Подальше вдосконалення конструкції і робочого процесу 
стеблопідіймачів має ґрунтуватися на основі результатів наукових 
досліджень та експлуатаційних випробувань, що дозволить обґрунтувати 
концептуальну схему, а також параметри і режими роботи пристосування, 
застосування якого дозволить забезпечити якісне піднімання полеглих стебел 
зернових культур і підведення до різального апарата за будь-якої полеглості 
стеблостою, коротко- і довгостеблих сортів зернових культур, під час руху 
комбайна як уздовж, так і проти, і перпендикулярно до напрямку полягання 
стебел, навіть при значному варіюванні мікрорельєфу поля. При цьому 
необхідно звести до мінімуму втрати зерна внаслідок незрізання колоса, 
зчісування зерна зі стебла і висмикування стебел із ґрунту.  

Стеблопідіймач має монтуватися на різних марках сучасних жниварок 
зернозбиральних комбайнів, працювати при різній величині і напрямку 
полеглості та забезпечити зниження експлуатаційних витрат (в тому числі 
витрат на ПММ) при збільшенні продуктивності комбайна в цілому. При 
цьому конструкція має бути простою, легко монтованою і з мінімальною 
металомісткістю.  

 
Таблиця 1 — Мета удосконалення стеблопідіймачів і способи її 

досягнення 
Назва 

конструкційного 
елемента 

Мета конструкційного 
удосконалення елементів 

Способи 
досягання мети 

Нижня частина 
корпусу 

Точне копіювання поверхні поля Обґрунтування 
форми  

Верхня частина 
корпусу 

Повне підіймання стебел незалежно 
від напрямку і величини полеглості 
стебел 

Обґрунтування 
форми 

Кріплення Компенсація змінного мікрорельєфу 
у поперечно-вертикальній площині 

Обґрунтування 
кріплення 

Пружні елементи Компенсація змінного мікрорельєфу 
у поздовжньо-вертикальній площині 

Обґрунтування 
схеми кріплення 

 
Для ефективного збирання полеглих зернових культур доцільно 

встановлювати на жниварки комбайнів пасивні стеблопідіймачі з 
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удосконаленою конструкційною схемою згідно з метою і можливими 
способами її досягнення при адаптації до умов збирання (табл. 1).  

Висновки. Найбільш доцільно для зменшення втрат на збиранні 
полеглих зернових культур застосовувати в конструкції збиральних машин 
стеблопідіймачі. В результаті проведеного аналізу існуючих конструкцій  
пристосувань встановлено, що найбільшого поширення на практиці набули 
пасивні стеблопідіймачі різних типів, які відрізняються за формою полозка, 
способом кріплення до бруса, додатковими конструкційними елементами 
тощо, але мають також обмеженість в умовах застосування. Подальше 
вдосконалення таких пристосувань необхідно здійснювати на основі 
наукових досліджень і конструкторських розробок у напрямку адаптації 
конструкційної схеми і параметрів стеблопідіймача до умов роботи в процесі 
функціонування. 
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Аннотация 
При уборке полеглых зерновых культур жатки комбайнов оборудуются 

разными типами стеблеподъемников. В статье проанализированы 
возможности использования разных типов стеблеподъемников и определены 
направления их совершенствования при адаптации к условиям уборки. 

 
Summary 
The harvester headers are equipped with different types of stem-lifters when 

harvesting lodged grain. The possibilities of different stem-lifters are analyzed and 
ways of their improvement for adaptation to harvesting conditions are defined. 
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УДК 631.352 
 

АНАЛІЗ КОНСТРУКЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ 
ХАРАКТЕРИСТИК БАРАБАННИХ ПОДРІБНЮВАЧІВ-

РОЗПОДІЛЮВАЧІВ РОСЛИН І ПОЖНИВНИХ ЗАЛИШКІВ 
 

М. Лінник, д-р с.-г. наук, акад. НААН України, 
О. Говоров, канд. техн. наук 
Національний науковий центр «Інститут механізації та 

електрифікації сільського господарства»  
 
Наведено аналіз конструкційних особливостей барабанних 

подрібнювачів-розподілювачів рослин і пожнивних залишків, показано їх 
переваги й недоліки, визначено умови доцільності використання самохідних 
подрібнювачів і тих, що агрегатуються з тракторами (навісних і причіпних) 
та показана залежність якості роботи від їх конструкційних особливостей.   

 
Ключові слова: подрібнювач-розподілювач, рама, кожух, різальний 

апарат, ніж, тримач, вал, редуктор, частота обертання, стебло, 
пожнивний залишок. 

 
Вступ. Застосування в господарствах барабанних подрібнювачів-

розподілювачів забезпечує ефективне збагачення ґрунту органікою шляхом 
раціонального використання пожнивних залишків, в тому числі і соломи, та 
підвищення продуктивності і зниження спрацювання комбайнів під час 
збирання кукурудзи на зерно шляхом збільшення висоти стерні до 40 см з 
наступним її подрібненням подрібнювачем-розподілювачем. 

Перші польові подрібнювачі-розподілювачі стебел рослин були створені 
в ФРН після Другої світової війни і використовувались для подрібнення 
рослин-сидератів і розподілення подрібнених частинок для удобрення бідних 
німецьких ґрунтів, оскільки хімічна промисловість цієї країни була 
зруйнована і мінеральних добрив не виробляла, а перші самохідні 
подрібнювачі-розподілювачі були створені в 1961 році [1]. 

Причому поступово розширювались межі застосування подрібнювачів-
розподілювачів. Так їх почали використовувати для подрібнення і 
розподілення стебел кукурудзи для удобрення ґрунту після збирання качанів 
при двофазному збиранні кукурудзи на зерно [2], а потім і для подрібнення і 
розподілення пожнивних залишків, в тому числі й соломи. 

Одночасно з цим збільшувалась і різноманітність конструкцій, кількість 
яких поступається лише косаркам.  

Паралельно зі збільшенням кількості конструкцій зростало і виробництво 
подрібнювачів-розподілювачів, причому переважна більшість таких машин з 
шириною захвату від 0,95 [3] до 9,14 м [4] агрегатуються з тракторами. 
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Наприклад, німецька фірма „New Holland” виготовляє за рік по 22000 
подрібнювачів-розподілювачів, що агрегатуються з тракторами [1]. 

Щодо самохідних подрібнювачів-розподілювачів, то вони 
виготовляються з середньою шириною захвату 8 м, потужністю двигуна    
450 к.с. [5] і розраховані на великі господарства. 

Відома німецька фірма „Claas” виготовляє самохідні подрібнювачі з 
потужністю двигунів 345-830 к.с. фірми Mersedes-Benz [5], а найпотужніші 
подрібнювачі виготовляє інша відома німецька фірма „Krone” з потужністю 
двигунів 669, 825 і 1034 к.с. фірми „Man”, які мають максимальну робочу 
швидкість 40 км/год [6]. 

Однак щодо кількості подрібнювачів-розподілювачів, що 
виготовляються за рік, то самохідні машини явно поступаються тим, що 
агрегатуються з тракторами. 

Так, якщо подрібнювачі-розподілювачі, що агрегатуються з трактором, 
виготовляють сотні фірм, а їх сумарне річне виробництво становить сотні 
тисяч (більш точна цифра в джерелах інформацій не наводиться) [7,8], то такі 
самохідні машини виготовляє лише 4 фірми, 3 з яких розміщені на території 
Німеччини, а їх сумарне річне виробництво становить близько 2500 таких 
машин, причому п’ята частина цих машин реалізується в Німеччині [5]. 

Таке співвідношення між виробництвом самохідних подрібнювачів-
розподілювачів і тих, що агрегатуються з тракторами, обумовлена тим, що 
самохідні машини складні у виготовленні і їх виробництво може налагодити 
лише велика фірма, а крім того, це дорогі машини і їх попит на ринку 
обмежений. 

Барабанні подрібнювачі-розподілювачі забезпечують подрібнення 
рослин висотою понад 2 м, а з дисковими робочими органами – висотою до 1 
м, а оскільки самохідні подрібнювачі-розподілювачі розроблені для 
подрібнення в першу чергу сухих стебел кукурудзи висотою понад 2 м при її 
двофазному збиранні на зерно, які, крім того, є ще і найбільш енергоємним 
матеріалом. Тому самохідні подрібнювачі-розподілювачі обов’язково 
обладнуються барабанними робочими органами, а ті, що агрегатуються з 
тракторами, можуть обладнуватись, як барабанними, так і дисковими 
робочими органами. 

Виклад основного матеріалу досліджень. Барабанні подрібнювачі-
розподілювачі за конструкцією подібні до косарки-подрібнювача-
навантажувача КИР-1,5. Вони також мають подрібнювальний барабан з 
горизонтальною віссю обертання, який складається з трубчастого вала з 
цапфами на кінцях для установлення підшипників, корпуси яких болтами 
закріплені до рами подрібнювача. До трубчастого вала попарно приварені 
кронштейни-тримачі, між кожною парою яких на шарнірах закріплені ножі. 

Однак, якщо машина КИР-1,5 використовується для подрібнення м’яких 
зелених стебел рослин, які не чинять значного опору під час їх перерізування 
ножами і не обумовлюють великих ударних навантажень на барабан, то в них 
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ножі розміщені у чотири ряди, розташованих паралельно до осі барабана, що 
покращує умови транспортування подрібнених частинок стебел у 
вивантажувальному розтрубі, то в подрібнювачах-розподілювачах пари 
кронштейнів-тримачів і відповідно ножі, як правило, розміщені по гвинтовій 
лінії (рис. 1) [9]. 

 

 
 
Рисунок 1 - Подрібнювальний барабан з гвинтовим 

розміщення ножів подрібнювача-розподілювача серії RM фірми 
„Kuhn” (Франція) 

 
Це обумовлене тим, що подрібнювач-розподілювач розрахований для 

подрібнення і сухих стебел рослин, які мають значно більшу міцність, ніж 
зелені. Тому при розміщенні ножів у ряди, паралельні до осі барабана, ножі 
кожного ряду вступають у взаємодію зі стеблами рослин одночасно, що 
викликає великі ударні навантаження на подрібнювальний барабан, що 
обумовлює прискорене зношення механізму приводу і підшипників барабана, 
послаблення болтових з’єднань корпусів підшипників барабана з рамою. 
Крім того, результати досліджень, наведені в роботі [10], показують, що при 
ударних навантаженнях відбувається бокове зміщення шариків підшипників 
на 0,156 мм, що може привести до заклинювання шариків і руйнування 
підшипників. 
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При розміщенні ножів барабана по гвинтовій лінії вони по одному 

почергово взаємодіють з рослинами і ударне навантаження на барабан 
знижується у стільки разів, скільки ножів знаходиться в одному ряду, при їх 
рядовому розміщенні. 

Подрібнювальний барабан подрібнювача-розподілювача, як і машини 
КИР-1,5, покривається кожухом, виготовленим із листової сталі, але цей 
кожух виконаний у формі циліндричної поверхні, концентричної до осі 
барабана [11], і тому додаткове подрібнення стебел здійснюється і на 
внутрішній поверхні кожуха барабана. 

Причому кожух може покривати лише передню частину різального 
барабана або передню і задню. 

Нижній край кожуха, який покриває передню частину барабана, в обох 
випадках розміщується на відстані 10-15 см від поверхні ґрунту, щоб під час 
роботи кожух не взаємодіє з нерівностями ґрунту, а щоб через цей зазор не 
вилітали вперед подрібнені частинки стебел рослин, він перекривається 
шарнірно закріпленими клапанами, які в переважній більшості машин 
виготовляються із пластмаси [12]. 

Верхній край цього кожуха у більшості машин доходить до вертикальної 
площини, що проходить через вісь барабана, причому в окремих 
конструкціях подрібнювачів-розподілювачів, наприклад, в машині Brava 200 
італійської фірми „Maschio” (рис. 2) [13], до цього краю кожуха нерухомо 
закріплений горизонтальний спрямовуючий щит, направлений назад відносно 
напрямку руху машини, задній кінець якого загнутий донизу. 

 
Рисунок 2 - Барабанний подрібнювач-розподілювач рослин і 

пожнивних залишків Brava 200 фірми „Maschio” (Італія) 
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Подрібнювачі-розподілювачі, в яких кожух покриває лише передню 

частину подрібнювального барабана мають меншу питому енергоємність і  
більш надійні в роботі, оскільки унеможливлюється забивання 
подрібнювального барабана, в тому числі і намотування гнучких стебел на 
його вал, позая весь матеріал, який надходить у кожух, вільно викидається з 
нього через відкриту задню частину барабана. 

В подрібнювачах-розподілювачах, в яких кожухом покриті передня і 
задня частини подрібнювального барабана, наприклад, в машині RC 120 
американської фірми „Rhino” (рис. 3) [4], нижній обріз задньої частини 
кожуха розміщений на такій же відстані від поверхні ґрунту, як і передній, 
але зазор між ним і ґрунтом нічим не закритий, оскільки подрібнені частинки 
стебел рослин злітають з кожуха під гострим кутом донизу і вперед, а тому 
назад із кожуха вони вилетіти не можуть. 

Подрібнювачі-розподілювачі, в яких кожухом покриті передня і задня 
частини подрібнювального барабана більш інтенсивно подрібнюють стебла 
рослин за рахунок  того, що  додаткове подрібнення здійснюється і на задній 
частині кожуха барабана, а рівномірність розподілення подрібнених частинок 
стебел вища, а їх збереження на полі не залежить від швидкості вітру, тобто 
ці частинки не уносяться вітром, та забезпечується кращий контакт 
подрібнених частинок з ґрунтом, оскільки при злітанні з кожуха ці частинки 
проходять через стерню і лягають на ґрунт, тобто здійснюється краще 
мульчування ґрунту, тому їх часто називають мульчувачами. 

Необхідно зазначити, що в конструкції окремих подрібнювачів-
розподілювачів задня частина кожуха виконана знімною, і тому вони можуть 
працювати в режимі, як з покриттям кожухом тільки передньої частини 
барабана, так і з покриттям передньої і задньої його частин. Такі машини 
серії BNG 310 виготовляє, наприклад, французька фірма „Kuhn” [9]. 

Ширина захвату барабанних подрібнювачів-розподілювачів рослинних 
решток варіює від 0,95 м – машина TRP 95 французької фірми „Kuhn” [3] до 
9,14 м – машина WR 9,14 фірми Will-Rich [4], які мають масу від 625 до 4536 
кг, споживають потужність від 39 до 300 к.с., а на їх подрібнювальних 
барабанах встановлено від 12 до 344 ножів. 

Діаметри різальних барабанів, виміряні по різальних крайках ножів у 
робочому положенні, становлять від 264 мм [14] до 703 мм [9], а частота їх 
обертання змінюється від 1747 хв-1 до 2200 хв-1 [12]. 
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Рисунок 3 - Подрібнювач-розподілювач рослин і пожнивних 

залишків RC120 фірми „Rhino” (США): а – під час 
транспортування;  б – в роботі 

 
При довжині барабана до 4,1 м він виготовляється односекційним, а при 

більшій довжині складається із двох секцій рівної довжини, які з’єднуються 
співвісно і шарнірно. Подрібнювальний барабан приводиться в обертальний 
рух від ВВП трактора через карданний вал, конічний редуктор, трансмісійний 
вал і багаторівчакову (від трьох п’яти рівчаків) клинопасову передачу. 
Причому, якщо ширина захвату подрібнювача-розподілювача не перевищує 3 
м, то подрібнювальний барабан приводиться з одного кінця, а якщо 
перевищує, то з двох кінців. 

При ширині захвату подрібнювача-розподілювача до 2,8 м при роботі він 
копіює рельєф ґрунту, в переважній більшості зарубіжних машин, опорним 
котком, виготовленим у вигляді стального циліндра, який на підшипниках 
закріплюється до задньої частини рами (рис. 2), а при більший ширині 
захвату – двома колесами з пневматичними шинами. Причому, якщо 
подрібнювальний барабан виготовлений двосекційним, то кожна секція 
обладнується двома колесами (рис. 3, б). 

При ширині захвату барабанного подрібнювача-розподілювача до 3,1 м 
його робоча і транспортна габаритна ширина однакові. 

Тому слід зауважити, що згідно з транспортними нормативами більшості 
зарубіжних країн, машинами з габаритною шириною понад 2,8 м проїзд по 
автомобільних дорогах загального призначення заборонений. 

Тому при ширині захвату барабанного подрібнювача-розподілювача 
понад 3,1 м він в переважній більшості додаткового обладнується 
транспортними колесами і сницею, а транспортується так, що вісь 
подрібнювального барабана розміщується паралельно напрямку руху 
машини (рис. 3, а). 
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Щодо вітчизняних барабанних подрібнювачів-розподілювачів, то 

необхідно відзначити, що в цьому питанні наша промисловість значно 
випереджає російську. 

Так підприємство „Білоцерків МАЗ” освоїло виробництво навісних 
барабанних подрібнювачів-розподілювачів пожнивних залишків ПН-4 з 
шириною захвату 4 м (рис. 4) [17]. 

 

 
 
Рисунок 4 - Вітчизняний навісний барабанний подрібнювач-

розподілювач ПН-4 підприємства „Білоцерків МАЗ” 
 

Ця машина за якістю робочого процесу відповідає зарубіжним зразкам і 
може використовуватись для подрібнення і рівномірного розподілення по 
поверхні поля рослин-сидератів і усіх видів пожнивних залишків в тому числі 
валків незернової частини урожаю після збирання зернових комбайном. 

Висновок. Барабанні подрібнювачі-розподілювачі забезпечують 
подрібнення і рівномірне розподілення по поверхні ґрунту усіх видів рослин і 
пожнивних залишків, в тому числі і соломи та мають робочу ширину захвату 
від 0,95 до 9,14 м, що дає можливість вибрати таку оптимальну машину для 
кожного господарства в залежності від обсягу робіт. 
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Аннотация  
Приведен анализ конструкционных особенностей барабанных 

измельчителей-распределителей растений и растительных остатков, 
показано их преимущества и недостатки, отмечено условия 
целесообразности использования самоходных измельчителей и тех, которые 
агрегатируются с тракторами (навесных и прицепных) и показана 
зависимость качества работы от их конструкционных особенностей. 

 
Summary 
The analysis of the structural features of cylinder choppers-distributors of 

plants and crop residues is given, their advantages and disadvantages are shown, 
self-propelled choppers and those that are aggregated with tractors (mounted and 
trailed) using feasibility conditions are defined and the dependence of performance 
quality on their design features is revealed. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ 
СУЧАСНОЇ МОДЕЛІ ЗЕРНОЗБИРАЛЬНОГО КОМБАЙНА ФІРМИ 
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Наведено результати досліджень зернозбирального комбайна SR-3085 
«SUPERIOR» фірми «Sampo Rosenlev» (Фінляндія) в польових умовах України 
на збиранні озимої пшениці та сої. 

 
Ключові слова: зернозбиральний комбайн, молотарка, пропускна 

здатність, продуктивність, якість роботи. 
 

Суть проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими 
науковими та практичними завданнями. На ринок України сьогодні 
постачається близько трьохсот моделей зернозбиральних комбайнів різних 
фірм та типів (барабанні, роторні, комбіновані). Усі вони характеризуються 
різною пропускною здатністю та мають відповідну продуктивність, і тому по 
праву займають відповідний кількісний сектор у складі комбайнового парку 
України. Об’єктивно можна та необхідно констатувати, що серед них 
особливе місце займають малі комбайни, тобто – з невисокою 
продуктивністю, оскільки саме вони виконують збирання хлібів на малих 
площах та в невеликих господарствах. До недавнього часу цю роботу 
виконували комбайни типу СК-5 «Нива» та СК-6 «Колос» [1]. Однак часи 
змінились, і на ринку з’явилися й інші комбайни аналогічного класу, але 
сучасного технічного рівня. Вони успішно справляються з покладеним на них 
завданням: збирати продуктивно, економічно ефективно та з малими 
втратами. Проте достовірної та широкої інформації про них поки що бракує.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано 
розв’язання означеної проблеми. Насамперед доцільно зазначити, що до 
комбайнів невисокої продуктивності відносяться комбайни з пропускною 
здатністю на рівні 5-8 кг/с [2-4]. За поширеної в умовах України соломистості 
зернової культури 1:1,2 та урожайності зерна 35-40 ц/га продуктивність по 
намолоту зерна за 1 годину основного часу цих комбайнів становить 
відповідно 8-13 тонн. Досвід ефективності експлуатації комбайнів такого 
класу свідчить, що коефіцієнт використання часу зміни – невисокий і ледве 
досягає 0,65. Тому, продуктивність комбайнів цієї групи за 1 годину змінного 
часу становить всього 5,2-8,5 тонн зерна, а за зміну – 52-60 тонн. Для 
порівняння можна навести аналогічні показники сучасних роторних 
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комбайнів ІV покоління, що мають пропускну здатність 20 кг/с: вони 
забезпечують змінну продуктивність 26 тонн та намолот за зміну до            
260 тонн!  

Українські умови зерновиробництва надзвичайно строкаті як за 
урожайністю, так і за площею посівів. Згідно з базою статистичних даних, до 
малих відносяться господарства з площею до 500 га. У відповідності із їх 
сівозміною середня площа зернових в них ледве досягає 47 га, а урожайність 
зерна знаходиться на рівні 35 ц/га. Разом з тим, такі господарства займають 
площу майже 1166 тис. га. Для збирання урожаю з такої площі, за 
нормативного сезонного завантаження одного комбайна 160 га, необхідно 
близько 7,3 тис. комбайнів малої продуктивності, що становить 17 % 
проектного парку в 42 тис. комбайнів (таблиця 1).  

 
Таблиця 1 – Розміри сільськогосподарських підприємств України, 

посівна площа зернових для комбайнування та необхідна оптимальна 
кількість зернозбиральних комбайнів (проект) 

 
Розмір 

підприєм-
ства, га // 
клас ком-

байна, кг/с 

Кількість 
підприємств 

Площа 
с.-г. угідь 

Площа  
комбайнування 

шт. % тис.  
га % 

тис. га /за-
безпечення 
комбайна-

ми / % 

% / середня 
площа 1 гос-

подарства 

до 500 // 5-8 
кг/с 

42619/
82,8 82,8 2898 14,1 

1166 / 
7300*/ 
17% 

14,4 / 
47 

500,1- 3000 // 
10-12 кг/с 

7239/1
4,1 14,1 9717 47,5 

3863/ 
19300*/ 

 46% 

47,7 / 
926 

3000,1- 5000 
// 

14-16 кг/с 

1113/2
.2 

2,2 4229 20,6 1660 / 
8300** / 

20 % 

20,5 / 
2584 

Більше 5000 
// > 16 кг/с 

485/ 
0,9 0,9 3647 17,8 

1409 / 
7000**/  

17% 

17,4 / 
5039 

 

Всього: 51456/
100 100 20491 100 

8100 / 
42000 / 
100% 

100,0 / - 

………………………………………………………………………………………. 
Нормативно-планове завантаження комбайна:  * – 160 га/сезон;  
                                                                                 ** – 200 га/сезон 
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Малі комбайни пропускною здатністю 4-7,5 кг/с на ринок України 

постачають вітчизняні підприємства-виробники та фірми-постачальники 
(табл. 2). Найбільш «невідомим» комбайном на ринку України, із зазначених, 
є комбайни серії «Sampo Rosenlev» фірми «Sampo Rosenlev» (Фінляндія) [3]. 
Фірма «Sampo» заснована в1853 році. Перша назва фірми – "W. Rosenlew & 
Co". Розташована вона в невеликому фінському містечку Порі на східному 
березі Ботнічної затоки Балтійського моря. З початку ХХ століття її заводи 
виробляли сільськогосподарські знаряддя для фермерів: плуги, борони, 
пізніше – стаціонарні молотарки. З 1957 року налагоджено серійне 
виробництво зернозбиральних самохідних комбайнів серії «Sampo Rosenlev» 
(табл. 3). Причому, номенклатура, технічний рівень та продуктивність цих 
комбайнів, що постачаються в Україну, постійно оновлюються і зростають. І 
як результат – в щорічному оновленні вони досягли 1,5 % від загального 
числа. І ця цифра в останні роки має тенденцію до збільшення. Однак, з 
різних причин комбайни залишаються поки що невідомими українським 
аграріям, і це не сприяє їх бажаному збільшенню на ланах нашої держави. 
Тому комбайни фірми «Sampo Rosenlev» потребують більш детального 
розгляду та оцінювання. Це дозволить споживачам вибрати собі комбайн 
згідно з його функціональними можливостями та можливим виробничим 
навантаженням під час жнив. 

Таблиця 2 – Основні комбайни-представники малого класу в Україні 
Фірма-виробник Комбайн 

(марка) 
Ширина 
молотар-

ки, мм 

Діаметр 
барабана

, мм 

Пропускна 
здатність,  

кг/с 
Компанія CLAAS AVERO-130 1010 450 4,0-4,5 

Компанія  
New Holland 

ТС-54 
«New 

Holland» 

1040 606 4,0-4,5 

Фірма «Sampo 
Rosenlev» 

SR-2035 
 «Sampo 

Rosenlev» 

1110 500 3,5-4,0 

Пред- во 
«Ростсільмаш»  в 

Україні 

«Нива 
«ЕФЕКТ» 

 
1200 

 
600 

 
5,0 

ТОВ «БКТЗ» «Єнісей  
КЗС- 950 » 

1200 720 6,0 

Компанія  
John Deere 

1450  
John Deere 

1300 606 7,0 

Пред- во 
«Ростсільмаш»  в 

Україні 

 
VEKTOR-410 

 
1200 

 
800 

 
7,0-7,5 

Група компаній 
«Техноторг» 

КЗС-812 1200 800 7-7,5 
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Таблиця 3 – Технічна характеристика сучасних базових моделей 

зернозбиральних комбайнів фірми «Sampo Rosenlev»* [3] 
 

     Показники// 
Модель 

Значення показника 
SR - 
2045  SR - 2065  SR 3065 

«Tornado» 
SR- 3085 

«Superior» 
Ширина захвату 
жниварки, м 

3,1-3,9 3,9-4,2 4,2-5,7 4,8-5,7 

Потужність двигуна, 
к.с. 

114 129 210 250 

Діаметр молотиль-ного 
барабана, мм 

500 500 500 500 

Ширина молотарки, мм 1110 1110 1330 1330 
Кількість клавіш 
соломотряса, шт.  

4 5 6 6 

Площа підбарабання, 
м2 

0,51 0,51 0,85 (0,34 
+ 0,51) 

1,03 (0,40 + 
0,62) 

Площа сепарації зерна, 
м 2 

4,8 4,8 5,8 6,3 

Довжина соломо-тряса, 
м 

4,72 

Площа системи 
очищення зерна, м 2 

3,4 4,5 

Місткість бункера, м3 3,7 3,7 5,2 8,1 
Маса (з жниваркою), т 6,0 7,7 8,6 12,6 
Заводська ціна*, € 
(Incoterms-2000) 

93409 97822 143475 171305 

* проспектні дані представництва “Сампо-Розенлев» в Україні 
 

Комбайни «Sampo Rosenlev» впродовж останнього десятиліття зазнають 
оновлення і нарощують свою продуктивність, величина якої в значній мірі і 
визначає їх використання. Одна з останніх розробок – комбайн SR-3085 
«Superior» в умовах України не піддавався широкому та об’єктивному 
оцінюванню. 

Мета дослідження: визначити функціональні можливості комбайна SR-
3085 «Superior» в умовах зерновиробництва України. 
 

Виклад основного матеріалу досліджень. Конструкційно-технологічні 
особливості будови. Комбайн SR-3085 «SUPERIOR» (під логотипом «Сампо-
Україна-300», рис. 1) представляє ТОВ «Холдингова компанія 
«ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ»). У відповідності з технічною 
комплектацією комбайн призначений для збирання зернових колосових 
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культур (пшениці, ячменю, вівса, жита), зернобобових, сої, а з використанням 
додаткових пристроїв – збирання ріпаку, суріпиці, тимофіївки, конюшини, 
соняшнику та кукурудзи на зерно. Для ефективного завантаження молотарки 
використано зернову жниварку шириною захвату 5,7 м, яка агрегатується з 
комбайном за допомогою похилої камери (рис. 2 ). Швидкість різання ножа 
жниварки становить 1020 циклів/хв. Для забезпечення надійного положення 
жниварки по висоті зрізування технологічної культури використано 
гідроакумулятори (рис. 3). Молотарка – барабанного типу (рис. 4). Вона 
побудована за схемою: «барабан попереднього обмолоту (20) + молотильний 
барабан (6) + відбійний бітер (8) + соломотряс клавішного типу (17; рис. 5) + 
вітрорешітна система очищення зерна (15; рис. 5)». В капот молотарки 
вмонтовано барабанно-ножеву систему RECORD (рис. 6) для подрібнення та 
розкидання соломи і полови по полю на ширину захвату жниварки. Комбайн 
обладнано сучасною кабіною (рис. 7). 
 

      
 

Рисунок 1 – Комбайн SR-3085 «SUPERIOR» (Сампо-Україна – 300) в 
режимі прямого комбайнування на збиранні озимої пшениці 
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                                              1                                    2   

Рисунок 2 – Похила камера з елементами агрегатування: 
контрпривідний вал (1) та блок гідророз’ємів (2) для приведення робочих 

систем жниварки 
 

                              
 
                                               Рисунок 3 – Гідроакумулятори жниварки 
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Рис. 4 – Конструкційно-технологічна схема комбайна SR- 3085 
«SUPERIOR»: 1 – мотовило; 2 – різальний ніж жниварки; 3 – подавальний 
шнек; 4 – транспортер похилої камери; 5 – каменеуловлювач; 6 – 
молотильний барабан; 7 – підбарабання основне; 8 – бітер; 9 – вентилятор; 
10 – струсна дошка; 11 – зерновий елеватор; 12 – зерновий шнек; 13 – 
скатна дошка; 14 – cистема домолоту; 15 – решітний стан; 16 – 
подовжувач решіт; 17 – соломотряс; 18 – сигналізатор наповнення соломою 
капота; 19 – подрібнювач-розкидач соломи; 20 – попередній молотильний 
барабан; 21 – підбарабання; 22 – вивантажувальний шнек; 23 – шнеки 
бункера; 24 – шнек подачі зерна в бункер; 25 – зерновий бункер; 26 – моторна 
установка; 27 – барабан-соломорозпушувач 
 

                        
…………1…………………………2………3…  
Рисунок 5 – Соломотряс у складі 6-ти клавіш (1) та верхнє решето (2) 
системи очищення зерна з високими вертикальними ребордами (3) 
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Рисунок 6 – Система «RECORD» (1) для подрібнення та розсівання 
соломи по полю 

 
Слід відзначити, що технологічна схема молотарки (рис. 4) відповідає 

сучасним тенденціям щодо збільшення інтенсифікації процесів обмолоту і 
основної сепарації зерна в системі обмолоту та на соломотрясі [4]: для цього 
в її складі використано трибарабану систему обмолоту та основної сепарації 
зерна. Перший – 400-міліметровий молотильний барабан (20), виконує 
функцію попереднього обмолоту в «м’якому» режимі, наступний за ним – 
основний молотильний (6), має діаметр 500 мм. Третій барабан – бітер (8), 
спрямовує обмолочену масу на соломотряс. Четвертий барабан (27) – 
розпушує солому над клавішами і обумовлює більш ефективне виділення 
зерна, що знаходиться в ній та «готове» перейти в категорію втрат. Фактично 
аналогічна технологічна схема молотарки застосована у комбайнах компанії 
CLAAS [2] – серії W-600. Обидва барабани (6 і 20) обладнані молотильно - 
сепарувальними деками, які при ширині молотарки 1300 мм мають сумарну 
площу обмолоту та сепарації зерна 1,03 м². Комбайн SR-3085 «SUPERIOR» 
першочергово розроблено для роботи в умовах Фінляндії, для якої 
характерною є значна вологість соломи. Тому, для ефективної сепарації 
залишків зерна з такої соломи використано потужний соломотряс у складі  6-
ти клавіш довжиною аж 4,7 (!) метра. Для порівняння: у комбайна СК-5 
«Нива» аналогічний показник дорівнює лише 3,85 м, у комбайна Дон-1500 – 
4,1 м. Потужність двигуна комбайна дорівнює     250 к.с. 
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Рисунок 7 – Ергономічна сучасна кабіна має зручний вхід до неї і надійне 

огородження вхідної площадки 
 
Оцінювання функціональних можливостей комбайна. Для визначення 
продуктивності та якості роботи комбайна SR-3085 «SUPERIOR» в умовах 
Лісостепової зони України проведено експлуатаційно-технологічне 
оцінювання [5-6] на збиранні озимої пшениці та сої (рис. 7-8). Умови роботи 
(табл. 4) – урожайність зерна, соломистість незернової частини урожаю, 
вологість зерна і соломи знаходились на рівні вимог до комбайнового 
збирання хлібів. 

Експлуатаційно-технологічні показники комбайна SR-3085 «SUPERIOR» 
визначені згідно з ГОСТ 24055-88 «Техника сельскохозяйственная. Методы 
эксплуатационно-технологической оценки» та ГОСТ 24057-88 «Техника 
сельскохозяйственная. Методы эксплуатационно-технологической оценки 
машин» на збиранні озимої пшениці та сої (табл. 6). На збиранні характерної 
культури – озимої пшениці комбайн працював зі швидкістю 4,9 км/год. При 
цьому продуктивність за годину основного часу становила 11,1 т/год. Якість 
роботи – рівень сумарних втрат зерна за комбайном: «втрати за жниваркою + 
втрати за молотаркою» та кількість дробленого зерна у складі бункерного в 
цілому задовольняють вимоги (не більше 2 %). Система очищення зерна 
забезпечує добре очищення зерна від незернових домішок рослинного 
походження, внаслідок чого засміченість бункерного зерна – незначна (0,9 % 
– 1,1 %) і не перевищує допустимої. 
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                   Таблиця 4 – Умови проведення експлуатаційних випробувань  
 

Показник Значення показника 

Місце проведення 
випробувань 

Київська обл.,  
Васильківський р-н 

Культура Озима 
пшениця 

Соя 

Урожайність зерна, ц/га 41,1 19,8 
Маса 1000 зерен, г 36,7 144 
Висота рослин, см 79 84 
Полеглість, % 15 1 : 1,0 
Співвідношення зерна і 
соломи 

1 : 1,0 1 : 1,0 

Вологість, %: зерна /соломи 12,4/12,5 11,5/12,3 
Забур′яненість, % 1,8 0,1 
Висота кріплення нижнього 
боба, см 

- 14,8 

 
Таблиця 5 – Режим та якість роботи при прямому комбайнуванні 

пшениці і сої 
 

Найменування показника Значення показника 
згідно з вимогами 

Культура Озима 
пшениця 

Соя 

Ширина захвату, м 5,5 5,5 
Швидкість руху, км/год 4,9 7,0 
Висота зрізу, см 15 13,4 
Втрати зерна за комбайном 
(всього), % 
в тому числі: 

 
1,19-2 

 
1,94 

- за жниваркою 0,28-0,35 0,45 
- за молотаркою 0,91-1,49 0,24 
Дроблення зерна, % 1,97 1,42 
Засміченість зерна, % 0,9-1,0 2,2 
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Рисунок 8 – Комбайн SR-3085 «SUPERIOR» в режимі прямого 

комбайнування збирає сою 
 
 Таблиця 6 – Експлуатаційно-технологічні показники комбайна 

 
Найменування показника 

Значення показника за 
результатами 

                  випробувань 
Культура Озима 

пшениця 
Соя 

Продуктивність, т/год (га/год), 
за годину часу:   

  - основного 11,1 (2,70) 7,61 (3,84) 
  - змінного 7,9 (1,92) 5,48 (2,76) 
  - експлуатаційного 7,88 (1,92) 5,48 (2,76) 
Експлуатаційно-технологічні 
коефіцієнти:   

  - надійності технологічного процесу 1,0 1,0 
  - використання змінного часу 0,71 0,72 
Питомі витрати палива, л/т (л/га) 3,1 (12,7) - 

 
Під час проведення досліджень встановлено, що комбайн на збиранні 

зернових колосових культур забезпечує робочу швидкість навіть до              
10 км/год, що перевищує «стандартний» показник для цього процесу майже в 
2 рази. Продуктивність при цьому досягає 15 тонн за годину, але втрати за 
молотаркою при цьому дещо перевищують регламентовані 1,5%. 
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Збирання сої, урожайність якої становила 19,8 ц/га, проводили на робочій 

швидкості 7,0 км/год та відповідно з продуктивністю 7,61 тонн за годину 
основного часу. 

Збирання пшениці та сої проводили прямим комбайнуванням з 
одночасним подрібненням та розкиданням соломи по полю. Система 
«RECORD» (рис. 6) забезпечує добре подрібнення та розсівання соломи по 
полю. Фракційність розсіяних подрібнених частинок соломи відповідає 
вимогам. 

Аналіз структури балансу часу за нормативну тривалість зміни              
(10 годин) свідчить, що коефіцієнт технологічного обслуговування становить 
0,95. Коефіцієнт використання змінного часу дорівнює 0,71. 

Економічні показники роботи комбайна SR-3085 «SUPERIOR» визначені 
згідно з ДСТУ 4397 :2005 «Методи економічного оцінювання техніки…». 
Затрати праці на збиранні озимої пшениці становлять 0,13 люд.-год/т, сума 
прямих експлуатаційних витрат роботи випробовуваного комбайна –        
226,0 грн/т. 

Результати випробувань свідчать, що конструкція комбайна 
зернозбирального самохідного SR-3085 «SUPERIOR» за показниками 
безпечності та ергономічності (рис. 7) відповідає вимогам нормативних 
документів ГОСТ 12.2.019, ДСТУ EN 632 і ДСТУ EN 1553. 

Позитивні особливості конструкції комбайна. Великий діаметр 
мотовила та значна відстань між ножем різального апарата і шнеком 
жниварки дозволяють ефективно використовувати комбайн на збиранні 
довгостеблих соломистих культур. Висока швидкість різання ножа жниварки 
– 1020 цикл/хв знаходиться на рівні сучасних комбайнів – >1000 цикл/хв, що 
дозволяє виконувати процес прямого комбайнування при робочій швидкості 
до 10 км/год; це є основою для досягнення високої подачі і як результат – 
продуктивності (для порівняння: оптимальна робоча швидкість зернових 
комбайнів аналогічного класу при ширині захвату жниварки 5,7 м 
знаходиться в межах 4-6 км/год.). Гідравлічна система копірування жниварки 
– гідроакумулятори забезпечують надійне (по горизонталі) положення 
жниварки по висоті зрізу, що гарантує високотехнологічну надійну робочу 
швидкість комбайна. Молотильно-сепарувальна система (МСС), що 
складається з трьох барабанів – «попереднього обмолоту + основного 
молотильного + відбійного бітера» відповідає сучасним тенденціям в 
побудові системи обмолоту, забезпечує більшу інтенсивність процесу 
обмолоту та продуктивність комбайна (в порівнянні з однобарабанною 
МСС). Це дозволяє при відносно невеликій ширині молотарки (1330 мм) та 
молотильного барабана (діаметр – 500 мм) досягти пропускної здатності на 
рівні 7 кг/с.  

Застосований для сепарації грубого вороху соломотряс клавішного типу 
є найбільш універсальним соломосепаратором, що дозволяє використовувати 
комбайн для обмолоту значної гами культур з широким рядом агрофізичних 
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характеристик. Ефективності роботи соломосепаратора  сприяють 
конструкційні параметри: він п’ятикаскадний та супердовгий (довжина 
клавіш становить 4,7 м). Барабан-розпушувач (27; рис. 4) гальмує солому в 
процесі її руху по клавішах. Це сприяє більш інтенсивній сепарації зерна, яке 
знаходиться в соломі та «готове» перейти в категорію «втрати». Внаслідок 
цього кількість втрат зерна за молотаркою – зменшується. Вітрорешітна 
система очищення зерна, з наявними вертикальними ребордами на верхньому 
решеті (рис. 5) , під час роботи комбайна на нерівних полях – на схилах, 
попереджує «однобоке» накопичення очищуваної зернової маси вздовж 
однієї із сторін молотарки і тим самим забезпечує необхідні умови для 
якісного очищення зерна. Дизельний двигун Sisu Disel, потужністю 250 к.с., 
повною мірою відповідає енергопотребам комбайна такого класу.  
 Комбайн SR-3085 «SUPERIOR» – технічно надійний: відмов за період 
випробувань не відмічено. Він відповідає всім вимогам ергономічності, 
охорони та безпеки праці. 

Технічний рівень та рівень елементної бази комбайна досить високі. 
Техніко-технологічні рішення, використані в його конструкції, відповідають 
сучасним тенденціям комбайнобудування.  

Висновки.  
Результати тестувань свідчать, що згідно з технологічною схемою і 

технічними рішеннями, використаними в конструкції, за параметрами 
системи обмолоту і основної сепарації зерна, ширини молотарки, довжини 
клавіш соломотряса і здатності жниварки працювати в режимі високих 
робочих швидкостей комбайн SR-3085 «SUPERIOR» забезпечує технологічно 
надійну та продуктивну роботу з намолотом до 11-15 тонн зерна за 1 годину 
основного часу на невеликих полях з урожайністю 35-40 ц/га. Тобто, комбайн 
має пропускну здатність на рівні 7-8 кг/с. Комбайни з таким рівнем 
продуктивності нині є затребуваними у зерновиробництві України. Вони 
забезпечують економічно ефективну роботу в фермерських господарствах та 
невеликих зерновиробних підприємствах. 
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Аннотация 
Приведены результаты исследований зерноуборочного комбайна        

SR-3085 «SUPERIOR» фирмы «Sampo Rosenlev» (Финляндия) в полевых 
условиях Украины при уборке озимой пшеницы и сои. 

Наведено результати досліджень зернозбирального комбайна SR-3085 
«SUPERIOR» фірми «Sampo Rosenlev» (Фінляндія) в польових умовах України 
на збиранні озимої пшениці та сої. 

 
Summary 
The article present results of the studies of combine harvester SR-3085 

«SUPERIOR» of «Sampo Rosenlev» company (Finland) in the field conditions in 
Ukraine when harvesting wheat and soybeans. 
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Рассмотрены новые возможности повышения качества послеуборочной 

обработки агрофонов высокостебельных культур  
 
В современном земледелии, основанном на интенсивных технологиях 

возделывания, наблюдается ряд негативных последствий  интенсификации. 
Возрастает количество механического воздействия на почву и проходов 
машин в течение всего цикла возделывания сельскохозяйственных культур. 
При этом наблюдается увеличение эрозии и дифляции почв, возрастают 
потери влажности и увеличивается плотность почв. Эти негативные 
последствия сказываются на урожайности возделываемых 
сельскохозяйственных культур. 

Основная часть. За последние несколько лет в Республике Беларусь 
увеличиваются площади посева высокостебельных культур (кукурузі на 
зерно и силос, подсолнечника, рапса). Из статистического ежегодника 2014 
года следует [1], что площади посевов данных культур составляли 1458 тыс. 
га, т.е. 25% от всей посевной площади в республике, которая составляет 5739 
тыс.га. После уборки высокостебельных культур на поле остается от 30 до 80 
ц/га непродуктивной растительной массы [2]. Исследования показывают [3–
7], что машины с существующими рабочими органами оставляют после 
прохода частицы длиною более 15 см, которые не только  плохо 
заделываются, но и медленно минерализируются в почве, ухудшают ее 
водный и пищевой режимы, а также способствуют забиванию рабочих 
органов.  

В связи с этим, для решения вышеперечисленных проблем в современном 
земледелии, возникает необходимость в применении новых рабочих органов 
для послеуборочного измельчения растительных остатков. 

Для послеуборочного измельчения растительных остатков разработан 
ножевидный каток (рисунок 1), который состоит из трубы квадратного 
профиля, на которой установлены диски . Кронштейны, с закрепленными на 
них ножами, крепятся на диски. Каток крепиться вместе  с подшипниковым 
узлом к стойкам на раме агрегата.  
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Рисунок 1 - Ножевидный каток 
 

Установка ножевидных катков на агрегат почвообрабатывающий 
многофункциональный АПМ-6А (рисунок 2), котрый разработан РУП «НПЦ 
НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства» для минимальных 
почво-влаго-ресурсосберегающих технологий обработки почвы и посева, 
позволила использовать его для послеуборочного измельчения и заделки в 
почву растительных остатков высокостебельных культур. 

 
 

Рисунок 2 - Агрегат АПМ-6А с ножевидными катками 
 
На агрегате АПМ-6А ножевидные катки установлены в сменных блоках. 

На рисунке 3 представлен блок ножевых катков, который состоит из рамы 1, 
двух блоков 2, на которых закреплены ножевые катки 3, кронштейнов 4 
подвески балок к раме, шарнирно-параллелограмного устройства 5 с винтом 
6 регулировки усилия прижатия катков к почве. Блок ножевых катков 
содержит два ряда катков по три катка в ряду. Катки подвешены к брусу на 
стойках 7 с прижимами 8 и резиновыми амортизаторами 9. 
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1– рама; 2 – балка; 3 – ножевые катки; 4 – кронштейны подвески;  
5 – параллелограмное устройство; 6 – винт регулировки;  7 – стойки;  

8 – прижимы; 9 – резиновые амортизаторы 
Рисунок 3 -  Блок ножевых катков 

 
Блоки шарнирно монтируются с правой и левой стороны рамы агрегата и 

после монтажа представляют собой секцию. 
Принцип работы агрегата заключается в следующим. Перед работой 

агрегат устанавливается в начале гона и переводится из транспортного 
положения в рабочее. Делается пробный проход агрегата по полю для 
регулирования глубины хода рабочих органов. После пробного прохода 
линейкой определяют глубину хода рабочих органов, при необходимости 
корректируют ее путем подъема или опускания центральной рамы с 
секциями. 

Движение агрегата при работе в поле осуществляется челночным 
способом с петлевыми поворотами на поворотных полосах или по 
«загонной» схеме с беспетлевыми поворотами. Перед выполнением поворота 
необходимо обязательно опустить колесный ход и поднять прицепное 
устройство так, чтобы рабочие органы не касались почвы. Все основные 
регулировки агрегата выполняются, используя органы управления и 
приборы.  

Техническая характеристика агрегата АПМ-6А с секцией ножевых катков 
представлена в таблице. 
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Таблица- Техническая характеристика агрегата АПМ-6А  
 

Наименование показателя Значение 
Тип машины 
Масса машины, кг 
Агрегатируется с трактором класса, л.с. 
Конструктивная ширина захвата , м 
Рабочая скорость, км/ч 
Транспортная скорость, км/ч 
Дорожный просвет, мм 
Трудоемкость переоборудвания сменными 

блоками, чел.-ч 
Секция ножевых катков: 
- количество рядов катков в секции, шт. 
- расстояние между рядами катков, мм 
- количество катков в секции, шт. 
- диаметр катка по наружным кромкам ножей, мм 
- количество ножей в катке, шт. 
- угол подъема спирали ножа относительно 

продольной оси катка, град 
- угол отклонения ножей от радиального 

направления, град. 

Полунавесная 
9140-9320 

300-350 
6 

8,0-10,6 
15,0 
300 

 
1 
 

2 
1000 

12 
460 

6 
 

15 
 

15 
 
Заключение 
Агрегат почвообрабатывающий многофункциональный АПМ-6А был 

представлен на приемочные испытания в ГУ «Белорусская МИС» 26.08.2014, 
укомплектованный секциями со спирально-ножевыми катками, 
сферическими дисками и спирально-планчатыми катками. 

В результате проведенных испытаний агрегата АПМ-6А [8] с 
ножевидными катками на обработке поля после уборки кукурузы на силос 
установлено, что агрегат при рабочей скорости 10,6 км/ч обеспечивает 
обработку на глубину 10,2 см, при установочной глубине 10,0 см. При этом 
степень измельчения остатков кукурузы (размер остатков до 15 см) 
составляет 30,7%.  

Полнота заделки остатков составила 77,1 %. Плотность почвы при 
обработке поля после уборки кукурузы составила 0,82-0,86 г/см3. Удельный 
расход топлива за час сменного времени на перечисленных выше фонах 
составил 9,26 и 9,32 кг/га. Коэффициенты надежности технологического 
процесса составили 0,99, а коэффициенты использования сменного времени –  
0,71 и 0,70. 

Приемочными испытаниями подтверждено, что испытанный агрегат по 
функциональным и эксплуатационно-технологическим показателям соответствует 
агротехническим требованиям, предъявляемым к процессу  измельчения 
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растительных остатков. 
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Анотація 
Розглянуто нові можливості підвищення якості післязбирального 

обробітку агрофонів високостеблових культур.  
 
Summary 
New opportunities to improve the quality of post-harvest cultivation of tall-

stalked crops agricultural backgrounds are considered. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 94 
УДК 633.63:631.35 
 

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ 
ВІДОКРЕМЛЕННЯ ГИЧКИ 

 
В. Адамчук, д-р. техн. наук, акад. НААН України,  
А. Борис, канд. техн. наук, 
Національний науковий центр “Інститут механізації та електрифікації 
сільського господарства” 
В. Булгаков, д-р техн. наук, акад. НААН України, 
Національний університет біоресурсів і природокористування України 
М. Борис М., канд. техн. наук, 
Подільський державний агротехнічний університет 

 
Розглянуто основні фактори, що впливають на втрати цукроносної 

маси при відокремленні гички цукрових буряків. Встановлений 
функціональний зв'язок між ними. Встановлено, що при екстремальних 
значеннях статистичних характеристик висот виступання головок 
коренеплодів та їх густоти втрати цукроносної маси перевищують 
допустимі вимоги вдвічі. Обґрунтована потреба створення автоматичної 
системи регулювання висоти зрізу. 

 
Ключові слова: коренеплід, головка коренеплоду, гичка, відокремлення 

гички, автоматична система, висота зрізу. 
 

Суть проблеми. Підвищення забрудненості вороху коренеплодів 
зеленою масою на 1% знижує вихід сахарози на 0,1%, а при зберіганні 
коренеплодів в кагатах із вмістом гички біля 4% щоденні втрати цукру в 
середньому складають 0,012% [1]. Поряд з цим сучасні 
гичковідокремлювальні машини спричинюють значні втрати цукроносної 
маси. Тому на сьогодні є актуальним пошук таких технічних рішень, які б 
дозволили уникнути вказаних втрат. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз чисельних 
конструкцій робочих органів для видалення гички розглянуто досить 
докладно в роботах Л.В. Погорілого, В.М. Булгакова, М.В. Татьянко, 
Р.Б. Гевко, В.Я. Мартиненка, М.М. Хелемендика, Я.І. Козіброди, 
С.В. Синього та ін., але на сьогоднішній день немає конструкцій 
гичковідокремлювальних машин, які б задовольняли агротехнічні вимоги за 
втратами цукроносної маси. 

Постановлення завдання.  Оскільки в роботі [3] нами встановлено, що в 
сучасних машинах переважно застосовується безкопірний зріз, тому 
необхідно визначити основні фактори втрат цукроносної маси та окреслити 
основні шляхи їх зменшення. 
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Виклад основного матеріалу дослідження. Внаслідок застосування 

безкопірного зрізу якість видалення недостатня та можливі відходи 
цукроносної маси у гичку, що перевищують агротехнічні вимоги. Внаслідок 
збільшення товщини зрізу головки вміст залишків гички на коренеплодах 
знизиться, але підвищаться втрати цукроносної маси. 

За результатами незалежних випробувань [8] кількість коренеплодів з 
висотою гички більше 2 см становила в машин даної технологічної схеми в 
середньому 2%; високо зрізаних коренеплодів – 26,6; низько зрізаних – 7,5, а 
задовільно зрізаних коренеплодів – 60,1%. Така статистика свідчить про 
наявність втрат цукроносної маси та значні залишки гички на коренеплодах. 
Ці результати наведені для середньої робочої швидкості руху машин 6 
км/год., щоє невеликою швидкістю руху і вибір її зумовлений прагненням 
отримати якомога задовільнішу якість роботи пасивних дообрізувачів. 
Викопувальні робочі органи можуть працювати на значно більшій швидкості.  

В роботі [3] встановлено, що основним фактором, який впливає на втрати 
цукроносної маси при безкопірному зрізі є розподілення висот виступання 
головок коренеплодів над рівнем ґрунту, зокрема, його статистичні 
характеристики математичне сподівання та середньоквадратичне відхилення.  

Також відомо, що вказані фактори можуть варіювати в широких межах і 
відрізнятися для різних посівів цукрових буряків. В основному ці фактори 
формуються агротехнікою вирощування цукрових буряків та ґрунтово-
кліматичними умовами. Поряд зі статистичними характеристиками 
розподілення висот виступання головок коренеплодів на розмір втрат 
цукроносної значною мірою впливає їх кількість на одному гектарі. Тому 
дуже важливо дослідити ступінь комплексного впливу вказаних факторів на 
втрати цукроносної маси.  

Для цього використаємо відому параметричну модель головки 
коренеплоду та гички [3]. Використаємо подібну модель головки 
коренеплоду цукрового буряка, яка наведена на рис. 1. 

Застосовуючи представлену модель головки коренеплоду можна 
використати відомі параметричні залежності[1],  які такий  вигляд:  

1

1

,
,

2 ,

зл

зл зл

h a h b
d m h n
d d h tgα

= ⋅ + 
= ⋅ + 
= + ⋅ ⋅                                                    (1)

  

де hзл  – відстань від вершини головки коренеплоду до основи зелених листків; 
h – висота виступання головки; d1 – діаметр вершини головки коренеплоду; 
dзл – діаметр пучка гички; α – половина кута конусності головки; a, b, m, n – 
постійні величини. 
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Рисунок 1 - Параметрична модель головки коренеплоду та гички 
 

Втрати цукроносної маси та залишки гички для коренеплодів заданого 
інтервалу висот виступання визначаємо за формулою: 
 

         ( ) ( )3 1 ,; ;i i i i iM F h h P h h N+= ⋅ ⋅                           (2) 
деF(hi;hз) – втрати цукроносноїмасиабозалишки гички, для коренеплоду 

F(hi;hз) = Vк·ρ, для гичкиFс(hi;hзг)= Vг·ρг, де Vк,ρіVг,ρг  – відповідно об’єм і 
густина коренеплоду та гички; Ni– кількість коренеплодів заданного 
інтервалу на одиниці площі; P(hi;hi+1) – ймовірність появи данного інтервалу 
висот виступання головок коренеплодів, що визначається за формулою: 
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Інтеграл у виразі 3 не визначається в квадратурах, тому 
ймовірністьпоявикоренеплодівзаданогоінтервалувисотвиступаннявизначимо
чисельнимінтегруванням за формулою Сімпсона. Просумувавши залишки 
гички та втрати цукроносної маси для всіх інтервалів висот виступання, 
отримаємо сумарні залишки гички та втрати цукроносної маси на одиниці 
площі: 
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де m – кількість інтервалів: m = 2U; U = 1,2,3,4,...; cj– коефіцієнт при 
значеннях підінтегральної функції у відповідних точках, 
cj = 1,2,3,4,2,4,…,2,4,1. 
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Розраховані втрати цукроносної маси та залишки гички на коренеплодах 

залежно від середньоквадратичного відхилення та густоти рослин на одному 
га. Для цього був використаний алгоритм [3], складена програма в 
середовищі програмування MS Excel 2010 та побудовані графіки вказаних 
залежностей (рис. 2). Розрахунок втрат цукроносної маси проводився в 
робочому діапазоні висоти безкопірного зрізу головок коренеплодів 60-80 мм 
[4]. 

 
Рисунок 2 -  Залежності втрат цукроносної маси при висоті безкопірного 
зрізу  60 мм (а) та 80 мм (б); двомірні перетини вказаних залежностей при 

висоті безкопірного зрізу 60 мм (в) та 80 мм (г) 
 

Виходячи із графічних залежностей рис. 2 можна стверджувати, що 
втрати цукроносної маси різко зростають при збільшені обох факторів 
середньоквадратичного відхилення та густоті коренеплодів на одному 
гектарі. Слід зауважити, що у випадку нижньої межі робочого діапазону 
висоти безкопірного зрізу головок коренеплодів (рис. 2 б, г) повністю 
витримуються агротехнічні вимоги за втратами цукроносної маси, але в 
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цьому випадку слід очікувати перевищення забрудненості гичкою вороху 
коренеплодів і тому тут доцільно було б автоматично знизити вказану висоту 
зрізу. У випадку ж верхньої межі висоти безкопірного зрізу існує 
недопустима зона за агротехнічними вимогами по втратах цукроносної маси 
(більше 2% від загальної маси коренеплодів) (рис. 2 а, в) і в цьому випадку 
доцільно збільшувати висоту безкопірного зрізу щоб не допустити надмірних 
втрат цукроносної маси. 

Зважаючи на вказані вище особливості відокремлення гички цукрових 
буряків безкопірним зрізом постає необхідність створення автоматичної 
системи регулювання висоти зрізу головок коренеплодів. Функціями такої 
системи є постійний моніторинг розмірних характеристик коренеплодів, 
визначення їх статистичних характеристик та безперервна в часі оптимізація 
висоти зрізу для запобігання надмірним втратам цукроносної маси. 

Висновки. В результаті дослідження встановлено, що втрати 
цукроносної маси залежать від статистичних характеристик висоти 
виступання головок коренеплодів та густоти коренеплодів на одному гектарі, 
які в свою чергу можуть варіювати в широких межах.  

Встановлено, що при екстремальних значеннях статистичних 
характеристик висот виступання головок коренеплодів та їх густоти втрати 
цукроносної маси перевищують агротехнічні вимоги вдвічі. 

Обґрунтована потреба створення автоматичної системи регулювання 
висоти зрізу головок коренеплодів. 
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Аннотация. Рассмотрены современные тенденции усовершенство- 

вания технологического процесса подготовки корнеплодов сахарной свеклы 
до выкапывания и направления развития конструкций рабочих органов для 
удаления ботвы. Выполнен анализ современных машин за показателями 
качества, энергоемкости и производительности технологического процесса. 
Определены задачи по созданию новых рабочих органов. 

 
Summary 
The main factors that affect sugar mass loss during sugar beet tops 

separation are considered. The functional relationship between them is defined. It 
is determined that at the extreme values of statistical characteristics of root heads 
protrusions and their density the sugar containing mass losses exceed permissible 
requirements by half. The need for an automated system to adjust the height of cut 
is grounded. 
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ДОСТОВІРНІСТЬ КОНТРОЛЮ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ТОЧНОСТІ  
ТРАКТОРА ПІД ЧАС ВИПРОБУВАНЬ ТА В ЕКСПЛУАТАЦІЇ 
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Харківський національний технічний університет сільського 
господарства ім. .П.Василенка, 
І. Лебедєва,  
Харківська філія УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого, Харків 
 

На основі достовірності контролю функціональної точності і 
роботоздатності трактора обґрунтовані ймовірності його придатності до 
подальшої експлуатації. 

 
Ключові слова: контроль функціональної точності, трактор, 

випробування, експлуатація. 
 

Вступ. Підтримання технічного стану тракторів у роботоздатному стані 
значною мірою визначає успіх виробничої діяльності сільськогосподарського 
підприємства будь-якої форми власності. Вирішення цієї проблеми є 
особливо актуальним для України, енергозабезпеченість господарств якої 
тракторними потужностями (у розрахунку на 100 га орної землі) в 3–5 разів 
нижча, ніж у передових державах світу. 

Аналіз основних публікацій. Проблема функціональної точності 
тракторів вирішується оцінюванням відхилень (похибок) функціональних 
параметрів від їх розрахункових (номінальних) значень, що виникають під 
впливом різних дестабілізуючих факторів. До функціональних параметрів 
трактора відповідно до діючої нормативної документації [1] віднесені: 
номінальне тягове зусилля, найбільша тягова потужність, потужність двигуна 
(номінальна, експлуатаційна), швидкість руху при номінальному тяговому 
зусиллі, максимальна потужність на ВВП, питома витрата палива при 
експлуатаційній потужності, тиск рушіїв на ґрунт і т.ін. Взаємозв'язок 
функціональної точності і роботоздатності трактора, коли значення всіх 
функціональних параметрів відповідають вимогам нормативної документації, 
відображені в роботах з ефективного використання машинно-тракторних 
агрегатів [2, 3]. Одночасно в ряді робіт [4, 5] звертається увага на 
необхідність розширення досліджень в напрямку підвищення достовірності 
контролю технічного стану контрольованих об'єктів. Вирішення цих питань 
спрямоване на реалізацію ДСТУ ISO 9001: 2009 [6]. 

Мета дослідження передбачає обґрунтування методології оцінювання 
достовірності контролю технічного стану трактора і його основних елементів 
під час випробувань і в експлуатації. 
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Результати дослідження. Беручи за функціональну точність трактора 

як складної системи [5] здатність виконувати задані функції з певним 
ступенем близькості до ідеальної моделі, функціональна похибка трактора 
при x  і нx  поточних і номінальних значеннях функціональних параметрів 
оцінюється із залежності 

нххх −=∆ .                                                         (1) 
Достовірність контролю функціональної точності і роботоздатності 

трактора можна оцінити із залежності [4]: 
)(1 21 PPD +−= ,                                                     (2) 

де 1P  і 2P  – ймовірності помилок першого (пропуск відмови) і другого 
(помилковий відмова) роду. 

Ймовірності помилок, де 1P  і 2P  залежать від законів розподілу значень 
контрольованих функціональних параметрів і похибок вимірювань, часу 
вимірювального процесу та характеристики поля допуску на величину 
вимірюваного параметра. Трактор як об'єкт контролю буде роботоздатним, 
тобто придатним ( Г ) до подальшої експлуатації, якщо результат 
вимірювання задовольняє умову 

dyc ≤≤ ,                                                        (3) 
де d,c – межі поля допуску контрольованого параметра y , cd −=δ2 ; 

кк хxy ∆+= ; кк х,x ∆ – дійсне значення контрольованого параметра і похибка 
його вимірювання. 

У разі невиконання умови (3) робиться висновок про непридатність ( Г ) 
трактора до подальшої експлуатації. Для ймовірностей подій Г  і Г  
виконується рівність 1гг =+ РP . 

Під час контролю функціональних параметрів трактора їх значення 
дорівнюють 

пхxх к ∆+= ,                                                       (4) 
де пх∆  – відхилення параметра від його значення, обумовлене 

похибками вимірювань. 
Трактор під час контролю буде справний, якщо кожен з його 

функціональних параметрів знаходиться в області роботоздатності ( в,а ): 
bxа << .                                                           (5) 

Про стан трактора до проведення контролю можуть бути висловлені дві 
взаємовиключні гіпотези: трактор справний ( И ), якщо виконується умова 
(5); трактор несправний ( И ) при невиконанні умови (5). Сума ймовірностей 
даних подій 1=+ ии РP . 

Заміна умови (5) правилом (3) призводить до помилкових рішень: 
)()( b,аx,d,cy ∉∈  – невиявлена відмова ( Г/И ); 
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),(,),( bаxdcy ∈∉  – помилкова відмова ( Г/И ). 

Правильні висновки робляться в таких ситуаціях: 
),(,),( bаxdcy ∈∈  – правильний висновок «трактор придатний» 

( Г/И ); 
),(,),( bаxdcy ∉∈  – правильний висновок «трактор непридатний» 

( Г/И ). 
Для ймовірностей даних подій виконується рівність (рис. 1): 

1г
з

г
взлоно =+++ вРРРР ,                                              (6) 

де г
з

г
взлоно вР,Р,Р,Р  – імовірності відповідно несправних тракторів, 

наявність серед справних тракторів безпідставно забракованих; вмотивовано 
визнаних придатними і непридатними до подальшої експлуатації. 

 

 
 
З цієї схеми випливає, що 

1г
з

г
взгно =−=−= ви РРРРР ; г

взг
г
зло РРРРР ви −=−= .               (7) 

Подія, яка полягає в тому, що деякі з визнаних придатними тракторів 
мають несправні елементи, оцінюються умовною ймовірністю невиявленої 
відмови 

г

г
з

г

но
но 1

Р
Р

Р
РР в−== .                                                  (8) 

Наприклад, під час оцінювання придатності трактора до подальшої 
експлуатації за тяговим показником можлива невиявлена відмова, яка 
полягає в граничному спрацюванні муфти зчеплення, шин трактора і т.ін. 

Помилкова відмова оцінюється умовною ймовірністю того, що серед 
справних тракторів є безпідставно забраковані елементи: 

Рисунок 1- Схема 
формування та оцінки 
достовірності  
результатів контролю 
трактора ( рТ ) 
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и

в

и Р
Р

Р
РР

г
зло

ло 1−== .                                                     (9) 

Наприклад, при підвищенні питомої витрати палива на одиницю 
виконаної трактором роботи помилково були замінені елементи паливної 
системи трактора, хоча причина цієї відмови можлива через підвищене 
буксування зношених шин. 

Використовуючи основні положення теорії ймовірностей [7], запишемо: 
1

г
взно )()(1

−∞

∞−

−

− 



 ∆∆−= ∫ ∫ к

к

xd
xс киикк dxxdxqхwРР ;                        (10) 

1
г
взло )()(1

−∞

∞− 



 −−= ∫ ∫

b
a кnnкк dxdxxxqхwРР ,                            (11) 

де ∫ ∫ ∫
∞

∞−

−

−
∆−∆

b
a

xd
xс кикnикк

к

к
dxdxxdххqxqхwР )()()(г

вз ,  

ккnккк dxxxqхwхw )()()( −= ∫
∞

∞−
 – апріорна щільність вірогідності 

значень параметра (4) перед початком контролю трактора; )( кк хw  – 
щільність ймовірності значень параметра трактора перед контролем; 

)( кn xxq −  – щільність ймовірності похибки, обумовлена методами 
розрахунку точності [5]. 

Основним елементом достовірності контролю відновлюваних під час 
техобслуговування чи ремонту тракторів є ймовірність невиявлених відмов 
(помилка першого роду) 

∫ Σ−=
b
o

dxxwР )(1ноΣ ,                                             (12) 

де )(xwΣ  – щільність ймовірності значень функціонального параметра 
трактора, визнаних придатними в результаті контролю і відновлення. 

Зокрема, при відновленні трактора замінами елементів маємо: 
(3)
ногногноΣ РРРРР += , 

де (3)
ноно , РР  – ймовірності відповідно невиявленої відмови, обумовлені 

за (10) і (11). 
Під час технічного обслуговування трактора, коли усуваються відмови, 

наприклад, шляхом регулювань елементів, маємо: 

[ ] ии
o

и xdxqxbVaVР ∆∆∆+≈ ∫
∞

ΣΣ )()()(ноΣ ,                               (13) 

де )(),( bVaV ΣΣ  – щільності ймовірності оцінок контрольованого 
параметра в області роботоздатності ( ba − ); )( nxq ∆  – щільність симетрії. 
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В умовах експлуатації трактора розподіл )()()( bVyVaV ΣΣΣ ≤≤  є 

практично рівномірним. Ймовірності достовірності контролю трактора 
наведено в табл. 1. 

Таблиця 1 - Ймовірності достовірності контролю трактора ноР   

при різних законах розподілу контрольованого параметра )( рVΣ   

і похибки вимірювання )( иxq ∆  

)( рPΣ  )( иxq ∆  ноР  

 
 

δ4
иL  

 
 

δ4
иL  

  
δπ

∆δ

2
)( иx

 

  
δπ

∆δ

2
)( иx

 

Позначення: рівна ймовірність – 1, 3, 5, 6; рівномірно зростаюча (спадна) – 2, 4; 
нормальний розподіл – 7, 8. 

 
Таблиця 2 - Достовірність контролю дизеля ЯМЗ-236 

 

Контрольований  
параметр, Д  

Ймовірність помилок 

IP  IIP  
Тиск масла 0,003 0,002 
Витрата масла 0,004 0,002 
Питома витрата палива 0,014 0,007 
Кут випередження упорскування палива 0,006 0,003 
Димність відпрацьованих газів 0,006 0,003 
Прорив газів в картер 0,007 0,003 
Температура відпрацьованих газів 0,012 0,006 
Ефективна потужність 0,030 0,015 
Індикаторний тиск 0,016 0,008 
Тиск паливоподачі 0,006 0,003 
Віброакустичні характеристики упорскування 0,009 0,005 
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Достовірність контролю функціональної точності і роботоздатності 

тракторів справляє істотне значення на ефективність їх використання. Низька 
достовірність контролю, що характеризує ступінь об'єктивності оцінки 
реального стану контрольованого елемента (двигуна, трансмісії, рульового 
керування і т.д.), може призвести до помилок І роду (пропуск відмови) та ІІ 
роду (помилкова відмова) [4]. Помилки І роду призводять до невиправданих 
демонтажних робіт для усунення відмови, ІІ роду – до матеріальних втрат на 
заміну придатних до експлуатації елементів трактора. Як приклад, в табл. 2 
наведені ймовірності помилок І ( IP ) та ІІ ( IIP ) роду двигуна ЯМЗ-236 для 
різних контрольованих параметрів ( Д ), отриманих з достовірністю не нижче 85%. 

Підсумовування IP  і IIP  показує, що для гарантування заданої 
достовірності контролю (85%) дизеля ЯМЗ-236 похибки вимірювання 
окремих контрольованих параметрів не повинні проявлятися з імовірністю 
більше ніж 005,0−P  (тиск масла) і 045,0−P  (ефективна потужність). 

Висновки. Запропонована методологія контролю функціональної 
точності і роботоздатності трактора базується на аналізі ймовірності 
придатності трактора до подальшої експлуатації, обґрунтовані ймовірності 
достовірності контролю трактора. 

 
Література 

1. ГОСТ 4.40-84. Тракторы сельскохозяйственные. Номенклатура 
показателей. – Введ. 01.06.2003. – 9 с. 
2. Агеев, Л.Е. Основы расчета оптимальных и допускаемых режимов 
работы машинно-тракторных агрегатов / Л.Е. Агеев. – Л.: Колос, 1978. – 
290 с. 
3. Михлин, В.М. Прогнозирование технического состояния машин / В.М. 
Михлин. – М.: Колос, 1976. – 288 с. 
4. Сергеев, А.Г. Точность и достоверность диагностики автомобиля / А.Г. 
Сергеев. – М.: Транспорт, 1980. – 188 с. 
5. Бородачев, Н.А. Основные вопросы теории точности производства / 
Н.А. Бородачев. – М.: АН СССР, 1969. – 412 с. 
6. ДСТУ ISO 9001: Системи управління якістю. Вимоги (ISO 9001: 2008, 
IDT). – Київ: Держспоживстандарт України, 2009. – 18 с. 
7. Венцель, Е.С. Теория вероятностей / Е.С. Венцель. – М.: Наука, 1969. – 
576 с. 
 
Аннотация 
На основе достоверности контроля функциональной точности и 

работоспособности трактора обоснованы вероятности пригодности его к 
дальнейшей эксплуатации. 

Summary 
On the basis of the functional reliability of the control accuracy and 

performance of the tractor the probability of its suitability for further use is 
proved.  
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ТРАКТОРИ ДЛЯ САДІВНИЦТВА: НЕОБХІДНА ПОТУЖНІСТЬ І 
РАЦІОНАЛЬНЕ КОМПОНУВАННЯ  

 
В. Погорілий,  
УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого; 
А. Мігальов, 
Південно-Укрїнська філія УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого 
 
У статті наведено огляд спеціальних тракторів різних виробників, які 

призначені для роботи в інтенсивних садах. 
 

Ключові слова: садівництво, інтенсивні сади, спеціальні трактори. 
 
Суть проблеми. Зміни технологічних особливостей садів, з точки зору 

щільності насаджень і схем садіння, потребують впровадження нових 
технічних засобів для механізації технологічних процесів і навпаки – технічні 
можливості визначають технології інтенсивного садівництва. 

Характерною рисою сучасного промислового садівництва є створення 
плодових насаджень, які зможуть у максимально короткий час почати 
плодоносити та забезпечити високий рівень виходу продукції з одиниці 
площі. Таким вимогам відповідають сади на слаборослих вегетативних 
підщепах – сади інтенсивного типу. У садах інтенсивного типу на одному 
гектарі може бути висаджено понад 2200 дерев при ширині міжрядь 3-4,5 м 
(1). 

Шляхом закладання садів інтенсивного типу іде розвиток галузі 
садівництва в Україні. Основними перевагами інтенсивного саду є: 

- раннє товарне плодоносіння; 
- ефективне використання і зменшення потреби в трудових ресурсах; 
- збільшення врожайності і підвищення якості продукції; 
- можливість механізації технологічних процесів сучасними 

технічними засобами і зменшення ручної праці; 
- ефективне використання енергетичних ресурсів за рахунок 

збільшення щільності насаджень. 
Схеми садіння і технології інтенсивного садівництва потребують 

комплексів високопродуктивних машин для механізації технологічних 
процесів у всі фази розвитку саду і в процесі догляду за ним. 

Техніка для садівництва відрізняється різноманіттям номенклатури 
машин, їх типорозмірів і конструкції виконавчих органів. Це обумовлено 
набором технологічних операцій в технологіях інтенсивного садівництва. 

Для складання машино-тракторних агрегатів у технологіях інтенсивного 
садівництва потрібен і спеціальний трактор, який міг би їх задовольнити і 
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мав можливість агрегатування зо всіма знаряддями, що їх використовують 
для механізації технологічних процесів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Останнім часом багато уваги 
в спеціальних виданнях приділяється тракторам сільськогосподарського 
призначення, проте в основному це стосується стандартних тракторів 
загального призначення різної потужності. Інформація про трактори 
спеціального призначення, що їх використовують для роботи в сучасних 
інтенсивних садах, практично відсутня. 

У каталозі тракторів 2008-2009 рр. [2] наведено велику номенклатуру 
тракторів спеціального призначення, але вона подана у вигляді технічної 
характеристики без аналізу конструкційних особливостей машин, які 
відрізняють спеціальні трактори для садівництва від стандартних тракторів 
загального призначення (10). 

Мета дослідження – підготувати інформацію для фахівців, які 
формують технічну політику господарств садівничої галузі. 

Основними завданнями дослідження є: 
- показати номенклатуру тракторів, що їх випускають різні виробники 

для роботи в інтенсивних садах; 
- показати особливості конструкції й опційне обладнання, які 

дозволяють ефективно використовувати спеціальні трактори для виконання 
технологічних операцій в інтенсивному садівництві; 

- розкрити переваги використання спеціальних тракторів в 
інтенсивному садівництві перед тракторами загального призначення, яких ще 
багато використовується в галузі. 

Виклад основного матеріалу. Упродовж тривалого часу в садах з 
широкорядною схемою садіння (8х4 м) найбільш розповсюдженим 
трактором був трактор типу МТЗ-80. Він використовувався для механізації 
практично всіх технологічних процесів. Для транспортування зібраної 
продукції, підвезення тари застосовували трактори типу Т-16, Т-25, однак 
сучасні технології потребують іншого підходу до підбору трактора.  

Трактори для інтенсивного садівництва, враховуючи схеми садіння, 
низьке розташування нижнього ярусу насаджень, повинні мати властивості, 
які відрізняються від тракторів для загального землеробства, а саме: через 
обмеженість простору для маневрування мати компактні розміри і малий 
радіус розвороту; через наявність великої кількості типорозмірів і 
номенклатури знарядь для догляду за садом – достатню потужність і 
універсальну задню навіску; для запобігання пошкодженню нижнього ярусу 
дерев – прийнятну висоту; для універсалізації використання бажана передня 
навіска і вал відбору потужності; для робіт з технічними засобами 
застосування пестицидів і агрохімікатів – герметичну кабіну; для робіт з 
навантажувально-завантажувальними механізмами – реверсивність робочого 
місця оператора. 
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Цим вимогам відповідають спеціальні трактори, які розроблені і 

випускаються рядом провідних виробників тракторів і спеціалізованими 
компаніями.  

Потреби в тракторах для садівництва в Україні реалізуються за рахунок 
машин європейських і американських брендів, тракторів виробництва 
спеціалізованих підприємств, а також тракторів білоруського і китайського 
виробництва. Слід зауважити, що оснащення господарств садівничої галузі 
спеціалізованими тракторами здійснюється фрагментарно і безсистемно. 
Більшість господарств пристосовують для садівництва трактори загального 
призначення або трактори Китайського виробництва, які мають менші 
габаритні розміри, але також не є спеціальними для садів. 

Мінський тракторний завод позиціонує дві моделі тракторів – «Беларус 
921.3» і «Беларус 921.4» як спеціальні трактори для садівництва. Ці моделі є 
модифікаціями універсально-просапного трактора «Беларус 922.3» і 
відрізняються від нього шириною, яка становить 1600 мм («Беларус 922.3» – 
1970 мм) і висотою, яка становить 2380 мм («Беларус 922.3» –1970 мм). 
Трактори мають досить потужні двигуни – 90,7 к.с. і 94 к.с. відповідно. 

Трактори оснащені механічною трансмісією, яка дозволяє працювати з 
18-тю передачами вперед і 4-ма назад.  

Задня гідронавісна система і задній вал відбору потужності (540 об/хв і 
1000 об/хв) дозволяють працювати з навісними і причіпними знаряддями і 
активними робочими органами з приводом від ВВП трактора. Модифікація 
трактора «Беларус 921.4», крім заднього навісного пристрою, має і передній 
гідронавісний пристрій, що розширює універсальність застосування трактора 
в технологіях садівництва. Однак слід зазначити, що виробник не пропонує 
опційне оснащення переднім валом відбору потужності. 

Компанія «Deere & Company World Headquarters» як спеціальні  
позиціонує трактори серії 5Е і 5G, які призначені для роботи в садах. 
Трактори «John Deere» моделі 5Е мають ширину 1,22 м, ширина 5GV 
становить 1,3 м. Ці трактори можуть працювати в найвужчих міжряддях. 
Трактори моделі 5GF мають ширину 1,5 м, а моделі 5RN –ширину 1,86 м, що 
задовольняє сучасні схеми насаджень (9). 

Машини оснащені дизельним двигуном типу «PowerTech M» потужністю 
80 або 90 к.с., об’ємом 4,5 л. 

У стандартній комплектації трактори оснащені механічною трансмісією с 
12-ма передачами переднього ходу і 12-ма передачами заднього. У якості 
опції може бути встановлена трансмісія с 24-ма передачами в кожному 
напрямку. 

Машини оснащені заднім гідронавісним пристроєм вантажопідйомністю 
1530 кг і валом відбору потужності з частотою обертання 540 об/хв. 
Випускаються трактори у варіанті з кабіною і захисними дугами. 
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Рисунок 1 – Трактор «John Deere» моделі 5Е 
 

Корпорація «AGCO» під брендом «Fendt» для технологій садівництва і 
виноградарства розробила і поставляє трактора серії «Fendt 200» Vario в 
модифікаціях «Fendt 207 V/F», «Fendt 208 V/F», «Fendt 209 V/F/P», «Fendt 210 
V/F/P», «Fendt 211 V/F/P» потужністю від 70 до 110 к.с. (51-81 кВт) (5). 

У залежності від вимог технологій вирощування продукції садівництва і 
виноградарства трактор випускається в трьох комплектаціях: 

• модель V – вузькоколійний трактор для роботи у виноградниках; 
- модель F – середньоколійний трактор для роботи в садах і 

виноградниках; 
- модель P – ширококолійний трактор для роботи в садах. 
Трактор моделі «Fendt 200» Vario – це один з перших на ринку 

безступеневих спеціальних тракторів з корбкою передач Vario. 
Спеціальні трактори «Fendt 200» Vario можуть використовуватися 

практично у всіх схемах садіння садів, починаючи з ширини міжрядь 1,5 м. 
Потужнісні характеристики і гідравлічна система дозволяють працювати 
трактору зі всією номенклатурою знарядь в сучасних технологіях садівництва 
та всіма їх типорозмірами. 

Крім стандартної комплектації, компанія «Fendt» може виконати машини 
з додатковим обладнанням, що дозволить пристосувати їх до особливостей 
технологій господарства. Це, до прикладу, безступенева КПП, передній ВВП 
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з різною кількістю обертів або задній синхронний, низька або стандартна 
кабіна. 

 

 
 

Рисунок 2 – Трактор «Fendt 210 F» в агрегаті з вентиляторним 
обприскувачем. 

 
Відомий виробник складної сільськогосподарської техніки компанії 

«Deutz Fahr» випускає спеціалізовані трактори моделі «Agroplus» в трьох 
комплектаціях: V, S, i F (4). 

Модель V – вузькоколійний (ширина 1,16 м) трактор з низькою кабіною; 
модель F – ширококолійний трактор (ширина – 1,43 м); модель F – 
універсальна модель (ширина – 1,26 м). 

Трактори моделі «Agroplus» комплектуються три- або 
чотирициліндровим дизельним двигуном з системою «Turbo intercooler». 

Двигун з однолітровим об’єм циліндра являє собою проміжний варіант 
між компактними двигунами з об’ємом циліндра менше 1000 м3 (але 
малопотужними) і двигунами з об’ємом циліндра більше 1000 м3. 

Проміжний охолоджувач охолоджує повітря турбіни, створюючи умови 
для кращого згоряння палива та підвищення потужності, а також зменшення 
витрат палива з одночасним підтриманням найбільш ефективного 
температурного режиму роботи двигуна. 

Система вприскування SDF з окремою насо-форсункою для кожного 
циліндра сприяє підвищенню потужності двигуна за рахунок високого тиску 
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(до 140 МПа) і миттєвому впорскуванню, який керується системою 
електронного регулювання і в залежності від навантаження оптимізує 
споживання палива без втрати потужності. 

У базовій комплектації трактори оснащені коробкою передач «Over 
Speed», яка дозволяє працювати з тридцятьма передачами вперед і 
п'ятнадцятьма назад, коробкою передач «Over Speed Powershift» з трьома 
ступенями і редуктором, що в цілому дозволяє працювати з сорока п’ятьма 
передаточними відношеннями вперед і назад. 

Усі модифікації тракторів «Agroplus» в базовій комплектації також 
мають задній вал відбору потужності з багатодисковим зчепленням в олійній 
ванні зі швидкістю 540 і 1000 об/хв, а також може працювати в 
синхронізованому режимі (в залежності від частоти обертання колінчастого 
вала двигуна). 

Трактори опційно комплектуються переднім валом відбору потужності зі 
швидкістю 1000 об/хв. 

Гідравлічна система тракторів має насос продуктивністю 54 л/хв та 
робочу гідравлічну систему приведення робочих органів, яку на замовлення 
виготовляють у трьох виконаннях: шестиканальна з регулятором потоку і 
трьома механічними розподільниками; чотириканальна з двома механічними 
розподільниками; шестиканальна з двома механічними розподільниками і 
одним подвійним розподільником з регулюванням потоку. 

В якості опції машини можуть комплектуватися тандемом насосів з 
продуктивністю 33 л/хв і 25 л/хв. 

Задній гідравлічний пристрій має вантажопідйомність до 3000 кг, 
передній – 1500 кг. 

У якості опції може бути встановлений пристрій «Electronic Hitch 
Regulation» (EHR) з електронним управлінням, що дає можливість 
налаштування одного з двох можливих режимів обертання і збереження 
обраного режиму в пам'яті машини. 

Для забезпечення максимального рівня прохідності та економічності в 
робочих умовах трактора без постійно увімкненого повного приводу, 
трактори оснащені системою AWTO 4WD, за допомогою якої включається 
або виключається привід на всі колеса.  

Усі модифікації оснащені гальмівною системою, яка забезпечує швидке 
реагування за рахунок дискових гальм на всіх чотирьох колесах, які 
працюють в олійній ванні. 

Трактори «Agroplus» поставляються з кабіною або з захисними дугами. У 
варіанті з кабіною, остання звукоізольована, герметична та оснащена 
системою кондиціонування повітря. 

 



 112 

 
 

Рисунок 3 – Трактор «Agroplus 430», моделі S в агрегаті з косаркою-
подрібнювачем і обприскувачем 

 
Ще однією моделлю спеціального трактора компанії «Deutz Fahr» є 

трактор «Agroplus F Ecoline», особливістю якого є низьке розташуванням 
робочого місця, коротка колісна база та підвищене маневрування за рахунок 
конструкційних особливостей. 

Трактори випускають в шести модифікаціях, які відрізняються між 
собою потужністю, яка становить від 62 до 96 к.с., та конструкцією 
дизельного двигуна 

«Agroplus F Ecoline» оснащені тр- або чотирициліндровими двигунами 
SDF серії 1000 TIER 111 з класичним турбонаддувом або турбонаддувом, 
який має проміжне охолодження повітря та електронний регулятор подачі 
палива, що виконує контроль над системою високого тиску подачі палива і за 
кожною насос-форсункою, яка встановлена для кожного циліндра окремо. 

Двигуни оснащені системою гідравлічних штовхачів Hydraulic Roller 
Tappis (HRL), які забезпечують за допомогою електрогідравлічного клапана 
оптимізацію управління впорскування палива в камеру згоряння. 

Система подачі палива обладнана електронним блоком управління 
двигуна (блок ECU), який постійно контролює навантаження двигуна під час 
виконання технологічних операцій і автоматично керує його 
функціонуванням. 

Тракторист має можливість програмувати і встановлювати режими 
двигуна в залежності від використання. 
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Двигуни тракторів «Agroplus F Ecoline» оснащені пристроєм EGR для 

внутрішньої рециркуляції вихлопних газів (яка здійснюється безпосередньо в 
камері згорання). 

У ході циклу всмоктування спеціальна пелюстка кулачка ГРМ підтримує 
зливний клапан в напіввідкритому положенні, це дозволяє невеликій 
кількості вихлопних газів, змішаних з повітрям всмоктування, повернутися в 
циліндр, з повторним згоранням залишків частини палива, що забезпечує 
повне використання палива і максимально чистий рівень вихлопу. 

На тракторах «Agroplus F Ecoline» встановлена механічна трансмісія, яка 
забезпечує відповідну кількість передач, п’ять – з максимальною швидкістю 
40 км/год та синхронізованим інверсором. 

На замовлення коробка передач може бути оснащена механічним міні-
редуктором з тим, щоб забезпечити тридцять передач (20+10), або 
спеціальним редуктором, за допомогою якого можливо отримати більш 
широкий вибір діапазону передач – в кількості сорока п’яти (30+15). 

Задній механізм відбору потужності – на 540 і 1000 об/хв, зчеплення 
заднього механізму відбору потужності є механічним і здійснюється за 
допомогою важеля. 

Маневрування тракторів моделі «Agroplus F Ecoline» забезпечується 
завдяки наявності системи гідравлічного управління, привід якої 
здійснюється гідравлічним шестеренчастим насосом. 

У конструкції робочої гідравлічної системи трактора передбачені чотири- 
або шестисекційні гідророзподільники, а регулятор потоку та продуктивність 
гідравлічного насоса дозволяє додатково використовувати кілька допоміжних 
розподільників.  

Задній гідравлічний навісний пристрій має вантажопідйомність 3000 кг і 
оснащений системою визначення зусилля в третій точці, рух скоби третьої 
точки контролюється клапаном тиску. 

Передній міст з подвійним приводом представляє центральну трансмісію 
на прямій лінії, для виключення необхідності використання універсального 
кардана. 

За допомогою гідравлічних циліндрів рульового керування, які 
розташовані ззаду переднього моста, кут повороту трактора становить понад 
550, що робить його більш маневреним під час розворотів. 

Для роботи машини у важких умовах передбачено стовідсоткове 
блокування диференціалів. 

 



 114 

 
 

Рисунок 4 – Трактор «Agroplus F Ecoline» в агрегаті  
з ґрунтовою фрезою 

 
Трактори моделей «Agroplus» і «Agroplus F Ecoline» компанія «Deutz 

Fahr» позиціонує як спеціальні трактори для використання в садах, 
виноградниках і комунальному господарстві.  

Діапазон потужності тракторів від 60 до 106 к.с. дозволяє агрегатувати з 
ними всю номенклатуру знарядь, що їх використовують в технологіях 
садівництва і виноградарства, і всі їх типорозміри. 

Габаритні розміри машин дозволяють працювати в міжряддях, 
характерних для схем насадження садів. 

Діапазон швидкостей від 0,17 до 39,6 км/год дозволяє якісно виконувати 
технологічний процес з максимально можливою продуктивністю.  

Компанія «Massey Fеrguson» корпорації «AGCO» пропонує на ринку 
трактори для садівництва серії 3600. Кожна модель має до чотирьох 
модифікацій по ширині машини (таблиця 1 ), в комплектації з кабіною або з 
платформою та в двох або чотирьох варіантах приводу рушіїв (коліс) (7). 

Версії між собою відрізняються шириною машини, а саме: 
- версія V призначена для роботи в найвужчих міжряддях і має 

ширину 1-1,3 м; 
- версія S призначена для роботи в інтенсивних садах і має ширину 

1,3-1,6 м;  
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- версія F також вписується в технології інтенсивного садівництва і 

має ширину 1,5-1,8 м;  
- версія GE призначена для роботи в міжряддях інтенсивного саду і в 

обмеженому по висоті просторі трактори мають ширину 1,15-1,4 м;  
 

Таблиця 2 – Модельний ряд тракторів «Massey Fеrguson» серії 3600 
 

Модель Версія Потужність двигуна, к.с. 
MF 3625 V/S/F/GE 69 
MF 3635 V/S/F/GE 80 
MF 3640 V/S/F/GE 84 
MF 3650 S/F/GE 94 
MF 3660 S/F/GE 102 
 
Трактори «Massey Fеrguson» серії 3600 оснащені трициліндровими 

двигунами AGCO SISU POWER з турбонаддувом. Подача палива на моделях 
MF 3625, MF 3635 здійснюється звичайним паливним насосом, а на моделях 
MF 3640, MF 3650, MF 3660 встановлена система «Cоmmon Rail».  

Система «Cоmmon Rail» дозволяє подати паливо на форсунки циліндрів з 
підвищеним тиском. При цьому кількість палива і тиск вприскування 
незалежні один від одного і визначаються режимом експлуатації двигуна, що 
створює умови для формування повітряно-паливної суміші.  

За наявності системи «Cоmmon Rail» двигун реагує на зміну 
навантаження на нього при перепаді обертів на 10 об/хв, тоді як за звичайної 
системи подачі палива це відбувається при зміні від 150-200 об/хв. 
Впорскування палива під високим тиском дозволяє підвищити ефективність 
використання палива, зменшити шум, вібрацію і кількість шкідливих 
викидів, швидко і плавно прискорюватися, підтримувати постійну швидкість 
обертання при використанні ВВП.  

У базовій комплектації трактора серії MF-3600 встановлено механічну 
коробку передач з трьома діапазонами і чотирма синхронізованими 
передачами, які забезпечують 12 передач вперед і 12 передач назад. 

В якості опції машини можуть комплектуватися механічною трансмісією 
з 24-ма передачами вперед і 24-ма назад, електрогідравлічною трансмісією 
типу «Speedshift» (24 передачі вперед і 24 назад) і комбінованою 
електрогідравлічною трансмісією типу «Powershuttle» + «Speedshift» (24 
передачі вперед і 12 назад) з електрогідравлічним перемиканням. 

Трактори серії MF-3600 можуть поставлятися у варіанті з кабіною і з 
відкритою платформою, хоча для роботи в садівництві і виноградарстві, 
особливо при використанні засобів захисту, кабіна є необхідним 
конструкційним елементом. 

Однією з відмінностей тракторів серії MF-3600 є система викиду 
відпрацьованих газів, яка розташована не на капоті, а вертикально в задній 
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частині кабіни, що знижує рівень шуму і не забруднює плоди в сучасних 
інтенсивних садах.  

Трактори «Massey Fеrguson» серії 3600 виробник представляє, як 
спеціальні трактори для садівництва і виноградарства. Машини серії MF3600, 
і мають характерні ознаки тракторів, призначених для механізації 
технологічних процесів в садівництві і виноградарстві, а саме: достатню 
потужність, обмежену масу для машин такої потужності, прийнятні габаритні 
розміри, можливість вибору комплектації трактора. 

 

 
 

Рисунок 5 – Трактор «Massey Fеrguson» серії 3600 в агрегаті з 
обприскувачем 

 
Провідний світовий виробник сільськогосподарської техніки компанія 

«CLAAS», відома, перш за все, потужною зерно- і кормозбиральною 
технікою, потужними тракторами, розробила і виготовляє трактор для 
забезпечення технологій садівництва і виноградарства серії «NEXOS». 
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Трактори випускаються в трьох варіантах по ширині машин – модель VE має 
ширину 1 м, модель VL – 1,26 м, модель F – 1,46 м. За потужністю двигуна 
машини випускаються в модифікаціях «NEXOS- 210» з потужністю двигуна 
72 к.с., «NEXOS- 220» – з потужністю двигуна 82 к.с., «NEXOS- 230» – 
потужністю 88 к.с. і «NEXOS- 240» – потужністю 101 к.с. (6). 

«NEXOS» модифікацій 210, 220 і 230 оснащені чотирицілиндровим 
компактним двигуном об’ємом 3,2 л, двигун «NEXOS-240» має об’єм 4,5 л. У 
базовій комплектації трактори мають механічну трансмісію, яка забезпечує 
12 передніх передач і 12 задніх. 

Трактори серії «NEXOS», крім базової комплектації, опційно можуть 
виготовлюватися з удосконаленими основними системами машини, в 
залежності від потреб господарства. Машини можуть бути укомплектовані 
чотирма варіантами трансмісії: 

- 12V/12R з механічним реверсуванням; 
- 24V/24R з механічним реверсуванням та механічним понижуючим 

редуктором; 
- 24V/24R з механічним реверсуванням і двоступеневим перемикачем 

під навантаженням «TWINSHIFT»; 
- 24V/12R з гідравлічним реверсуванням «REVERSHIFT» і 

двоступеневим перемикачем під навантаженням «TWINSHIFT»; 
Кількість передач забезпечує потрібну швидкість для всіх видів робіт. 

Трактор має можливість рухатись зі швидкістю 0,43 км/год за номінальної 
частоти обертання. Система «TWINSHIFT» дозволяє понизити передачу на 
важелі керування без зупинки тягового зусилля. 

У базовій комплектації трактори серії «NEXOS» оснащені гідравлічною 
системою з двома насосами продуктивністю 85 л/хв, при цьому 
продуктивність 59 л/хв забезпечується одним насосом і використовується для 
забезпечення секцій розподілювача і заднього навісного пристрою. При 
встановленні переднього навісного пристрою, гідросистема може бути 
оснащена трьома насосами загальною продуктивністю 111 л/хв. Таким 
чином, подача на навісні пристрої, рульове керування і секції 
гідророзподілювача здійснюється незалежно один від одного. Це дозволяє 
виконувати кілька функцій, за які відповідає гідросистема. 

Можливість комплектації трактора серії «NEXOS» різними 
типорозмірами коліс, реверсування місця керування, можливість обладнання 
переднім навісним пристроєм і валом відбору потужності та низкою 
додаткових опцій дозволяють використовувати трактор на всіх технологічних 
операціях і при всіх схемах посадки, які використовуються в садівництві.  
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Рисунок 6 – Трактор серії «NEXOS» на транспортуванні урожаю 
 
Компанія «Case IH Agriculture», в лінійці тракторів різної потужності, 

випускає серію спеціальних тракторів для садівництва моделі «Quntum», яка 
має 3 модифікації в залежності від ширини машини і 13 моделей – за 
потужністю двигуна (табл. 2). 

 
Таблиця 2 – Модельний ряд  тракторів «Quntum» 
 

Модель Версія Потужність двигуна, к.с. 
«Quntum 65»  V 65 
«Quntum 75» V/N/F 78 
«Quntum 85» V/N/F 88 
«Quntum 95» V/N/F 97 
«Quntum 95» V/N/F 106 

 
Ширина трактора  визначена індексом моделі: 
- модель V – призначена для роботи у вузьких міжряддях і має ширину 

1061 мм; 
- модель N – призначена для роботи в інтенсивних садах, має ширину 

1236 мм; 
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- модель F – також здатна виконувати всі роботи в садах і має 

найбільшу в модельному ряді ширину 1398 мм. 
Трактори модельного ряду «Quntum» оснащені 4-цілиндровими 

дизельними двигунам, двигуни потужністю 65, 78 і 88 к.с. мають об'єм 3,2 л., 
а потужністю 97 і 106 к.с. – об'єм 4,5 л (8). 

У стандартній комплектації трактори мають механічну трансмісію, яка 
дозволяє працювати з 16-ма швидкостями вперед і 16-ма назад. Опційно 
машини можуть комплектуватися трансмісією типу «Powershift» з двома 
діапазонами, яка дозволяє мати 28 передніх швидкостей і 16 задніх. 

Електрогідравлічна система управління дозволяє зручно маневрувати в 
міжряддях насаджень, при цьому радіус повороту за повного приводу 
становить від 3065 мм до 3440 мм. 

Трактори серії «Quntum» мають задню гідронавісну систему 
вантажопідйомністю 2600 кг і задній вал відбору потужності на 540 об/хв в 
стандартній комплектації. Опційно ВВП може бути встановлений на 1000 
об/хв.  

Гідравлічна система тракторів може бути оснащена стандартним насосом 
з продуктивністю 25 л/хв і високопродуктивним насосом з продуктивністю 
35 л/хв для тракторів серії V і N, трактори серії F оснащені гідравлічним 
насосом продуктивністю 35 л/хв. В опційних комплектаціях продуктивність 
гідравлічного насоса може бути збільшена до 64 л/хв. 

Трактори серії «Quntum» обладнані кабіною для створення комфортних 
умов для тракториста. Кабіна обладнана кондиціонером і системою фільтрів 
для запобігання проникненню в робочу зону шкідливих речовин під час 
роботи.  

Італія відома своїми традиціями у виробництві продукції садівництва, 
тому природно, що компанії цієї країни виробляють і засоби механізації 
технологічних процесів у садівництві, і трактори для їх агрегатування. 

Однією з таких компаній є компанія «GOLDONI». Продукція 
підприємства – це трактори різної потужності для садівництва і 
виноградарства, які узгоджуються зі схемами садіння, шириною міжрядь, 
площами насаджень. У модельному ряду компанії представлені трактори 
потужністю від 20 до 95 к.с. Ці трактори можуть бути обладнані і переднім 
навісним пристроєм, і переднім валом відбору потужності. Ширина 
найбільшої і найпотужнішої моделі тракторів «GOLDONI» серії «Star» має 
ширину від 1472 до 1800 мм, а найбільша висота – 2273 мм. 

Трактори «GOLDONI» всіх модельних рядів можуть випускатися з 
кабіною і платформою, а радіус повороту, вантажопідйомність заднього 
навісного пристрою до 2500 кг і переднього до 1000 кг дозволяють 
використовувати трактори на всіх технологічних операціях в садівництві.  

Одним з лідерів виробництва тракторів для садівничої галузі є 
італійський холдинг «ARGO TRACTORS Spa.», який виробляє трактори 
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«Landini». Торгівельна марка «Landini» відома на ринку 
сільськогосподарської техніки з 1884 року. 

Спеціальні трактори для садівництва представлені модельним рядом 
«REX».  

 

 
 

Рисунок 7 – Трактор серії «REX» в агрегаті з подрібнювачем гілок 

Трактори модельного ряду «REX» випускають в чотирьох версіях по 
ширині машини: 

- Версія F – машина має ширину 1437 мм і призначена для фруктових 
інтенсивних садів; 

- Версія GE – машина має ширину 1413 мм, варіант без кабіни 
призначений для фруктових інтенсивних садів з обмеженнями по висоті; 

- Версія GT – машина має ширину 1554 мм і призначена для фруктових 
інтенсивних садів з міжряддями від 3 м; 

- Версія V – призначена для виноградників. 
Машини ряду «REX» оснащені три- і чотирицілиндровими дизельними 

двигунами «Perkins» потужністю 68/74/79/83/92,5/104/110,2 к. с. Також 
трактори можуть бути оснащені цілим рядом трансмісій в залежності від 
потреб господарства, серед яких: 

- механічна синхронізована, механічний реверс 12х12; 
- механічна синхронізована, механічний реверс 16х16, обладнана 

ходозменшувачем; 
- механічна синхронізована, механічний реверс 15х15; 
- механічна синхронізована, механічний реверс 20х20, обладнана 

ходозменшувачем; 
- механічна синхронізована, з можливістю перемикання під 

навантаженням, електрогідравлічний реверс 30х30; 
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- механічна синхронізована, з можливістю перемикання під 

навантаженням, електрогідравлічний реверс 40х40, обладнана 
ходозменшувачем. 

Вантажопідйомність заднього навісного пристрою 2600 кг, а версії GT – 
3250 кг. Гідросистема модельного ряду «REX» дозволяє встановлювати до 
п’яти пар задніх та п’яти пар передніх гідровиводів  загальною 
продуктивністю 82 л/хв, що забезпечує виконання всіх необхідних 
технологічних операцій (3). 

Висновки. Підводячи підсумок огляду спеціальних тракторів для 
садівництва, можна відзначити: 

- механізація технологічних процесів в інтенсивному садівництві 
розвивається на основі спеціальних тракторів, які відрізняються меншими 
габаритними розмірами, меншою масою, але мають досить потужні двигуни 
для агрегатування зі знаряддями різної ширини захвату і різними типами 
робочих органів; 

- радіус повороту і ширина машин дозволяє їм вписуватися в міжряддя 
при різних схемах посадки; 

-  набір опційних удосконалень дозволяє одним трактором виконувати 
практично всі технологічні операції, починаючи від догляду і закінчуючи 
транспортними роботами завдяки швидкості до 40 км/год; 

- в Україні оснащення машино-тракторних парків господарств 
садівничої галузі спеціальними тракторами здійснюється фрагментарно і 
безсистемно, енергозабезпечення механізації технологічних процесів 
здійснюється за рахунок пристосування тракторів загального призначення.  
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Аннотация  

 В статье приведен обзор специальных тракторов различных 
производителей, которые предназначены для работы в интенсивных садах. 

Summary 
 The article provides an overview of special tractors of different manufacturers 
that are designed to work in intensive gardens. 
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Визначено режими функціонування трактора на довжині гону з 
мінімальними непродуктивними витратами. 

 
Ключові слова: трактор, тягова потужність, розгін, гальмування, 

коливання моменту. 
 

Вступ. Під час роботи двигуна в реальній експлуатації агрегатів 
відбувається зниження ефективної потужності через те, що моменти сил 
опору агрегату, приведені до колінчастого вала двигуна, завжди мають 
змінний (стохастичний) характер за частотою і амплітудою. Це викликає 
розузгодження в роботі систем і механізмів двигуна (повітро- і паливоподачі, 
випуску відпрацьованих газів та ін.). Експериментально доведено, що 
зниження потужності тим більше, чим більше динамічність зміни моменту 
опору на валу двигуна, зниження може досягати 20–30% номінальної 
потужності двигуна. Таким чином відбувається «недобір» потужності, як 
наслідок несталого (стохастичного) режиму роботи двигуна. 

Аналіз основних публікацій. Для подолання короткочасних опорів під 
час роботи МТА (різке збільшення опору робочих машин, рушання з місця і 
т.ін.) рекомендується при комплектуванні МТА частину потужності двигуна 
резервувати. Величина її залежно від виду технологічної операції і стану 
оброблюваного середовища може становити від 5 до 40% номінальної 
потужності. Таким чином, так звані внутрішні втрати потужності двигуна [1]: 

PсВСПB NNNN ++= ,                                             (1) 
де ВСПN  – потужність, яка витрачається на приведення допоміжних 

механізмів і систем трактора, самохідної машини; сN  – втрати потужності на 
несталий (стохастичний) режим роботи двигуна; PN  – частина потужності 
двигуна, витрачена на резерв. 

Фактичну потужність двигуна, яка може бути використана для тяги і 
приведення робочих органів машин, пересування агрегату із заданим 
швидкісним для навантаження режимом роботи, визначають з рівняння [1]: 

( )PсВСП
н
е

ф
е NNNNN ++−= .                                        (2) 
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Як видно зі схеми (рис. 1), залежно від виду мобільного агрегату (виду 

енергетичних потоків до робочих органів машин) фактична потужність від 
двигуна передається на його пересування і на: тягу робочих машин – тягові 
МТА; приведення робочих органів машин (через ВВП, гідромотори, 
електродвигуни, пневмодвигуни та ін.) – приводні МТА (самохідні комбайни, 
шасі та ін.); тягу машин і приведення їх робочих органів. 

 

 
 

Рисунок 1 - Схема використання номінальної потужності двигуна під час 
роботи МТА 

 
З урахуванням сил, що діють на МТА під час його руху, баланс 

потужності мобільних МТА в розгорненому вигляді запишемо так [1]: 

ПРКРТРРВСП NNNNNNNNNNNN jwafc
н
е ++±±±+++++= δ , (3) 

де δNNN fТР ,,  – витрати (втрати) потужності на приведення в дію 
механізмів трансмісії, пересування трактора або самохідної машини і 
буксування їх рушіїв, кВт; jwa NNN ,,  – витрати (втрати) потужності на 
подолання сил опору: підйому трактора або самохідної машини, повітряного 
середовища, інерції, кВт; KPN  – корисні витрати на створення потужності 
тяговою (гаком), кВт; ПРN – витрати потужності на приведення робочих 
органів машин (ВВП, тягових модулів, генераторів енергії та ін.), кВт. 

Втрата потужності внаслідок дії зовнішніх чинників: 
jwaf NNNNNNПОТ ±±±+= δ .                                      (4) 

У разі руху тракторного агрегату зі швидкістю менше ніж  
10 км/год wN  можна нехтувати. Потужність тракторного агрегату, що 
працює по довжині гону на горизонтальній ділянці, як відомо, складається з 
потужностей: що витрачається на тягу машин-знарядь ( КРN ), на 
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самопересування агрегату ( fN ), на подолання сил інерції ( jN ) ,  на 

буксування ( δN ): 

δjf
ф
е NNNNN КР +++= .                                           (5) 

Основна частина. Складові δjf NNN ,,  характеризують непродуктивні 
втрати потужності. Зменшення їх до мінімуму, під час роботи агрегату 
приведе до збільшення потужності для виконання корисної роботи ( КРN ). 
Цю задачу можна розв’язати шляхом вибору оптимальних режимів зміни 
потужності тягового агрегату у функції часу під час розгону, сталого руху і 
гальмування. Для цього рівняння (5) зручно записати в безрозмірному 
вигляді: 

2' kpvvvvN fc ++µ+µ= ,                                            (6) 
де k  – коефіцієнт пропорційності буксування трактора його силі тяги; 

;
eн

e
N
NN =  ;

∑
∑=

н
c R

R
μ  ;

fн

f
f P

P
=µ  

НКР

КР

P
Pp

.
= ; 

p.н

p

V
V

v =  – безрозмірні 

одиниці відповідно потужності двигуна, опору машин-знарядь, опору 
пересуванню агрегату, тяги агрегату і швидкості, де 

p.нpfнfнee VVPPPPRRNN НКРКР ,,,,,,,,, .∑∑  – відповідно поточні і 
номінальні значення потужності двигуна, опори машин-знарядь, опори 
пересуванню агрегату, тяги агрегату і швидкості. 

Зазвичай довжина гону має цілком певне значення. Приймаючи за 
одиницю довжини гону шлях, прохідний тракторним агрегатом за час T=τ  
за номінальної швидкості, довжини гону у відносних одиницях запишемо у 
вигляді інтеграла: 

∫ τ=
T

vdS
0

.                                                    (7) 

Тоді задачу про оптимальну зміну тягової потужності тракторного 
агрегату математично буде сформульовано так: знайти функції ( )τv  і ( )τp , 

що доставляють мінімум інтегралу ∫ τ
T

Nd
0

 при заданому значенні інтеграла (3) 

і граничних умовах ( ) ( ) 00 == Tvv  (для трактора із зупинкою при 
перемиканні передач), ( ) 10 vv =  і ( ) 2vTv =  (для трактора з безступінчастими 
трансмісіями і при перемиканні передач на ходу). 

Це типова ізопериметрична задача варіаційного числення [2]. В даному 
випадку вона зводиться до знаходження мінімуму інтеграла 
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∫∫∫∫∫ τ+τ+τµ+τµ=τ
TTT

f

T

c

T
dpkdvvvdvdNd

0

2

0000
' .                            (8) 

Вважаючи з достатнім наближенням, що під час роботи тракторного 
агрегату по довжині гону опір машин-знарядь і опір коченню агрегату – 
величини постійні ( constcc =µ=µ 0 ; constff =µ=µ 0 , де 0cµ  0fµ  
відповідно середні значення опору машин-знарядь і коченню агрегату), перші 
два члени рівняння (8) можна записати: 

( ) ( )[ ]00
0

0
0

STSvdvd c

T

c

T

c −µ=τµ=τµ ∫∫ ;                                   (9) 

( ) ( )[ ]00
0

0
0

STSvdvd f

T

f

T

f −µ=τµ=τµ ∫∫ .                                (10) 

Розв'язання третього члена рівняння: 

( )2
0

2

0 2
1' vvdvv T

T
−=τ∫ .                                             (11) 

Таким чином, при прийнятих вище допущеннях витрати потужності на 
тягу машин-знарядь, на самопересування агрегату і на подолання його сил 
інерції не залежать від законів керування потужністю тягового агрегату і 
задача забезпечення мінімуму втрат потужності на непродуктивні витрати 
зводиться до забезпечення мінімуму інтеграла:  

∫ τ
T

dpk
0

2 .                                                       (12) 

Приймаючи до уваги, що cvp µ+= 1 , запишемо проміжну функцію для 
розв'язуваної задачі: 

( ) vv'H c 0
2 λ+µ+= .                                             (13) 

Рівняння Ейлера для неї має вигляд: 

02 0 =λ−v'' ,                                                     (14) 

де 0λ  – множник Лагранжа. 

Розв'язання рівняння (14) 
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20

21 4
τ

λ
+τ+= CCv ,                                               (15) 

де для граничних умов ( ) 10 vv = , ( ) 2vTv =  постійні інтегрування 
дорівнюють: 

11 vC = ; (16) 

2
21

2
246

T
TvTvSC ⋅⋅−⋅⋅−⋅

= ;                                        (17) 

( )
T

TvvS 21
0

1224 +−⋅
=λ .                                          (18) 

За нульових граничних умов ( ) ( ) 00 == Tvv  оптимальні залежності 
швидкості і тяги агрегату від часу відповідно мають вигляд: 










 τ
−τ

⋅
=

TT
Sv

2

2
6 ;                                                  (19) 

τ
⋅

−
⋅

+µ= 320
126
T

S
T

Sp .                                           (20) 

Умова Лежандра для рівняння (14) 

02' >=vvH .                                                   (21) 

Отже, на экстремалях (15), (19) і (20) досягається мінімум втрат 
потужності на буксування. 

Помноживши ( )τv  і  ( )τp ,  рівняння оптимальної зміни тягової 
потужності для випадку ( ) ( ) 00 == Tvv  і const=µ=µ 0  запишемо так: 









τ

⋅
+τ







 ⋅
+µ−τ







 ⋅
−

⋅
+µη

⋅
= 3

2
2

20322
12611266
T

S
T

S
TT

S
T

S
T

SN T .         (22) 

Таким чином, при зміні тягової потужності за законом кубічної 
параболи непродуктивні витрати тягової потужності трактора мінімальні і 
максимальна швидкість трактора може досягти значення 

T
SvT ⋅=

2
3 .                                                        (23) 

Зазвичай же швидкість поступального руху тракторного агрегату 
обмежується 

0vv ≤ ,                                                            (24) 
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де 0v  – допустима швидкість тракторного агрегату на конкретній 

сільськогосподарській операції. 
В цьому випадку оптимальна швидкість складається з екстремалів 

(розгін і гальмування) і меж області 0vv =  (рис. 2). Оскільки 0' ≠vvH  згідно 
з рівнянням (22), то дотичні до екстремалю і межі області співпадають, тобто 
в точках сполучення 0'=v , 0µ=p . 

 

 
 

Рисунок 2 - Оптимальна зміна тягової потужності N , швидкості v  і 
дотичної сили тяги p  при const=µ  і 0vv ≤  

 
Оптимальний час розгону на початку і гальмування тракторного 

агрегату в кінці гону визначимо за умови 21 ТТ = . Інтегруючи швидкість 
трактора роздільно на ділянках, де ( )τv  – екстремаль і де ( )τv  проходить по 
межі області, отримаємо: 

( )2100 3
1 TTvTvS +−⋅= .                                          (25) 

Звідки 









−==

0
21 2

3
v
STTT .                                              (26) 

Таким чином, при const=µ=µ 0 , ( ) ( ) 00 == Tvv , 0vv ≤  трактор буде 
працювати по довжині гону з мінімальними непродуктивними витратами, 
якщо при розгоні і гальмуванні його тягова потужність змінюється за 
законом кубічної параболи, а сила тяги – за лінійним законом. Час розгону і 
гальмування визначається за рівнянням (26). При досягненні заданого 
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значення швидкості оптимальним режимом роботи трактора буде режим 
постійної потужності. 

Висновок. Наведені теоретичні положення були підтверджені 
експериментальним шляхом. Вивчалися способи руху трактора ХТА-200 на 
оранці, посіві і суцільній культивації. Щоб забезпечити оптимальний спосіб 
руху агрегату, здійснювали попередню розмітку ділянки: відзначали шляхи 
розгону і гальмування, на яких перемиканням передач і зміною швидкісного 
режиму роботи двигуна добивалися зміни тягової потужності трактора 
відповідно до рівняння (18). Результати досліджень показали, що при 
оптимальному способі руху підвищується економічність агрегату на 5-6% і 
продуктивність – на 3–5%. 
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С. Лебедєв, канд. техн. наук,  
А. Коробко, канд. техн., наук, доц.,  
Харківська філія УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого 
 

Запропоновано методику вибору кількості і місця установлення 
акселерометрів, а також кваліметричні критерії оцінювання точності 
вимірювань при динамічних випробуваннях мобільних машин 

 
Ключові слова: мобільна машина, оцінювання придатності методів 

випробувань. 
 

Вступ. З кожним роком у світі збільшується виробництво автомобілів, 
тракторів та інших мобільних машин, підвищується їх технічний рівень. Це 
супроводжується посиленням вимог до безпеки руху і якості виробів 
мобільної техніки. Для забезпечення цих вимог необхідні досконалі методи 
контролю кінематичних і динамічних параметрів в процесі сертифікаційних 
випробувань і подальшої експлуатації. 

Вже набули розвитку методи оцінювання динаміки мобільних машин на 
основі використання давачів інерції (акселерометрів). Проте для отримання 
повної і достовірної інформації необхідне обґрунтування мінімально-
достатньої кількості вимірювальних осей акселерометрів і раціональних 
точок їх встановлення. 

Аналіз останніх досліджень і досягнень. Дослідження використання 
акселерометрів під час проведення динамічних випробувань набуло  
поширення в останні роки [1, 2, 3]. Також застосування акселерометрів під 
час випробувань автомобілів у даний час узаконено міжнародними [4] і 
національними стандартами низки країн [5, 6]. На сьогодні актуальним є 
питання створення мобільних реєстраційно-вимірювальних комплексів на 
основі лінійних низькочастотних акселерометрів, призначених для 
оцінювання параметрів руху мобільних машин під час проведення 
кваліметричних випробувань. 

При прямолінійному поступальному русі однієї вимірювальної осі 
достатньо для отримання достовірної інформації про динаміку автомобіля. 
При плоскопаралельному русі використання однієї вимірювальної осі 
недостатньо. В роботі [1] для плоскопаралельного руху мобільних машин 
запропоновано використовувати два трикомпонентні акселерометри (кожний 
з яких має три взаємно перпендикулярні вимірювальні осі). Проте у відомій 
літературі [1] відсутні рекомендації щодо раціонального вибору числа і місця 
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установлення акселерометрів залежно від задач, що ставляться перед 
випробувачами під час проведення динамічних випробувань. 

Якщо кількість вимірювальних осей менша мінімально необхідної, то 
результати випробувань малоінформативні, а об'єкт, що випробовується, 
володіє недостатньою спостережністю. Якщо ж кількість вимірювальних 
осей більша мінімально необхідної, то деякі вимірювальні осі дублюють одна 
одну. В цьому випадку можна підвищити точність вимірювання, 
використовуючи метод паралельних спостережень [7]. 

Мета дослідження – підвищити точність визначення параметрів руху 
мобільних машин під час проведення динамічних випробуваннях. Для 
досягнення поставленої мети необхідно розв’язати такі задачі: 

− визначити взаємозв'язок між кількістю ступенів рухливості об'єкта і 
мінімально-необхідною кількістю вимірювальних осей; 

− визначити раціональну кількість лінійних низькочастотних 
акселерометрів і місць їх встановлення при різних фізичних моделях 
представлення мобільних машин в процесі випробувань. 

Визначення мінімально-необхідної кількості вимірювальних осей. 
Мінімально необхідна кількість вимірювальних осей може визначатись 
числом ступенів рухливості об'єкта (число ступенів свободи щодо нерухомої 
ланки – стояка [8]). 

Матеріальна точка має в тривимірному просторі три степені свободи. 
Для вимірювання параметрів її руху достатньо в точку A  помістити 

один трикомпонентний акселерометр (з трьома взаємно перпендикулярними 
осями чутливості). 

Матеріальне тіло в тривимірному просторі має шість степенів свободи 
(рис. 1). В цьому випадку необхідно два трикомпонентних акселерометри 
( nHKD = , де H  − кількість степенів свободи відносно нерухомої ланки 
[8]; n  − кількість осей чутливості в одному давачі). 

Для визначення параметрів руху тіла в трьох площинах розглянемо 
проекції матеріального тіла на площини XOY , XOZ , ZOY  (рис. 2). 

Кутові швидкості обертання тіла щодо осей OX , OY , OZ  можуть бути 
визначені залежно від величини лінійних прискорень таким чином (рис. 2): 
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Рисунок 1 - Рух матеріального тіла в тривимірному просторі: 
точки A  і B  – місця установлення акселерометрів 

 

 
Рисунок 2 - Рух матеріального тіла в площинах тривимірного простору: 

а – в площині XOY ; б – в площині XOZ ; в – в площині ZOY  
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Знаючи параметри ZYXBBBAAA ZYXZYX ωωω  ;;;;;;;; , можна 

визначити параметри руху будь-якої точки матеріального тіла. Для цього в 
кожній з площин необхідно скласти рівняння пласкопаралельного руху. 

Очевидно, що під час руху матеріального тіла в двомірному просторі 
воно матиме три степені свободи. В цьому випадку для вимірювання 
параметрів руху достатньо трьох однокомпонентних акселерометрів, або 
одного двокомпонентного і одного однокомпонентного акселерометрів. 

Кутове прискорення обертання тіла в площині XOY  

;
СA

СA
ZXOY XX

YY
−
−

=ω=ω


                                            (4) 

;
BA

BA
ZXOY XX

YY
−
−

=ω=ω


                                              (5) 

Знаючи параметри ZBCA XYY ω ;;;  і параметри ZACB XYY ω ;;; , можна 
скласти рівняння пласкопаралельного руху і визначити кінематичні 
параметри будь-якої точки матеріального тіла. 

Визначення раціональної кількості лінійних акселерометрів і місць 
їх установлення під час випробувань мобільних машин. Визначення числа 
степенів рухливості просторового механізму, яким є мобільні машини, 
здійснюється за допомогою структурної формули Сомова-Малишева [8] 
( IIIIIIIVV pppppnH −−−−−= 23456 1 , де 1n  − число рухомих ланок 
механізму щодо нерухомої ланки – стояка; IIIIIIIVV ppppp ,,,,  − число 
кінематичних пар І-го, ІІ-го, ІІІ-го, IV-го, і V-го класів (клас кінематичної 
пари визначається числом зв'язків або обмежень, що накладаються на 
відносне переміщення ланок пари [8]). 

Розглянемо поставлену задачу на прикладі автомобіля. На рис. 3 
наведена кінематична схема автомобіля, представленого як просторовий 
механізм. Для проведення аналізу механізму приймемо такі допущення: 

− пружна підвіска автомобіля відсутня; 
− колеса автомобіля абсолютно жорсткі як в радіальному, так і в бічному 

напрямі; 
− у плямах контакту коліс з дорогою відсутнє ковзання – як бічне, так і 

поздовжнє. 
Прийняття цих допущень дозволяє вважати усі зв'язки, що накладаються 

на ланки автомобіля, утримуючими (зв’язок задається рівністю ( ) 0,, =xxtf  , 
де аргументами функції є час, швидкість і прискорення відповідно [8]) і 
голономними (накладають обмеження лише на положення (переміщення) 
точок і тіл системи [8]), а автомобіль – голономною механічною системою 
(системою, в якій діють лише голономні зв’язки [8]). 

За наявності у просторових механізмів великої кількості кінематичних 
пар утруднено визначення числа степенів рухливості. Труднощі викликає 
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визначення пасивних зв'язків і їх відкидання [8]. Тому визначення сумарного 
числа активних зв'язків K , що накладаються на ланки автомобіля, 
визначаємо через число степенів рухливості [8]: 

HnK −= 16 .                                                   (6) 

 
Рисунок 3 - Кінематична схема автомобіля, представлена в двох 

площинах  
за відсутності ковзання у плямах контакту коліс з дорогою, 

 і схема установлення давачів 
 
Очевидно, що при прийнятих допущеннях автомобіль має дві степені 

рухливості, що визначаються числом незалежних рухів, створюваних двома 
вхідними ланками. Цими ланками є ведучі і керуючі колеса автомобіля. 
Рухом ведучого колеса є обертання навколо своєї осі, рухом керуючого 
колеса – обертання навколо осі шворня (рис. 3). Таким чином, щоб визначити 
всі параметри руху автомобіля в площині дороги XOY , достатньо 
встановити два однокомпонентних акселерометри для вимірювання кутових 
прискорень (як показано на рис. 3). Рух двох задніх коліс взаємозв'язаний між 
собою. При прийнятих допущеннях рух двох передніх коліс також 
взаємозв'язаний. Оскільки відведення і ковзання коліс відсутні, то два 
однокомпонентних акселерометри для вимірювання кутового прискорення, 
встановлених на колесах, можна замінити двома лінійними 
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низькочастотними акселерометрами, встановленими в кузові автомобіля (рис. 
3). 

Відповідно до співвідношення (6), на ланки автомобіля накладено 46 
зв'язків (при 1n =8 – див. рис. 3). 

При появі ковзання у плямах контакту коліс з дорогою додаються ще 
три ступені рухливості в тяговому режимі і п'ять ступенів рухливості – в 
гальмівному режимі. Для цього випадку схема установлення лінійних 
низькочастотних акселерометрів наведена на рис. 4. 

 

 
 
Рисунок 4 - Кінематична схема автомобіля, представлена в двох 

площинах при ковзанні коліс у плямах контакту, і схема установки 
давачів 

 
У тяговому режимі ковзання у плямах контакту ведених керуючих коліс 

відсутнє. В гальмівному режимі додаються дві степені рухливості керуючих 
гальмівних коліс. У зв'язку з цим для гальмівного режиму руху автомобіля на 
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схемі додано два давачі кутових прискорень передніх коліс, що визначають 

XX 11 ;ω′′ω′  . 
Якщо враховувати податливість підвіски і шин, то число ступенів 

рухливості автомобіля збільшується і, отже, збільшується необхідне число 
вимірювальних осей акселерометрів. 

Співвідношення між дійсним числом вимірювальних осей 
акселерометрів і числом ступенів рухливості механічної системи (в нашому 
випадку автомобіля) характеризує спостережність місця і можливість 
повного управління ним. Визначення кінематичних параметрів по всіх 
координатах, що характеризують можливі переміщення, роблять об'єкт 
повністю спостережуваним. При використанні акселерометрів як давачів для 
системи управління рухом мобільної машини це дозволяє зробити об'єкт 
повністю керованим. 

Об'єкт називається повністю керованим, якщо існує така управляюча дія 
( )tU , визначена на кінцевому інтервалі часу, яка переводить його з будь-

якого початкового стану )( 0tX  в будь-який заданий кінцевий стан. 
Очевидно, щоб здійснити таке перетворення, управляюча дія повинна прямо 
або побічно впливати на всі змінні стани [9]. Кінематичні параметри, 
виміряні по всіх напрямах можливих переміщень, є базою для визначення 
матриці стану об'єкта, досліджуваної для управління мобільною машиною. 
Керований об'єкт є повністю спостережуваним, якщо всі змінні стани входять 
у вираз для управляючої величини. Для того, щоб об'єкт був повністю 
спостережуваним, необхідно, щоб всі вимірювальні осі встановлених на 
нього акселерометрів відповідали всім можливим незалежним переміщенням, 
тобто степеням рухливості мобільної машини. 

Таким чином, для оцінювання рівня спостережності мобільної машини 
пропонується показник – коефіцієнт спостережності, який рівняється 
відношенню сумарного числа недубльованих вимірювальних осей 1N  
акселерометрів, встановлених на об'єкті, до числа його степенів рухливості 
H  

H
NKH

1= .                                                      (7) 

При 1<HK  об'єкт є неповністю спостережуваним, а при 1=HK  − 
повністю спостережуваним. 

Для обліку можливого дублювання вимірювальних осей акселерометрів 
пропонується досліджувати коефіцієнт дублювання 
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де 
iДублN  − кількість дубльованих вимірювальних осей акселерометрів 

у напрямі і-го незалежного переміщення. 
Враховуючи співвідношення (7), а також вводячи коефіцієнт 

дублювання вимірювальних осей акселерометрів по і-му незалежному 
переміщенню 1NNK

iДублiДубл =  , перетворимо вираз (8) до вигляду: 
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1 .                                       (9) 

При 1>ДублK  з'являється можливість підвищення точності вимірювань 
по всіх або частині напрямів незалежних переміщень за рахунок 
використання методу паралельних спостережень [7]. 

Розв’язанню задачі, яка враховує пружність підвіски і шини, можуть 
бути присвячені подальші дослідження. 

Висновки. На основі визначення взаємозв'язку між числом степеней 
рухливості мобільної машини і необхідним числом вимірювальних осей 
запропонована методика вибору числа і місця установлення акселерометрів 
під час проведення різних динамічних випробувань. 

Для оцінювання рівня спостережності об'єкта і точності проведення 
вимірювань запропоновані кваліметричні показники: коефіцієнт 
спостережності, що рівняється відношенню числа недубльованих осей 
встановлених акселерометрів до числа ступенів рухливості об'єкта і 
коефіцієнт дублювання, що дозволяє оцінити можливість підвищення 
точності вимірювань. 

Запропонований метод підвищення точності вимірювань під час 
проведення випробувань захищено авторським свідоцтвом [10]. 
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Аннотация 
Предложено методику выбора количества и места установки 

акселерометров, а также квалиметрические критерии оценки точности 
измерений при динамических испытаниях мобильных машин. 

 
Summary 
Methodology of quantity and installation location choice of accelerometers 

and their qualitative criteria for assessing the accuracy of measurements in vehicle 
dynamic tests are offered. 
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Запропоновано експрес-метод діагностування рульового керування 
шарнірно-зчленованих машин, що дозволяє проводити діагностування з 
мінімальними витратами часових і матеріальних ресурсів. Запропонований 
метод грунтується на методі парціальних прискорень. Проведено 
нормування діагностичного показника. 

 
Ключові слова: експрес-метод, шарнірно-зчленована машина, 

акселерометр, нормування показника. 
 

Вступ. Впровадження діагностики техніки – як цивільної, так і 
військової є дуже складною техніко-економічною проблемою. Своєчасно 
проведена діагностика і відповідні подальші дії за її результатами сприяють 
забезпеченню коефіцієнта готовності на відповідному рівні. 

Аналіз останніх досліджень і досягнень. Досягнення і підтримання 
якості продукції залежить від точності вимірювання її параметрів, тривалості 
й об'єму випробувань та інших характеристик вимірювань. Під час 
випробувань продукції якість вимірювань визначається їх точністю і 
тривалістю, а доцільність і можливість використання тих чи інших методів і 
засобів вимірювань встановлюються з урахуванням вартості вимірювань і 
складності їх технічної реалізації [1]. Одним з швидких способів оцінювання 
якості є експрес-методи діагностування, які дозволяють з якнайменшими 
витратами зробити висновок про відповідність або невідповідність об'єкта 
діагностування встановленим вимогам і ухвалити рішення про направлення 
об'єкта діагностування на подальше поглиблене дослідження [2]. 

Під час технічного діагностування встановлюють кількісні і якісні 
значення параметрів станів. Ці параметри несуть в собі інформацію, яка 
дозволяє оцінювати не лише технічний стан виробів у момент контролю, але 
й можливість їх подальшого використання протягом певного часу [2]. 

Рульове керування є основним складником машини. Від його технічного 
стану залежить безпека дорожнього руху, а також безпека і якість виконання 
польових механізованих робіт (у разі використання трактора). Крім того, 
рульове керування є основним споживачем мускульної енергії оператора і 
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тому найбільшою мірою впливає на його стомлюваність, здоров'я і здатність 
правильно виконувати задані функції протягом усього робочого часу [3]. 

До показників технічного стану механізмів керування тракторів 
відносяться [3, 4]: 

− люфт (вільний хід) рульового колеса і зусилля на ньому; 
− сходження напрямних коліс; 
− тиск відкриття запобіжного клапана в системі гідропідсилювача; 
− продуктивність насоса; 
− герметичність пневмо- і гідросистеми. 
Вільний хід рульового колеса і зусилля на ньому є відносно легко-

визначуваними показниками. Але, разом з тим, вони є адитивними 
показниками і характеризують стан рульового керування в цілому, без 
надання інформації про стан окремих вузлів і агрегатів. Це, у свою чергу, 
викликає подальші витрати на поелементне діагностування, а, можливо, і 
додаткові розбірно-складальні роботи. Сучасний же рівень розвитку науки і 
техніки вимагає використання нових вимірювальних систем, які дозволять 
без втручання в конструкцію машини з мінімальними витратами робити 
відповідні висновки. 

Мета дослідження –розробити експрес-метод діагностування рульового 
керування шарнірно-зчленованих машин. Для цього необхідно обґрунтувати 
критерій роботоздатності рульового керування, провести його нормування і 
розробити метод діагностування. 

Розроблення експрес-методу діагностування рульового керування. 
Методи діагностування повинні при якнайменших витратах часу і матеріалів 
гарантувати точність і достовірність проведеного вимірювання і базуватися 
на досягненнях сучасної науки, електроніки, автоматики, приладобудування 
тощо. На практиці складно перевірити всі можливі комбінації логічних станів 
через наявність великої кількості схем і ситуацій. 

Основні вимоги до контрольно-діагностичних засобів [3]: 
− мінімальна похибка вимірювання; 
− мінімальна трудомісткість вимірювання діагностичних параметрів з 

урахуванням підготовчих і завершальних операцій; 
− забезпечення вимірювання вибраних діагностичних параметрів різних 

марок машин; 
− невисока вартість контрольно-діагностичних засобів; 
− забезпечення зручності і безпеки вимірювань; 
− відсутність необхідності в унікальній підготовці персоналу. 
У нашому дослідженні для випробувань був вибраний трактор тягового 

класу 3, обладнаний шарнірно-зчленованою рамою, що пройшов приймальні 
і сертифікаційні випробування. В якості вимірювального устатковання 
використовувався реєстраційно-вимірювальний комплекс, що складається з 
лінійних акселерометрів і спеціального програмного забезпечення [5, 6]. 
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Для обґрунтовування діагностичного параметра були складені програма 

і методики випробувань, згідно з якими необхідно було вибрати оптимальну 
кількість і місце установлення акселерометрів, а також провести 
вимірювання під час руху «по змійці» і при поворотах напрямних коліс на 
нерухомому тракторі. Вимірювання проводили як на справному тракторі, так 
і при моделюванні різних несправностей в системі рульового керування. 

Експериментально було встановлено, що достатньо використання 
одного акселерометра, закріпленого на задній напіврамі з лівого боку, 
орієнтуючись на перший технологічний отвір (рис. 1). Задню напівраму 
вибирають тому, що у разі закріплення акселерометра на передній напіврамі 
на результат вимірювання істотний вплив чинить вібрація від двигуна і, як 
наслідок, отримуємо підвищену складову методичної похибки і необхідність 
використання додаткових фільтрів. 

 

 
Рисунок 1 - Місце встановлення акселерометра 

 
Також експериментально встановлено, що характер протікання процесу 

зміни лінійних прискорень під час руху трактора і на нерухомому тракторі 
подібні. Тому, було запропоновано діагностування проводити на нерухомому 
тракторі, заздалегідь регламентуючи дорожнє покриття – сухий чистий 
асфальтобетон. 

Як діагностичний критерій вибрано параметри: час здійснення циклу 
повороту напрямних коліс, амплітуда прискорень, що виникають, площа під 
кривою прискорень. 

У загальному випадку, керуючись експрес-методом діагностування, 
необхідно: 

− встановити напрямні колеса в крайнє ліве положення; 
− включити вимірювальний комплекс; 
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− за допомогою рульового колеса зробити повні повороти трактора по 

черзі вправо і вліво по 3 рази; 
− зафіксувати результат. 
− за номограмою визначити об'ємний коефіцієнт корисної дії 

гідрооб'ємного рульового керування. 
Для встановлення нормативного значення діагностичного параметра 

використовували ймовірнісний метод [7]. Для цього спочатку проводили 
попередню серію вимірювань за розробленою методикою на новому 
справному тракторі в десяти повторюваностях. Результати занесено в 
спеціальну таблицю. 

На рис. 2 показано фрагмент результатів вимірювання попередньої серії. 
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Рисунок 2 - Фрагмент результатів випробувань 
 
На наступному етапі було проведено обробку статистичних даних, а 

саме, знайдено середнє арифметичне часу повороту коліс з крайнього в 
крайнє положення і розраховано середньоквадратичне відхилення і 
коефіцієнт варіації. 

Значення коефіцієнта варіації (ν = 4,22 %) свідчить про високу 
узгодженість результатів вимірювань. 

Об'єм фактичних даних, необхідний для встановлення нормованого 
значення показника, залежить від необхідної точності і достовірності 
встановлення нормативу. Орієнтовно об'єм фактичних даних визначається за 
формулою: 

2

2

δ
≥

tvn ,                                                        (1) 

де t – квантиль розподілу Ст'юдента при довірчій ймовірності γ=0,95 або 
γ = 0,99 і залежить від числа випробувань n; νx – коефіцієнт варіації 
показника, що нормується; δ – задана відносна похибка вимірювання 
нормованого показника. 
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У нашому випадку кількість вимірювань, необхідних для встановлення 

нормованого значення, склала n ≥ 51. 
Далі розраховуються межі допустимого значення контрольованого 

параметра за умови нормування середньоарифметичного значення. 
Допуск на контрольований параметр встановлюється в межах ±3δ. 
При моделюванні несправностей було встановлено, що у разі 

несправності гідронасоса (зменшення тиску) збільшується час здійснення 
повороту коліс. При перетіканні рідини в гідросистемі змінюється амплітуда 
і вигляд кривої, зображеної на рис. 2, а також змінюється площа під кривою 
прискорень. 

Для визначення об'ємного коефіцієнта корисної дії гідрооб'ємного 
рульового керування запропонована експериментально-розрахункова 
номограма, загальний вигляд якої показано на рис. 3. Слід сказати, що для 
різних класів тракторів вигляд номограми буде відповідно різним. Тому 
побудову таких номограм необхідно проводити на етапі дослідницьких 
визначальних випробувань і дані заносити в технічну документацію. 
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Рисунок 3 - Загальний вигляд номограми для визначення об'ємного 
коефіцієнта корисної дії гідрооб’ємного рульового керування 

 
Висновки. Запропонований експрес-метод діагностування рульового 

керування шарнірно-зчленованих машин дозволяє без наявності спеціального 
майданчика для ходових випробувань проводити діагностування з 
якнайменшими витратами часу. В якості діагностичних запропоновано нові 
критерії – поздовжнє прискорення, що виникає під час повороту напрямних 
коліс, час здійснення повороту напрямних коліс. Подальшого дослідження і 
уточнення вимагає метод в частині розділення і візуалізації результатів 
випробувань. 
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Аннотация 
Предложен экспресс-метод диагностирования рулевого управления 

шарнирно-сочленённых машин, который позволяет проводить диагностику с 
минимальными затратами временных и материальных ресурсов. 
Предложенный метод основан на методе парциальных ускорений. Проведено 
нормирование диагностического показателя. 

Summary 
An articulated machines steering diagnosing express-method, which allows 

testing with a minimum expenditure of time and material resources is proposed. 
The proposed method is based on the method of partial accelerations. The 
diagnostic index normalization is carried out. 
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РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЕ РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ДЛЯ ГЛУБОКОЙ 
ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ 
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ФГБОУ ВПО Волгоградский государственный аграрный университет  

В статье описан комплекс ресурсосберегающих рабочих органов для 
безотвальной обработки с полосным углублением почвы. Проведен 
экономический анализ эффективности использования орудия ОМПО-5,6 в 
агрегате с трактором Кейс-340 относительно МТА с плугом ПП-9-35. 

 
Ключевые слова: полосовое углубление почвы, чизельные рабочие 

органы, комбинированные рабочие органы, отвальные, безотвальные  
 
Суть проблемы. Человек «приручил» почву, принялся за ее обработку; 

значит, должен отвечать за последствия своих действий [1]. Дискуссия по 
поводу природного земледелия, согласно принятым терминам и 
определениям [2-5], становится никчемной потому, что даже технологией 
прямого посева No-Till, которая считается эталонной, предусмотрено 
воздействие человека на почву посредством сошниковой группы сеялки 
(посевного комплекса). Природным земледелием может быть только 
разбросной метод (сев из лукошка) в необработанную почву. Другое дело, 
необходимо постоянно искать пути снижения техногенного воздействия на 
почву, добиваясь её окультуривания в пределах экономического плодородия. 

Обзор состояния вопроса. На разных почвах, в зависимости от 
природных условий почвенно-климатической зоны, применяют отдельные 
методы окультуривания или их системы. С тем, чтобы нарушение законов 
природы свести до минимума и не прерывать микробиологические процессы, 
происходящие в почве, дабы не поплатиться урожаем за свой неприродный 
подход к ведению хозяйства, применяемая технология обработки почвы 
должна предусматривать оставление пожнивных остатков на поле. 
Исследования многих ученых показывают, что наличие пожнивных остатков 
– определяющий фактор в борьбе с водной и ветровой эрозией. 

Отечественными и зарубежными исследованиями последних лет 
доказана необходимость применения в севообороте, на фоне минимальной 
обработки, глубокой обработки. Эта технологическая операция 
осуществляется с помощью орудий чизельного типа, обеспечивает рыхление 
пахотного слоя с максимальным сохранением растительных остатков на 
поверхности поля при минимальных энергозатратах. 
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Известно влияние систем обработки с применением отвального плуга, 

чизельного орудия и нулевой обработки на сток воды и потери почвы в 
зависимости от количества выпавших осадков на полях кукурузы (рис. 1) [6].  

 

 
а 

 
б 

Рисунок 1– Влияние количества выпавших осадков на сток воды (а) и 
потери почвы (б) для трех систем обработки (отвальный плуг, чизельное 

орудие и нулевая обработка) [6] 
 

Анализируя графики (рис.1), можно сделать вывод, что чизелевание и 
нулевая обработка позволяют снизить эрозионные процессы почвы благодаря 
наличию пожнивных остатков. При нулевой обработке пожнивные остатки 
снижают энергию потока воды, а при чизелевании дополнительно 
увеличивают объем впитываемой почвой влаги, что снижает сток воды. 
Данный аспект необходимо учитывать в районах с лимитирующим данным 
фактором. 
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Полевые опыты показали, что после глубокой обработки урожайность 

злаковых зерновых культур в первый год остается такой же, как и при 
прямом действии; на второй год – несколько снижается, но остается еще на 
7–10% выше, чем при постоянной обработке на 20-22 см, на урожае культуры 
третьего года – не сказывается. 

Основная обработка помогает создать подходящую среду для 
прорастания семян, улучшает рост корней, облегчает борьбу с сорняками, 
контролирует эрозию почвы, количество влаги, позволяет быстрее 
осуществлять прогрев почвы и улучшает смешивание. Однако современные 
производители сталкиваются с рядом проблем, когда дело доходит до 
основной обработки. Повышение цен на топливо и правительственные нормы 
заставляют некоторых производителей минимизировать количество проходов 
и качество обработок. 

Цель исследования – предложить комплекс технических решений, 
устраняющих противоречивые требования к основной обработке почвы, с 
учетом требований сохранности почвы. 

Изложение основного материала исследования. Одним из основных 
принципов построения системы основной обработки почвы в севообороте 
является принцип разноглубинности. В соответствии с этим принципом 
обработка должна быть переменной по глубине и строиться на основе учета 
биологических особенностей возделываемых культур и последействий 
глубокого рыхления. 

На рисунке 2 показаны инновационные технические разработки ученых 
Волгоградского ГАУ для основной обработки почвы на основе 
использования чизельного рабочего органа. 

 
 

Рисунок 2 - Инновационные технические решения для основной 
обработки почвы на основе использования чизельного рабочего органа 

 
Несмотря на конструкционные отличия, технология первичного 

рыхления лидирующим долотом взята за основу и определяет энергетические 
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параметры добавочных модулей, корректирующие качественные показатели 
обработки почвы с учетом возделываемых культур [7]. 

На рисунке 3 показано влияние вида чизельного рабочего органа на 
технологический процесс крошения почвы. 

 

 
 

Рисунок 3 - Зоны рыхления почвы при работе различных чизельных 
рабочих органов: а – прямая стойка; б – наклонная стойка; в – Х-

образная стойка; г – с полосным углублением; д – поперечный профиль 
обработанной почвы 

 
Необходимо подчеркнуть, что наличие в конструкции рабочего органа 

выдвинутого вперед (лидирующего) долота определяет его энергетические и 
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качественные показатели. Такие рабочие органы, по особенностям процесса 
взаимодействия с почвой, считаются особым классом орудий [8]. 

В целом минимизация почвообработки представляет частный случай ее 
оптимизации с учетом системных связей со всеми элементами земледелия и 
агроэкологическими условиями [9]. В современных условиях технология 
минимальной обработки почвы с полосным углублением является самым 
высокоэффективным, почвозащитным, экологичным и энергосберегающим 
звеном среди безотвальных технологий возделывания зерновых и других 
сельскохозяйственных культур [10].  

Как основа решения данных проблем, нами разработан 
ресурсосберегающий безотвальный рабочий орган модульного типа «РОПА». 
Рабочий орган (рис. 4) состоит из наклонной стойки 1, имеющей 
внутрипочвенный гиб, на которой расположены: нож 2, башмак с накладным 
долотом 3 и плоскорежущее крыло 4.  
 

 
1 – наклонная стойка; 2 – нож; 3 – долото; 4 – плоскорежущее крыло;  

5 – болтовое соединение; 6 – вертикальная часть стойки. 
Рисунок 4 - Рабочий орган «РОПА»:  

 
Внутрипочвенный изгиб стойки имеет наклон в сторону полевого 

обреза, а длина горизонтальной проекции ножа на поперечно-вертикальную 
плоскость равна 1/4 расстояния между стойками. Плоскорежущее крыло 4 
закреплено, с возможностью вертикального перемещения, посредством 
болтового соединения 5 через отверстия в крыле и отверстия, расположенные 
вдоль вертикальной части стойки 6. Длина горизонтальной проекции 
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плоскорежущего крыла 4 на поперечно-вертикальную плоскость равна 1/2 
расстояния между стойками [11]. 

В конструкции «РОПА» заложена техническая возможность 
перемещения подрезной лапы вдоль стойки, что позволяет настраивать 
орудие на глубину сплошного рыхления (до 20 см) независимо от полосного 
углубления (до 40 см). 

Универсальность разработанных рабочих органов «РОПА» заключается 
в возможности их установки как на серийно выпускаемые плуги (типа ПЛН, 
ПН и т.п.), так и на специально разработанные рамы серии ОМПО (рис. 5).  

Оригинальность конструкции рамы орудия ОМПО-5,6 снижает нагрузку 
на механизм навески трактора до 50%. Быстрое складывание части рамы с 
задними рабочими органами позволяет двигаться МТА по дорогам общего 
пользования без сопровождения сотрудниками ДПС. 
 

 
Рисунок 5 - Орудие ОМПО-5.6, вид сзади 

 
На рисунке 6 приведены схемы различного расположения 

горизонтального ножа относительно долота стойки. Геометрия рабочего 
органа такова, что при нижнем положении горизонтального ножа (см. рис. 2, 
а) происходит максимальное подрезание вершины внутрипочвенного гребня, 
причем середина ножа совпадает с её медианой. При поднятии ножа (см. рис. 
2, б) величина линии подрезаемой вершины уменьшается. 
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а 

 
б 
 

Рисунок 6 - Технологические процессы рыхления рабочими органами 
«РОПА»: а – обработка на максимальную глубину рыхления и 

максимальную зону сплошной обработки; б – обработка на 
максимальную глубину рыхления и минимальную зону сплошной 

обработки 
 

Испытания, проведенные на Северо-Кавказской МИС, показали 
технологическую и энергетическую эффективность применения орудия 
ОМПО-5,6 с рабочими органами РОПА в агрегате с трактором К-701 
(таблица 1). 

Результаты испытаний показали не только высокие эксплуатационные 
показатели МТА с исследуемым орудием, но и снижение содержания 
эрозионно-опасных частиц почвы в слое от 0 до 5 см на 9,21%. 
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Таблица 1 - Выписка из протокола приёмочных испытаний орудия для 

минимальной полосной обработки ОМПО-5,6 
(№11-42-13(1010092) ФГБУ Северо-Кавказская МИС) 

Энергетические показатели 

- Режим работы:  2-1 3-1 2-2 

- скорость движения агрегата, км/ч 7,50 8,10 8,65 

- ширина захвата, м 5,6 5,6 5,6 

- мощность, потребляемая машиной, кВт 111,9 121,9 131,2 

- удельные энергозатраты машины, 

МДж/га 

95,91 96,66 97,59 

- тяговое сопротивление машины, кН 53,7 54,2 54,6 

- производит. за 1 час основного времени, 

га/ч 

4,20 4,54 4,84 

- часовой расход топлива, кг/ч 44,3 48,2 50,0 

- погектарный расход топлива, кг/га 10,55 10,62 10,33 

Агротехнические показатели 
- глубина хода РО: по носку долота, см 

по подрезающей лапе, см 
- стандартное отклонение, см 

38,02 
18,13 
1,35 

38,02 
18,13 
1,35 

38,02 
18,13 
1,35 

Изменение содержания эрозионно-
опасных частиц почвы в слое от 0 до 5 
см, ±% 

9,21 

 
Производственные испытания в ООО «Дон-Агро» Волгоградской 

области позволили определить экономическую эффективность 
использования орудия ОМПО-5,6 в агрегате с трактором Кейс-340 (см. 
таблицу 2).  

Расчетные данные производственных испытаний показали, что 
применение МТА в составе Кейс-340+ОМПО-5.6 относительно Кейс-
340+ПП-9-35 позволяет снизить общие технические затраты  в пределах 490 
рублей на гектар с учетом цен на 2014 г. 
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Таблица 2 - Экономическая эффективность применения орудия ОМПО-

5,6 в агрегате с трактором Кейс-340 

Технические затраты МТА: тр-р Кейс-340+ОМПО-5.6 

всего 
пашни 

га гсм, 
кг/га 

гсм, 
руб/га 

з.п., 
руб/га 

аморт.тр-
ра, руб/га 

аморт. 
схм 

руб/га 

Всего, 
руб/га 

1761 24100 602496 51313 389221 120256 1163287 

средний  13,69 342,13 29,14 221,02 68,29 660,58 

Технические затраты МТА: тр-р Кейс-340+ПП-9-35ЕП 

всего 
пашни 

га гсм, 
кг/га 

гсм, 
руб/га 

з.п., 
руб/га 

аморт.тр-
ра, руб/га 

аморт. 
схм, 

руб/га 

Всего, 
руб/га 

1761 42620 1065503 90746 688330 183754 2028333 

средний  24,20 605,06 51,53 390,87 104,35 1151,81 

Эффективность применения МТА с ОМПО-5.6 относительно ПП-9-35ЕП 

всего 
пашни 

га гсм, 
кг/га 

гсм, 
руб/га 

з.п., 
руб/га 

аморт.итр
-ра, 

руб/га 

аморт. 
Схм, 

руб/га 

Всего, 
руб/га 

1761 18520 463106 39433 299109 63498 865046 

средний  10,51 262,97 22,39 168,85 36,06 491,22 

 
Выводы. Комплекс технических решений, на основе рабочего органа, 

снабженного долотом, дополнительными ножами-лемехами и отвалом 
позволяет устранить противоречивые требования к отвальной и безотвальной 
обработке почвы, обеспечить универсальность орудия, его технологическую 
и экономическую эффективность. 
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Анотація 
У статті описано комплекс ресурсоощадних робочих органів для 

безполицевого обробітку ґрунту зі смуговим поглибленням. Проведено 
економічний аналіз ефективності використання нового знаряддя ОМПО-5,6 
в агрегаті з трактором Кейс-340 у порівнянні з плугом ПП-9-35. 

 
Summary 
This article describes a complex of tools available for resource-processing 

moldboard less band deepening of the soil. Presented an economic analysis of 
efficiency of use implements OmPA-5.6 in the unit with tractors Case-340 unit with 
relatively ПП-9-35 plow. 
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http://stimix.ru/images/stories/novaya-sistema-zemledeliya/poledeyatelnosti.pdf


 154 
УДК 631.51:633.1:621 
 

СМУГОВИЙ ОБРОБІТОК ҐРУНТУ: 
ВІТЧИЗНЯНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ НА СТАРТІ 

 
Л. Шустік, канд. техн. наук,  
С. Маринін,  
Л. Мариніна,  
УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого 
 
У статті наведено результати техніко-технологічних досліджень 

смугового обробітку грунту для вирощування зернових та зернобобових 
культур  

 
Ключові слова: Strip-till, смуговий обробіток грунту, технологія, 

ґрунтообробно-посівний комплекс. 
  
Суть проблеми.  Strip-till – система смугового обробітку ґрунту і сівби 

як ресурсоощадна і екофільна система землекористування є нагальною для 
впровадження в господарствах малого і середнього розмірно-ресурсного 
рівнів на базі вітчизняних імпортозаміщуючих машин та їх комплексів. 

Аналіз досліджень. Необхідність дослідження смугового обробітку 
ґрунту базується на таких аргументах: 

- більш ніж 10-річному досвіді впровадження технології Strip-till в 
аграрно розвинених країнах світу і хороших перспективах її застосування в 
Україні; 

- апробації і стрімкому нарощуванні з причини ефекту 
ресурсозбереження посівних площ по смуговому обробітку ґрунту в 
вітчизняних господарствах; 

- появі ряду середньо- і високопродуктивних технічних засобів 
зарубіжного виробництва комбінованого типу (грунтообробно-посівних) і 
одноопераційних (для нарізання смуг, сівби) на вітчизняному ринку та 
динаміці нарощування їх продажу; 

- відсутності пропозицій на вітчизняному ринку власних розробок для 
смугового обробітку ґрунту для малих і середніх господарств; 

- відсутності інформації і науково обгрунтованих рекомендацій 
можливості застосування вітчизняних техніко-технологічних рішень для 
смугового обробітку ґрунту (в т. ч. зональних) для малих і середніх 
господарств. 

Мета досліджень: підвищення конкурентоспроможності вирощування 
зернових та технічних культур шляхом просування на ринок вітчизняних 
розробок техніки смугового обробітку ґрунту для господарств малого і 
середнього розмірно-ресурсного рівнів. 
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Завдання досліджень: 
- провести аналіз принципів реалізації технології вирощування 

культур на основі смугового обробітку ґрунту; 
- провести дослідження формування смуг і сівби вітчизняним 

обладнанням для вирощування сільськогосподарських культур; 
- закласти польовий дослід смугового обробітку ґрунту і сівби 

кукурудзи по фонах кукурудзи і сої та провести оцінювання запасів 
продуктивної вологи; 

- сформулювати вихідні вимоги до ррознесеного технологічного 
процесу при смуговому обробітку ґрунту і сівбі кукурудзи по кукурудзі або 
сої. 

Виклад основного матеріалу. Основні переваги використання 
технології Strip-till [1]: 

1) значна економія ресурсів при частковому обробітку грунту (близько  
30 % площ): 

- скорочення витрат паливно-мастильних матеріалів, кількості 
енергозасобів та обслуговуючого персоналу; 

- скорочення витрат гербіцидів; 
- ефективне за дією та раціональне за кількістю використання 

мінеральних добрив. 
2) позитивния вплив пожнивних залишків в міжряддях на агрофізичні 

властивості грунту: 
- вологозбереження та вологонакопичення; 
- зниження забур’яненості; 
- температурний режим. 
3) створення умов розвитку рослин та перспективи отримання 

максимального врожаю на основі: 
- раціонального одно- або дворівневого розміщення міндобрив у рядку; 
- розвитку потужної кореневої системи, в т. ч. у вертикальному напрямі. 
4) покращення екологічного стану довкілля на основі: 
- запобігання вітровій і водній ерозіям, гальмування повеней при стіканні 

дощової і талої води в оброблені смуги; 
- зменшення викидів двоокису вуглецю. 
Дослідженнями встановлено, що короткоротаційна 3-пільна сівозміна – 

кукурудза (міжряддя 70 см) та соя (міжряддя 45 см) забезпечує найбільшу  
продуктивність при вузькому наборі культур з широкорядним способом 
сівби, які поєднуються в сівозміні як добрі попередники і відносяться до 
різних таксономічних груп [2]. 

Існує кілька підходів до реалізації технології вирощування рослин при 
смуговому обробітку ґрунту. Виходячи з рис. 1, базовий комплекс  включає 
чотири машини, з яких дві для смугового обробітку є ключовими : машина 
для нарізання смуг і сівалка. Залежно від техніко-технологічних 
особливостей технологічний процес нарізання смуг і сівби може бути 
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розрізнений і суміщений. На рисунку 1 показано, що ТОВ «Краснянське СП 
«Агромаш» пропонує агрегат смугового обробітку АСОГ-8, який може бути 
використаний в обох випадках: окремо восени для нарізання смуг з 
подальшою весняною сівбою або для одночасного смугового обробітку 
ґрунту і сівби весною. СТВФ «Агрореммаш» пропонує агрегат СТА-4 для 
нарізання смуг при реалізації розрізненого технологічного процесу. ПАТ 
«Червона зірка» пропонує сівалку ВЕГА-6, дообладнану зірочками для 
розсування решток, яка може бути використана в системі смугового 
обробітку ґрунту з шириною міжрядь 70 та 45 см. Прикладом реалізації 
суміщеного процесу смугового обробітку ґрунту і сівби є сівалка МЗУРІ 
(Великообританія)  

 

 
 

Рисунок 1 - Базовий комплекс машин та принципи реалізації 
технологічного процесу 

 
В УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого розпочато дослідження деяких 

вітчизняних агрегатів смугового обробітку ґрунту, зокрема СТ ВФ 
«Агрореммаш», ТОВ «Краснянське СП «Агромаш», ПАТ «Червона зірка» та 
ТОВ «Українське КБ трансмісй і шасі» пропонують вітчизняним виробникам 
сільськогосподарської продукції  різних розмірно-ресурсних рівнів окремі 
машини та на їх основі комплекси машин для системи смугового обробітку 
ґрунту. 
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На основі попередніх досліджень сформульовано вихідні вимоги до 

рознесеного обробітку ґрунту (восени) і сівби (весною) під кукурудзу і сою 
(табл. 1).  

Таблиця 1 – Вихідні вимоги до рознесеного смугового обробітку 
ґрунту і сівби кукурудзи по кукурудзі або сої 

 
Значення 

показника Показник 

Значення 
показника 

Обробіток 
ґрунту (осінь) 

Сівба 
(весна) 

25-35 Глибина обробітку, см 6 
20-30 Ширина смуги, см 15-20 

70 Ширина міжрядь, см 70 
10; 20 Глибина внесення добрив, см - 

до 20 Залишок рослинних решток на поверхні 
смуги до 50 (30) 

- 
Кількість загорненого насіння в шар 

середньої глибини та два суміжних з ним 
шари, % 

80 

 
За результатами досліджень технічних засобів для смугового обробітку 

ґрунту, наданих СТ ВФ «Агрореммаш», та сівалки ПАТ «Червона зірка» 
проведено оцінювання параметрів: запасів вологості, щільності. На рис. 2, 3 
показано динаміку запасів вологості на посівах кукурудзи за системою Strip-
till в різних шарах ґрунту (0–20 см та 0–40 см). 

 
 

Рисунок 2 - Динаміка запасів вологи на смугових посівах кукурудзи  
в шарі 0–20 см  

 
За результатами оцінювання можна зробити висновок, що 

вологозабезпечення в рядках кукурудзи, висіяної по кукурудзі, є кращим 
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порівняно з контролем (з використанням оранки). Для кукурудзи, висіяної по 
сої, цей показник близький до контролю. Міжряддя є вологоутримуючою  і 
вологопідживлюючою зоною для рядків посівів, що створює комфортні 
умови для проростання насінини. В шарі 0–40 см вологозабезпечення в 
рядках кукурудзи, висіяної по кукурудзі, є кращим порівняно з контролем (з 
використанням оранки) та близьке до вологозабезпечення кукурудзи, 
висіяної по сої. Міжряддя є вологоутримуючою  і вологопідживлюючою 
зоною для рядків посівів, що створює нормальні умови для розвитку рослин. 

 
 

 
 

Рисунок 3- Динаміка запасів вологи на смугових посівах кукурудзи  
в шарі 0-40 см  

 
 

 
                
                    а)                б) 
Рисунок 4 - Загальний вигляд посівів кукурудзи: а – по фону сої; б – 

по фону кукурудзи. Нарізання смуг – модулем СТ ВФ «Агрореммаш»;  
сівба сівалкою ВЕГА-8 (дата спостережень 1.07.2015 р.) 

 
На рисунку 4 показано загальний вигляд посівів кукурудзи, вирощеної з 

використанням посівного обладнання СТВФ «Агрореммаш» та сівалки ПАТ 
«Червона зірка» на дослідному полі УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого 
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Висновки:  
Strip-till – система смугового обробітку ґрунту і сівби як ресурсоощадна 

й екофільна система землекористування є нагальною для впровадження в 
господарствах малого і середнього розмірно-ресурсного рівнів на базі 
вітчизняних імпортозаміщуючих машин та їх комплексів. 

Залежно від техніко-технологічних особливостей технологічний процес 
нарізання смуг і сівби може бути розрізнений і суміщений. 

СТ ВФ «Агрореммаш», ТОВ «Краснянське СП «Агромаш», ПАТ 
«Червона зірка» та ТОВ «Українське КБ трансмісій і шасі» пропонують 
вітчизняним виробникам сільськогосподарської продукції  різних розмірно-
ресурсних рівнів окремі машини та на їх основі комплекси машин для 
системи смугового обробітку ґрунту. 

Динаміка запасів вологи в шарах ґрунту 0–20 та 0–40 см є кращою 
порівняно з контролем, оскільки міжряддя є буферною зоною для 
вологозабезпечення. 

Сформульовано вихідні вимоги до рознесеного смугового обробітку 
ґрунту і сівби кукурудзи по кукурудзі або сої. 
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Аннотация 
В статье приведены результаты технико-технологических 

исследований полосного возделывания почвы для выращивания зерновых и 
зернобобовых культур  

У статті наведено результати техніко-технологічних досліджень 
смугового обробітку ґрунту для вирощування зернових та зернобобових 
культур  

 
Summary 
The results of the technical and technological researches of Strip-Till for 

growing cereals and legumes are given. 
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Для основной и предпосевной обработок почвы разработаны 

комбинированные агрегаты АКМ-4 и АКМ-6 к тракторам тяговой 
мощностью 250-300 л.с. Рассмотрены их технические характеристики и 
схемы комплектации в различных системах земледелия. 

 
 Ключевые слова: обработка почвы, техника, почвообраб-

атывающее-посевной агрегат. 
 
Введение. Одним из основных требований к конструкции техники всегда 

было и останется в перспективе – качественное выполнение 
технологического процесса ее применения. И это не простое требование. В 
нашем земледелии, где преобладают 6–8-польные севообороты, требуется 
обрабатывать 10–12 и более различных агрофонов. Каждый из этих 
агрофонов требует своего особого технологического процесса обработки. 
Так, одно дело технологический процесс послеуборочной обработки стерни 
зерновых культур, другое – кукурузы, третье – однолетних и многолетних 
трав, четвертое – глубокое рыхление на зябь под пропашные культуры 
(свеклу, картофель, кукурузу) и т.д.  

Однако современная техника конструируется таким образом, что на ее 
базовой раме устанавливается один комплект рабочих органов бессменно до 
конца службы машины. Такая машина может качественно обрабатывать  
только ограниченное число агрофонов. Для обработки других агрофонов 
требуется другой набор рабочих органов, то есть другие машины. В 
результате для качественной обработки всех агрофонов в севообороте 
необходимо иметь в парке машин хозяйства три, четыре и более 
разновидностей техники. 

С другой стороны, даже в пределах одной республики имеются 
различные почвенно-климатические и рельефные условия (почвы глинистые, 
суглинистые, супесчаные, песчаные, торфяные, равнинные и склоновые, 
низинные и другие). Каждое из этих условий предполагает некоторые 
особенности технологий и конструкций применяемой техники. 
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Таким образом, техника, создаваемая по традиционным принципам 

конструирования, обладает рядом существенных недостатков, главными из 
которых являются: недостаточная универсальность и узкая 
функциональность; для качественной обработки всех агрофонов в 
севообороте требует наличия в парке хозяйства большого количества машин; 
имеет низкую экономическую эффективность. 

Для устранения отмеченных недостатков РУП «НПЦ НАН Беларуси по 
механизации сельского хозяйства» ведет разработку новой техники, 
используя новые принципы конструирования, суть которых заключается в 
создании блочно-модульных конструкций. 

Так, для основной и предпосевной обработок почвы разработаны 
комбинированные агрегаты АКМ-4 и АКМ-6 (рис. 1) к тракторам тяговой 
мощностью 250-300 л.с. Агрегаты включают два ряда дисков, два ряда 
стрельчатых лап и один ряд катков, содержат в себе лучшие свойства 
дисковых борон и чизельных культиваторов. В результате технологический 
процесс их работы позволяет качественно мульчировать, рыхлить, 
выравнивать и подуплотнять обрабатываемый слой почвы. 

 

  
                           АКМ-4                              АКМ-6 

Рисунок 1 - Агрегаты комбинированные для минимальной обработки 
почв АКМ-4 и АКМ-6 

 
Еще большей универсальностью и функциональностью обладает 

новый агрегат почвообрабатывающий многофункциональный АПМ-6 к 
тракторам мощностью 300–350 л.с. (рис. 2). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2 – Агрегат почвообрабатывающий многофункциональный 
АПМ-6 
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Он оборудуется пятью комплектами различных рабочих органов, то 

есть включает «пять машин в одной». Благодаря блочно-модульной 
конструкции и набору рабочих органов может выполнять все 
технологические операции (кроме вспашки) в севообороте и применяться на 
всех типах почв как в отвальной, так и безотвальной почвозащитной 
системах земледелия (таблица 1). 

Таблица 1 – Схема комплектации агрегата почвообрабатывающего 
многофункционального АПМ-6 

 

№
 

п/
п 

Технологический процесс Схема расстановки  секций рабочих органов 

В системе традиционного земледелия 

1 Лущение жнивья, обработки 
пласта трав, сидератов и 
промежу-точных культур 
(глубина обработки  
6-12 см) 

                                              
сферический          волнистый                 каток с           
   диск                         диск                зубчатыми дисками      

2 Обработка стерневых и 
травяных агрофоноф под 
посев пропашных: свеклы, 
картофеля, кукурузы (глу-
бина обработки 12-25 см) 

                                       
сферический  рыхлительная  выравниватель  каток с 
    диск              лапа                                           зубчатыми 
                                                                               дисками      

3 Послеуборочная обработка 
агрофонов високо-стебе-
льных культур: кукуруза, 
рапс, зеленые удобрения                                            

 спирально-ножевой     сферический             спирально- 
        каток                            диск              планчатый каток 

В системе почвозащитного земледелия 
1 Для послеуборочной муль-

чирующей обработки поч-
вы на глубину 8-10 см, а 
также обработки почвы по 
мере прорастания сорня-ков 
или предпосевной 
обработки на глубину  
6-8 см 

                                   
   волнистый       игольчатый     спирально-планчатый 
        диск                 диск                          каток  

2 Для мульчирующей обра-
ботки стерневых агро-фонов 
на зябь (глубина обработки 
12-25 см)                                       

игольчатый  рыхлительная  выравниватель  спирально- 
   диск                лапа                                   планчатый каток 

3 Послеуборочная обработка 
агрофонов високосте-бельных 
культур: кукуру-зы, рапса, 
зеленых удоб-рений 

Схема расстановки секций рабочих органов та же,  
что и в системе традиционного земледелия (№3) 
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Агрегат способен работать на всех типах почв и выполнять все 

технологические операции обработки почвы в севообороте (кроме вспашки и 
боронования посевов) в отвальной и почвозащитной безотвальной системе 
земледелия. Это достигается благодаря набору рабочих органов и блочно-
модульной конструкции, обеспечивающей  путем несложной перестановки 
блоков рабочих органов местами или замены их сменными блоками 
составлять конструктивные схемы агрегата, наиболее полно отвечающие 
технологическим процессам обработки различных агрофонов. 

В отвальной системе земледелия для выполнения технологических 
операций лущения жнивья, обработки пласта трав, сидератов и 
промежуточных культур перед вспашкой, обработки почвы под посев 
различных культур (глубина обработки 6-12 см) агрегат комплектуется 
блоками сферических дисков, волнистых дисков и катков с зубчатыми 
дисками (рис. 3). 

 
 

Рисунок 3 - Лущение жнивья 
 

Для вторых проходов и более глубокой (12–25 см) обработки 
стерневых и травяных агрофонов под посев озимых зерновых, обработки 
полей на зябь, а также зяби под посев пропашных (свеклы, картофеля, 
кукурузы) агрегат комплектуется блоками сферических дисков, 
рыхлительных лап с выравнивателями, катков с зубчатыми дисками или 
спирально-планчатых катков (рис. 4). 

 
Рисунок 4 - Обработка пласта многолетних трав 
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Для послеуборочной обработки агрофонов высокостебельных культур 

(кукурузы, рапса, зеленых удобрений) агрегат комплектуется блоками 
спирально-ножевых катков, сферических дисков, катков с зубчатыми 
дисками  или спирально-планчатых катков (рис. 5). 

 
Рисунок 5 - Послеуборочная обработка кукурузного поля 

 
Для использования агрегата в безотвальной системе   

почвозащитного земледелия, он комплектуется блоками специальных 
рабочих органов. Так, для послеуборочной мульчирующей обработки почвы 
на глубину 8–10 см, а также обработки почвы по мере прорастания сорняков 
или предпосевной обработки на глубину 6–8 см агрегат оборудуется блоками 
волнистых дисков, игольчатых дисков и спирально-планчатых катков (рис. 
6). 

 
 
 
 
 
 

Рисунок 6 - Лущение нив’я 
 

Для мульчирующей обработки стерневых агрофонов на зябь на глубину 
12-25 см агрегат оборудуется блоками игольчатых дисков, рыхлительных лап 
с выравнивателями и спирально-планчатых катков. 

Для послеуборочной мульчирующей обработки агрофонов 
высокостебельных культур агрегат оборудуется аналогично, как и в 
отвальной системе земледелия, блоками ножевых катков, сферических 
дисков и спирально-планчатых катков [2]. 

Для совмещения операций обработки почвы и посева создан 
высокопроизводительный почвообрабатывающе-посевной агрегат АППА-6. 
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Он также имеет блочно-модульную конструкцию, которая позволяет в 
зависимости от типа почв, системы земледелия и технологий возделывания 
сельскохозяйственных культур оборудовать почвообрабатывающую часть 
соответствующими блоками-модулями рабочих органов. Так, для 
использования агрегата в отвальной системе земледелия на тяжелых почвах 
агрегат АППА-6 оборудуется активными (роторными) 
почвообрабатывающими рабочими органами (рис. 7). 

 
Рисунок 7 – Агрегат почвообрабатывающе-посевной АППА-6 

 
Для обработки почвы и посева на легких почвах в отвальной системе 

земледелия агрегат оборудуется рыхлительными лапами (рис. 8). 
 

 
Рисунок 8 – Агрегат почвообрабатывающе-посевной АППА-6-01 
 

При использовании агрегата в системе почвозащитного земледелия он 
оборудуется или ножевыми (АППА-6-02, рис. 9), или дисковыми рабочими 
органами (АППА-6-03, рис.10) 
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Рисунок 9 – Агрегат почво-

обрабатывающе-посевной АППА-6-02 
 

Рисунок 10 – Агрегат почвообра-
батывающе-посевной  
   АППА-6-03 
 

Заключение. Основываясь на принципах универсальности и 
многофункциональности, в Республике Беларусь, разработан и освоен в 
производстве ряд новых высокоэффективных машин для обработки почвы и 
посева. Так, например, эксплуатация агрегата АПМ-6 в хозяйствах 
показывает, что в сравнении с существующими комплексами машин для 
обработки почвы  он сокращает   в три  раза парк  необходимой  техники,  
снижает  на  34-52%  затраты  труда  и  на  40-49% – себестоимость 
механизированных работ.  
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Анотація 

Для основного й передпосівного обробітку ґрунту розроблені комбіновані 
агрегати АКМ-4 и АКМ-6 до тракторів тяговою потужністю250-300 к.с. 
Розглянуто їхні технічні характеристики і схеми комплектації в різних 
системах землеробства. 

Summary 
Combined units AKM-4 and AKM-6 for the main and secondary tillage 

coupling with tractors of 250-300 hp traction power are formed. Their 
characteristics and configuration schemes in different farming systems are consid 
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УДК 631.172.62-11 
 
ОБҐРУНТУВАННЯ КОНСТРУКЦІЇ МАШИНИ ДЛЯ СМУГОВОГО 

ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ 
 

Є. Сербій, канд. техн. наук,  
І. Іваненко, Л. Шустік, канд. техн. наук,  
В. Сотенко,  А. Карпенко,  
УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого 
 
У статті розглянуто існуючі агрегати для смугового обробітку ґрунту, 

їх конструкційні особливості, межі застосування і запропоновано нову 
конструкцію універсального агрегату для смугового обробітку ґрунту зі 
змінною шириною смуги. 

 
Ключові слова: комбінований агрегат, смуговий обробіток ґрунту, 

кукурудза, соя, волога, щільність. 
 
Вступ. Загострення конкуренції, невпинне зростання цін, зміни 

кліматичних умов – усі ці чинники спонукають до відповідального ставлення 
до рішень, які приймають керівники господарств, плануючи діяльність своїх 
агропідприємств. Для стабільної успішної роботи, а часом навіть для 
виживання, необхідним є впровадження у виробничі процеси новітніх 
технологій. Кожна витрачена гривня має підвищувати ефективність 
діяльності сільгоспвиробника. І одним з можливих факторів підвищення 
ефективності у рослинництві є технологія обробітку ґрунту стрип-тілл, або 
смугового обробітку, популярність якої в Україні стрімко зростає. 

Аналіз останніх досліджень. Поштовхом до технічних пошуків стали 
недоліки технології ноу-тілл, з використанням якої повільне прогрівання і 
просушування ґрунту призводило до пізніших строків сівби. Тому нову 
технологію почали використовувати як компонент системи управління 
ресурсами. Ця технологія найбільш ефективна в зонах з холоднішим 
кліматом і з поганим дренажем ґрунтів. Порівняно з ноу-тілл вона сприяє 
швидшому прогріванню ґрунту в зоні рядка, створює в ній аеробне 
середовище та краще формує насіннєве ложе; також у створюваних нею 
смугах коренева система рослин проникає глибше та має більшу масу. При 
цьому добрива вносять прямо в рядок, значно оптимізуючи їх використання. 
Порівняно зі звичайним обробітком ґрунту смугова технологія значно 
економить час і кошти, зменшуючи кількість проходів (якщо ґрунтообробне 
знаряддя агрегатують разом з сівалкою), мінімізуючи ерозію ґрунтів. 

Переваги  технології стрип-тілл для просапних культур: 
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- це система землеробства, яка передбачає мінімальний обробіток ґрунту, 

поєднує переваги прогрівання та підсушування ґрунту, характерні для 
традиційної технології, з ощадними перевагами нульової; 

- обробіток лише тієї смужки ґрунту, куди буде виконуватися сівба, 
завширшки до 25 см та завглибшки до 40 см, з метою надання ґрунту 
оптимальної щільності; 

- створення пухкого насіннєвого ложа та умов для його швидкого 
прогрівання навесні. Під час такого обробітку можна вносити сухі та/або 
рідкі мінеральні добрива в кореневій зоні рослини для її живлення з 10-ї по 
70-ту добу її життя; 

- ефект швидкого прогрівання ґрунту – температура в обробленій смужці 
завжди вища на 1–3 °С порівняно з ґрунтом, вкритим пожнивними рештками, 
що є важливим фактором для швидшого проростання кукурудзи, соняшнику, 
сої тощо. Порівняно з технологією ноу-тілл таке прогрівання створює велику 
перевагу для забезпечення розвитку кореневої системи на ранній стадії 
вегетації (хоча вважається, що холодне і сире насіннєве ложе – це неминуча 
розплата за пожнивні рештки, залишені на поверхні). Порівняно з 
традиційною технологією (оранкою) необроблені смужки землі дозволяють 
трактору з сівалкою раніше зайти в поле для сівби в уже прогріту землю; 

- підвищення вмісту вологи в ґрунті шляхом обмеження її випаровування 
та підвищення інфільтрації під час опадів. Для українських фермерів 
збільшення вологи в ґрунті прирівнюється до підвищення, а інколи й до 
виживання врожаю. За цієї технології зниження випаровування відбувається 
двома шляхами: обмеженням втрат вологи за рахунок випаровування в 
процесі обробітку ґрунту і обмеженням її втрати від випаровування протягом 
вегетаційного періоду. Кожен прохід ґрунтообробним знаряддям призводить 
до випаровування від 10 до 18 мм вологи з 1 кв. м площі. З використанням 
технології стрип-тілл ця цифра значно менша, у порівнянні з традиційною 
технологією, оскільки навесні лише невеликий сошник сівалки ворушить 
поверхню поля; 

Отже, стрип-тілл поєднує переваги ноу-тілл та класичного обробітку 
ґрунту, цю технологію використовують здебільшого для вирощування 
просапних культур, але у поєднанні з GPS-навігацією також застосовують і 
для зернових. За цією системою восени чи навесні обробляють смуги, 
звільнені від рослинних решток, за допомогою ножового знаряддя. Глибина 
обробітку може коливатися в межах 10-40 см залежно від потужності 
трактора та бажаного розташування добрив. За наявності потужних тракторів 
та залежно від стану ґрунту глибину обробітку можна збільшити [1]. 

За варіацією наявних на ринку технічних знарядь для смугового 
обробітку ґрунту в різних ґрунтово-кліматичних умовах та для різних 
культур можна окреслити загальну концепцію їх побудови, яка полягає у 
тому, що кожна секція комбінованого ґрунтообробного агрегату виконує до 
п’яти взаємно пов’язаних технологічних операцій у смузі: 
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• розрізний диск – культер (Depth Band Coulter) – розрізує рослинні 

рештки на глибину до 15 см та полегшує обробіток ґрунту наступним 
робочим органам, у деяких випадках може бути комбінованим з опорним 
колесом (Orthman, СП «ВФ Агрореммаш», GП «Краснянське «Агромаш»); 

• очисні диски – пара вирізних дисків типу «ромашка», варіо диски (HD 
Row Cleaners) – зсувають розрізані культером рослинні рештки у міжряддя 
шириною до 50 см, очищуючи смугу і відкриваючи поверхню ґрунту у смузі 
для подальшого обробітку,  а також повітрю для більш активної аерації й 
сонцю для прогрівання. Міжряддя ж, покриті рослинними рештками, певною 
мірою заважають росту бур’янів та випаровуванню вологи, як це має місце з 
використанням технології ноу-тілл; 

• розпушувальна лапа – чизельна лапа або кротовий ніж (Precision Tillage 
Shank ) – найбільш енергоємний робочий орган, розташований в слід за 
культером для зменшення енерговитрат, розпушує ґрунт на глибину до 40 см 
для вільного розвитку кореневої системи та дозволяє вносити рідкі чи тверді 
добрива на задану глибину або навіть у два яруси (наприклад, безводний 
аміак, фосфорно-калійні добрива), а також пестициди з мінімальним 
порушенням верхнього шару ґрунту; 

• розпушувальні диски – турбодиски, хвилясті диски (Wavy Coulters) – 
розташовані з обох боків розпушувальної лапи, які: 

- в парі з розпушувальною лапою запобігають потраплянню розпушеного 
ґрунту на міжряддя, залишаючи після себе гребінь висотою 7,5–10 см, який 
сприяє кращому прогріванню ґрунту та дренажу вологи. З настанням весни 
гребінь просідає до висоти 2,5–5 см, а після сівби поле стає рівним; 

- в парі з котком виконують якісний передпосівний обробіток ґрунту. 
• загортальні диски діаметром до 47,5 см правлять для ефективного 

захисту міжрядь від потрапляння розпушеного ґрунту на високих 
швидкостях; їх заглиблення дорівнює рівню насіннєвого ложа. 

- коток – прутковий або гумовий коток (Rolling Basket) –  закриває 
вологу, разом з розпушувальними дисками руйнує грудки ґрунту та готує 
смуги до сівби. 

Ґрунтообробні знаряддя виробляють у 4-, 6-, 8-, 12- та 16-рядних 
конфігураціях, які вибирають відповідно до параметрів сівалки. Формування 
однієї смуги потребує потужності, величина якої залежить від ґрунтових 
умов, налаштування та комплектації знаряддя: на легких ґрунтах при 
розпушуванні до 20 см глибиною достатньо 12–15 к. с., а на важких ґрунтах з 
обробітком до 40 см потрібно 20–40 к. с. на один рядок. Швидкість обробітку 
в середньому становить 10–13 км/год, але досвідчені американські фермери 
інколи працюють і швидше – до 18 км/год. 

 Точне ведення агрегатів має велике значення як для створення смуг, так 
і для виконання подальших операцій сівби і захисту рослин. Для цього 
використовують маркери або GPS-навігацію. Для точного позиціювання 
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(похибка менше одного дюйма) рекомендують використовувати базові 
станції або RTK. 

Для застосування смугової технології необхідно, щоб рослинні рештки 
були рівномірно розподілені по полю. Подрібнювач зернозбирального 
комбайна повинен їх розкидати щонайменше на ширину, яка становить 0,8 
ширини захвату жниварки. Крім того, посівні комплекси мають забезпечити 
точну сівбу насіння в оброблені смуги. Якщо цього не дотримуватись, то 
ефективність технології стрип-тілл значно зменшується. 

В основному смуги формують восени, коли є більше вільного часу і 
умови сприятливіші (ґрунт сухіший, легше розпушується). Якщо смуги 
нарізати навесні, то виникає ризик невчасного виконання робіт через погоду, 
вологий ґрунт. Деякі формують смуги навесні головним чином через те, що у 
цей час краще вносити азот. У цьому разі калійні добрива вносять сівалками. 
Крім того, сформовані навесні смуги краще видно. Однією з практичних 
вимог є повне усунення рослинних решток зі смуги, щоб вони не заважали 
контакту насіння з ґрунтом. Для формування смуг з постійною глибиною 
обробітку краще придбати знаряддя з паралелограмною підвіскою секцій: це 
дозволить уникнути заглиблення знаряддя під час обробітку.  

До недоліків стрип-тілл відносять те, що навесні інколи важко вести 
посівні агрегати по оброблених з осені смугах, що вимагає додаткового часу. 
Іншим недоліком є невизначеність оптимальних і граничних термінів 
внесення добрив. Обмежувальним фактором є безводний аміак: якщо його 
внести раніше, то він може вимитися або випаруватися. Затягування з 
формуванням смуг може обумовити ризик замерзання ґрунту. Щоб уникнути 
цієї проблеми, роблять смуги навесні перед сівбою. Нарешті, технологія 
стрип-тілл потребує тракторів більшої потужності, ніж ноу-тілл, через 
глибший обробіток ґрунту та додаткову вагу резервуарів з добривами [2]. 

Основна частина. Фактор сівозміни – один з найбільш доступних у 
підвищенні продуктивності виробничих систем без додаткових витрат. Саме 
раціональна сівозміна дає можливість підтримувати на оптимальному рівні 
фітосанітарний стан, знижувати рівень шкоди від бур'янів, шкідників і 
хвороб, забезпечує максимальне поглинання польовими культурами сонячної 
енергії протягом усього періоду позитивних температур. Баланс витрат і 
надходження енергії регулюється насамперед структурою сівозміни: складом 
і порядком розміщення культур, питомою вагою бобових, співвідношенням 
просапних та культур суцільної сівби [3]. 

Важливим завданням сучасного землеробства України є розроблення і 
впровадження найбільш продуктивних короткоротаційних сівозмін з вузьким 
набором культур, які користуються підвищеним попитом на ринку, та 
оптимальною структурою їх посівних площ. У ринкових умовах 
господарювання гостро постає проблема агроекологічного обґрунтування 
набору культур у короткоротаційних сівозмінах із врахуванням спеціалізації 
господарств та потреб внутрішнього і зовнішнього ринку [4]. 
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Встановлено залежність зростання рівня урожайності насіння сої від 

ступеня насиченості нею сівозміни, за якою в соєво-кукурудзяній сівозміні 
(де соя в структурі посівних площ займає 25 %) максимальна врожайність 
насіння сої становить 3,04 т/га. При збільшенні ступеня насичення нею 
сівозміни до 33 і 50 % відмічено зменшення урожайності насіння сої 
відповідно на 0,21 та 0,42 т/га, або на 6,9 і 13,8%, що пояснюється 
зменшенням періоду повернення сої на своє попереднє місце вирощування. 

Результати досліджень [5] вказують, що соя і кукурудза добре 
поєднуються в короткоротаційній сівозміні: перша є одним з кращих 
попередників для другої. Слід враховувати, що соя залишає після себе до 90 
кг біологічно фіксованого азоту, чисте від бур’янів поле і є найкращим 
попередником для зернових, технічних, овочевих та інших культур. 

Ефективність двопільної сівозміни соя-кукурудза відображена в 
дослідженнях [6]. Високі врожаї одержують за розміщення її після озимої 
пшениці, ячменю, кукурудзи. Включення сої в сівозміну дає можливість 
зберігати і підвищувати родючість землі, одержувати щедрі врожаї культур, 
які висіваються після неї. Добрих результатів досягають в ланках з короткою 
ротацією соя – кукурудза, одержуючи по 80-100 центнерів зерна кукурудзи та 
25-30 центнерів сої. Це найпродуктивніша сівозміна у виробництві кормового 
зерна та білка для тварин. 

Після сої-попередника урожайність кукурудзи підвищується на 3-8 ц/га. 
Встановлено, що найбільш обґрунтованим співвідношенням кукурудзи і сої у 
соєво-кукурудзяних сівозмінах є співвідношення 2:1, що забезпечує збір 
кормових одиниць з 1 га сівозмінної площі на рівні 58,2 ц з вмістом у кожній 
з них 121 г сирого протеїну. Показники урожайності насіння сої значно нижчі 
в беззмінних посівах при порівнянні їх з рівнем в короткоротаційних 
сівозмінах [7]. 

Отже, в короткоротаційних сівозмінах лісостепу України найбільш 
раціональне співвідношенням посівних площ кукурудзи та сої – 2:1. 

Традиційні способи обробітку ґрунту – оранка з подальшою 
культивацією і боронуванням поступаються новим, більш прогресивним 
прийомам – ґрунтозахисній технології зі збереженням на поверхні стерні або 
мульчі, мінімальному обробітку, застосуванню прямої сівби [8].  Для цього 
широко використовують комбіновані агрегати, що виконують за один прохід 
кілька операцій, сівалки прямої сівби тощо. 

Система смугового обробітку реалізується комплектом обладнання для 
обробітку ґрунту та для подальшої сівби в смугах (рис. 1), також можливе їх 
поєднання в одному ґрунтообробно-посівному агрегаті, виготовленому на 
основі сівалки MZURI (Англія) (рис. 2). 

Відсутність пропозицій на ринку вітчизняного обладнання для смугового 
обробітку ґрунту та брак інформації з обґрунтованими рекомендаціями 
застосування трипільних сівозмін кукурудза – кукурудза – соя спонукала 
УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого до спільного з СТ ВФ «Агрореммаш» 
створення  експериментального зразка секції універсального агрегату для 
смугового обробітку ґрунту (рис. 3). За результатами польових випробувань в 
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УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого розроблено та в СТ ВФ «Агрореммаш» 
виготовлено дослідний зразок 4-секційного агрегату (рис. 4). 

   
              а)                                       б)                                           в) 
а – агрегат для нарізання смуг фірми Orthman (США); б – загальний 

вигляд сівалки Максіма виробництва фірми Kuhn (Франція); в – загальний 
вигляд посівів 

Рисунок 1 - Особливості технології смугового обробітку ґрунту і сівби 
в розрізненому технологічному процесі: 

   
                      а)    б) 

а – загальний вигляд сівалки MZURI; б – загальний вигляд посівів 
Рисунок 2 – Загальний вигляд суміщеного технологічного 

процесу смугового обробітку ґрунту і сівби на основі сівалки MZURI 
(Англія): 

                     
 а)                                                                б) 

1 – навісна система; 2 – ніж дисковий; 3 – диск очисний; 
4 – глибокорозпушувач; 5 – хвилястий диск; 6 – коток 

а – принципово-компонувальна схема секції агрегату для смугового       
обробітку ґрунту; б – загальний вигляд 

Рисунок 3 – Загальний вигляд секції  агрегату для смугового обробітку 
ґрунту: 
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На підставі досліджень окремих робочих органів, оглядовості смуги, 
профілю дна, дозувальних пристроїв внесення добрив було сформовано 
вихідні вимоги на агрегати для нарізання смуг під кукурудзу та сою         
(табл. 1–2). 

 

   
  а)                                                                б) 

а – принципово-компонувальна схема агрегату для смугового       
обробітку ґрунту; б – загальний вигляд дослідного зразка 

Рисунок 4 - Загальний вигляд дослідного зразка  агрегату для смугового 
обробітку ґрунту: 

 
Таблиця 1 – Вихідні вимоги до агрегату для нарізання смуг при   

вирощуванні кукурудзи 
Показник Значення показника 

Глибина обробітку, см 25-35 
Залишок рослинних решток на поверхні смуги, 
% До 20 

Ширина смуги, см 20-30 
Ширина міжрядь, см 70 
Глибина внесення добрив, см 10-20 
Кришення ґрунту, % 
             - грудочки до 25 мм 
             - грудочки більше 200 мм 

 
80 

відсутні 
Доза внесення добрив, кг/га (г/м пог.) 150-300 (10-35) 

 
Розроблений агрегат для смугового обробітку ґрунту забезпечує 

роздільне почергове нарізання одинарних і здвоєних смуг з міжряддям 70 та 
45 см з одночасним внесенням добрив. 
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Таблиця 2 – Вихідні вимоги до агрегату для нарізання смуг при 

вирощуванні сої 
 

Показник Значення показника 
Глибина обробітку, см 
      - осінь 
      - весна 

 
25-35 

6 
Залишок рослинних решток на поверхні 
смуги, % До 20 

Ширина смуги х міжрядь, см 12х45 
Глибина внесення добрив, см 10-20 
 

За аналітичними даними, для сівби кукурудзи з міжряддям 70 см 
доцільними є ширина смуг та їх глибина 25 см і 25 см відповідно. Смуги в 
цьому випадку нарізуються восени  одночасно з внесенням мінеральних 
добрив за схемою, наведеною на рис. 5. 

Для сої пропонується обробіток ґрунту за схемою 12+33+12 см, де 
ширина смуги під сівбу становить 12 см, а ширина міжрядь – 45 см (рис. 6). 

Схема польового досліду та послідовності дій в трирічних 
дослідженнях в трипільній сівозміні з пропонованими культурами, 
рекомендованими шириною смуги і їх глибиною обробітку показана на рис. 
7. 

 

 
1 – оброблена частина смуги (ширина 25 см), 2 – необроблена 

частина смуги (ширина 45 см), 3 – лінія проходу чизеля з міжряддям 70 см. 
Рисунок 5 –  Схема нарізання смуг під сівбу кукурудзи: 
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1 – оброблена частина смуги (ширина 12 см),  2 – необроблена 
частина смуги (ширина 33 см),  3 – лінія проходу чизеля з міжряддям 90 см 

Рисунок 6 – Схема нарізання здвоєних смуг під сівбу сої: 
 

 
 

Рисунок 7 – Вибір агротехнічних прийомів (глибини обробітку, 
ширини обробленої смуги та термінів їх проведення) 

 
Висновки.  
1. Короткоротаційна 3-пільна сівозміна: кукурудза – кукурудза – соя 

забезпечує найбільшу  продуктивність при вузькому наборі культур з 
широкорядним способом сівби. 

2. Розроблено агрегат для смугового обробітку ґрунту, який забезпечує 
роздільне почергове нарізання одинарних і здвоєних смуг з міжряддям 70 см 
та 45 см з одночасним внесенням добрив. 
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Аннотация 
В статье рассмотрены существующие агрегаты для полосовой 

обработки почвы, их конструкционные особенности, границы применения и 
предложено новую конструкцию универсального агрегата для полосовой 
обработки почвы со сменной шириной полосы. 

 
Summary  
The article examines the existing machine for strip till of the soil, their 

structural characteristics, application limits, and the proposed new design 
universal machines for strip till of the soil with variable bandwidth. 
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ДИСКОВИХ БОРІН ТА 
АГРЕГАТІВ У ГОСПОДАРСТВАХ РІЗНОГО ТИПУ  

 

В. Думич,  Ю. Батюк, Т. Падюка,  
 

Львівська філія УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого 
 
 

Проаналізовано показники якості виконання технологічного процесу, 
проведено розрахунок експлуатаційно-технологічних показників і визначено 
ефективність застосування дискових машин і агрегатів в різних типах 
аграрних підприємств 

 

Ключові слова: дискові борони, дослідження, якість роботи, 
ефективність, продуктивність. 

 
Суть проблеми. Після реформування аграрного сектору в Україні 

утворилося кілька типів сільськогосподарських підприємств, які різняться 
площами ріллі, одержаного прибутку тощо. Для виконання технологічних 
операцій в господарствах застосовуються  технічні засоби, які мають різну 
продуктивність, ширину захвату, вартість тощо. Очевидно, що технічні 
засоби, які є ефективними для господарств одного типу, не завжди можуть 
бути ефективними для аграрних підприємств інших типів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Основними параметрами, які 
характеризують ефективність техніки, є показники якості виконання 
технологічного процесу, експлуатаційно-технологічні та економічні 
показники.  

Результати досліджень та показники ефективності застосування 
дискових машин та агрегатів машин наведено в [1-3].Однак, результати 
дослідження стосуються точкових показників експлуатаційно-технологічної 
та економічної оцінок без врахування зміни розмірів та площ ділянок.  

Завдання дослідження – визначити ефективність роботи дискових 
борін та агрегатів на полях з різною довжиною гонів та площами посадок 
картоплі. 

Виклад основного матеріалу. На європейському ринку дискові 
борони і агрегати пропонують такі відомі фірми, як Kuhn, Lemken, 
Kverneland, Vaderstad, AgrisemInternational, Pottinger тощо. В Україні 
виробництво дискових борін освоїли ВАТ "Галещина машзавод", ВАТ 
″Калинівське районне підприємство "Агромаш", ТОВ ″ Краснянське СП 
"Агромаш", ВАТ "Білоцерківсільмаш",ВАТ „Вишевичі Агротехніка”, ВАТ 
„Уманьфермаш” , ВАТ „Точмаш”, ВАТ „Апостолов-агромаш”, ВАТ 
“Красилівський машинобудівний завод”, ПАТ “Червона зірка”, ПП 
„Барторщук”.  
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Дискові борони виготовляють у навісних, напівнавісних та причіпних 

варіантах виконання. Робоча ширина знаходиться в межах 1,3–10 м. До 
основних переваг конструкцій борін відноситься: простота, надійність та 
якісне виконання технологічного процесу. 

Робочими органами дискових борін є набрані в батареї сферичні 
суцільні або вирізні диски, які розташовані в два або чотири ряди. 

Характерною особливістю конструкцій дискових борін є можливість 
агрегатування їх як окремих знарядь, так і в поєднанні з іншими, які можуть 
приєднуватись до них послідовно і виконувати додаткові технологічні 
операції для поліпшення обробітку ґрунту. 

У зв’язку із впровадженням технологій мінімального обробітку ґрунту, 
що викликано необхідністю ресурсо- і енергозбереження, зростає інтерес до 
дискових борін і агрегатів з дисками великого діаметра, які комплектуються 
котками або чизельними лапами. 

Найбільш поширена схема конструкцій дискових борін – набір дисків на 
одну спільну вісь (дискова батарея) з розташуванням їх перпендикулярно до 
поверхні ґрунту. Зовсім інше конструкційне виконання впроваджено у 
дискових боронах і агрегатах з розташуванням дисків на окремих стояках, які 
встановлені під певним кутом (20о-35о) до оброблювальної поверхні.  

Дискова батарея складається із сферичних дисків (вирізних, зубових або 
інших), розпірних шпульок, осі квадратного профілю, двох підшипникових 
вузлів зі стояками. Для запобігання забиванню рослинними залишками та 
налиплим вологим ґрунтом між дисками встановлюються чистики. 

Цапфи стояків батарей мають можливість переміщуватись в овальних 
пазах кронштейнів рами, завдяки чому досягається регулювання кута атаки 
батарей. 

Дискові батареї борони встановлені на рамі в два ряди. На батареях 
другого ряду додатково встановлено по одному допоміжному диску меншого 
діаметра, завдяки чому на обробленій поверхні не утворюються гребені і 
борозни. 

Дискові батареї комплектуються різними типами дисків: гладкими і 
вирізними сферичними; дисками типу “Ромашка”, хвилеподібними тощо. 
Батареї дискових борін можуть комплектуватися  однотипними дисками 
або набором різних типів дисків в одній батареї.  

Більшість вітчизняних борін комплектуються жорсткими стояками 
дискових батарей. Деякі моделі дискових борін зарубіжного 
виробництва (SUNFLOWER 1544-42) оснащені опорними стояками C-
Flekтм, які поглинають ударні навантаження, що виникають під час 
наїжджання на пожнивні рештки, каміння, а також при проходженні 
нерівностей ґрунту в звичайних умовах. Стояки забезпечують краще 
очищення дисків від пожнивних решток у порівнянні з традиційними, 
жорсткими стояками (рис. 1). 
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Рисунок 1 - Борона SUNFLOWER 1544-42 (а) з  опорними стояками 

C-Flekтм (б) 
Борони  і агрегати, які мають конструкційне виконання, що передбачає 

індивідуальне кріплення дисків до рами, комплектуються різними типами 
жорстких і пружинних стояків дисків (рис. 2). Дискова борона Disc-O-Mulch 
оснащена пружинним стояком, конструкція якого забезпечує створення 
ефекту “відбійного молотка”, внаслідок цього покращується якість обробітку 
ґрунту. Виробники пропонують прямі і гнуті жорсткі стояки різного перерізу. 
 

 
 

Рисунок 2 - Дискові борони з різними типами пружинних стояків 
 
Для забезпечення постійної оптимальної глибини роботи та запобігання 

поломкам при зіткненні з перешкодами, дискові машини з індивідуальним 
кріпленням дисків до рами комплектуються різними типами запобіжних 
механізмів. Дискові агрегати AresTL, AresTXL, AresTXXL  виробництва 
Unia, Catros (Amazonne), TopDown 700 (Vaderstad) обладнані гумовими 
амортизаторами (рис. 3,а).  Диски агрегатів Rubin 9/600КUA (Lemken), 
MarsCross(Unia) та інших встановлені на стояках з пружинними 
амортизаторами (рис. 3,б). Фірма Ovlac укомплектовує дискові борони 
запобіжними пристроями типу Non-stop з ресорними амортизаторами 
(рис. 3, в). 
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Рисунок 3 - Дискові борони і агрегати з гумовими (а),  
пружинними (б) та   ресорними (в) амортизаторами 

Широкозахватні дискові батареї за допомогою гідравлічних систем 
переводяться в транспортне положення до ширини  2,5–4 м. 

Показники технічної характеристики дискових лущильників і борін 
наведено в таблиці 1. 

 
Таблиця 1 - Показники технічної характеристики дискових борін  
 

Показник Значення показника 

Марка дискової 
борони 

DTA5,6 Carrier  
CR 500 

Profi 
 4500 

Rubin9/450
U 

БГР-4.2 
"Солоха" 

БДК-4,4 

Виробник Kverneland Vadersad Agrotech Lemken ВАТ      
"Галещина, 
машзавод" 

ВАТ"Кали-
нівське     РП 
"Агромаш"  

Агрегатування, 
тяговий клас 
трактора 

5 3;5 3 

Маса, кг 3900 4850 4500 3100 4250 3600 
Конструкційна 
ширина захвату, м 

6,3 5,0 4.5 4,5 4,2 4,4 

 
За результатами досліджень встановлено, що дискова борона АГД-1,3 

яка агрегатувалася з трактором класу 0,6 (Т-25), в агротехнічні терміни 
виконання технологічної операції може провести лущення стерні на площі до 
15 га. Борона проводила лущення стерні на глибину залягання основної маси 
кореневищ пирію. Глибина обробітку становила 11,4 см.  

Дискові борони АГ-1,5-15 та БДН-1,5, які працювали в агрегаті з 
тракторами класу 0,9 (ВТЗ-2048А), в агротехнічні терміни можуть злущити 
стерню на площі  20 га і 25 га відповідно. Машинно-тракторний агрегат в 
складі ВТЗ 2048А+БДН-1,5 має вищу змінну  продуктивність і менші витрати 
палива в порівнянні з агрегатом ВТЗ-2048А+АГ-1,5-15. Проте, за 
показниками якості виконання технологічного процесу (глибиною обробітку, 
кількістю підрізаних бур’янів, ступенем загортання рослинних залишків і 
кришення ґрунту) дискова борона БДН-1,5 поступається АГ-1,5-15 
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За результатами досліджень дискових борін БДН-2,1 і БДН-2,6, які 

агрегатувались з тракторами класу 1,4 (МТЗ-82), встановлено, що в 
агротехнічні терміни виконання робіт вони можуть виконати лущення стерні 
на площах 30 га і 40 га відповідно. Показники якості лущення дисковими 
боронами знаходяться приблизно на одному рівні. За рахунок більшої 
ширини захвату борона дискова БДН-2,6 має вищу змінну продуктивність і 
меншу витрату палива в порівнянні з бороною БДН-2,1.  

За результатами агротехнічного оцінювання дискових борін БДВП-6,3, 
БДЛП-8, БГР-4,2 встановлено, що загортання рослинних залишків бороною 
БГР-4,2 становило  – 72,8% проти 54,1 % бороною БДВП-6,3 і 46,4 % – 
БДЛП-8, кришіння розпушеного шару  ґрунту (наявність грудок розміром від 
0 мм до 50 мм) становило 76,9 %, 73,1 %  і 69,1 % відповідно для БГР-4,2, 
БДВП-6,3 та БДЛП-8. МТА в складі Т-150К+ БГР-4,2 забезпечив підрізання 
пирію на глибину залягання основної маси їх кореневищ.  

Агрегат Т-150К + БДЛП-8 в агротехнічні терміни лущення стерні може 
виконати обсяг робіт на рівні 110 га. Він має найвищу продуктивність – 4,69 
га/год і найменшу витрату палива – 4,86 кг/га, але найгірші показники якості 
виконання технологічного процесу. Глибина обробітку дисковою бороною 
БДЛП-8 становила 7,2 см.   

Дискова борона БГР-4,2 забезпечила найвищі показники якості 
виконання технологічного процесу, проте вона найбільш енергоємна і має 
найнижчу продуктивність в порівнянні з іншими боронами, загрегатованими 
з даним типом тракторів.  

Трактор JohnDeere 8520 в агрегаті з  Rubin 9/600КUA працює на робочій 
швидкості руху 10,3 км/год і має найвищу продуктивність виконання 
технологічного процесу лущення стерні – 4,94 га/год. Витрата палива 
трактором John Deere 8520 склала 6,0 кг/га. Дискова борона Rubin 9/600КUA 
проводить  лущення стерні з найвищими показниками якості виконання 
технологічного процесу. Проте балансова вартість енергозасобу і машини 
найбільша в порівнянні з іншими досліджуваними дисковими агрегатами. 

За результатами досліджень, проведених у господарствах регіону, 
встановлено, що агрегат JohnDeere 8520 + Rubin 9/600КUA зручний в 
технічному і технологічному обслуговуванні, має високу надійність, що дає 
можливість використовувати його для лущення стерні протягом доби.   

За результатами агротехнічного оцінювання встановлено, що дискові 
агрегати АГД-1,3, АГ-1,5-15, БДН-2,0 та Rubin 9/600КUA, виготовлені за 
конструкційною схемою – з розташуванням дисків на окремих стояках та 
важкі дискові борони БГР-4,2 та БДВП-6,3 лущать стерню на глибину від 10,9 
см до 12,1 см. Дискові борони БДН-1,5, БДН-2,6, БДЛП-8, виготовлені за 
конструкційною схемою – набір дисків на одну спільну вісь забезпечують 
розпушування ґрунту на глибину від 7,2 см до 8,1 см.  
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Таблиця 2 - Результати дослідження технічних засобів для лущення 

стерні 

Показник Значення показника 
Енергетичний засіб Т-25 ВТЗ-2048А МТЗ-82 Т-150К John 

Deere 
8520 

Машина (знаряддя) 

А
ГД

-1
,3

 

БД
Н

-1
,5

 

А
Г-

1,
5-

15
 

БД
Н

-2
,0

 

БД
Н

-2
,6

 

БД
В

П
-6

,3
 

БГ
Р-

4,
2 

R
ub

in
 9

/ 6
00

К
U

A
 

Робоча швидкість, км/год 6,0 7,6 7,2 7,2 6,8 8,3 9,8 12,1 
Робоча ширина захвату, м 1,3 1,5 1,5 2,0 2,6 6,3 4,2 6 
Глибина обробітку, см 11,4 7,8 11,1 11,7 8,1 10,9 11,7 12,1 
Підрізання бур’янів, % 87,2 73,8 89,3 84,6 81,1 86 90,2 89,6 
Загортання рослинних  
залишків, % 

54,5 38,6 56,8 63,6 47,2 64,1 82,6 82,2 

Кришіння ґрунту, %  
розмір фракцій  
від 0 мм до 50 мм 

84,8 80,3 86,6 84,1 80,6 73,1 86,9 90,6 

Висота гребенів на  
поверхні поля, см 

4 5 5 4 5 5 4 4 

 
Технологічний цикл машин та знарядь для лущення стерні складається з 

основної роботи та поворотів. Із збільшенням довжини гону підвищується 
продуктивність виконання роботи технічними засобами для лущення стерні 
завдяки зменшенню кількості поворотів на одиниці площі і витрат часу на їх 
виконання. Найбільш інтенсивне збільшення продуктивності відбувається в 
інтервалі довжин гонів від 100 м до 600 м. 

Сумарні витрати палива на лущенні стерні складаються з витрат палива 
на основну роботу, виконання поворотів і переїздів з місця стоянки на поле. 
Питомі витрати палива енергозасобів під час лущення стерні залежать від 
довжини гонів. Із збільшенням довжини гону від 100 м до 600 м питомі 
витрати палива зменшуються 30%. Подальше збільшення довжини гону поля 
хоча впливає на зменшення витрат палива, проте інтенсивність зменшення 
витрат палива становить від 0,15 кг/га до 0,30 кг/га. 

Машинно-тракторні агрегати під час лущення стерні на різних довжинах 
гонів витрачають пальне у кількості від 4,2 кг/га до 9,6 кг/га.  

За малих обсягів роботи прямі експлуатаційні витрати машинно-
тракторних агрегатів John Deere 8520 та Т-150К+БГР-4,2 значно перевищують 
витрати інших досліджуваних машин (рис. 4). Тому для лущення на 
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невеликих за площею полях доцільно застосовувати машини вітчизняного 
виробництва.  

 

 
 

Рисунок 4 - Прямі експлуатаційні витрати на виконання 
технологічного процесу технічними засобіами для лущення стерні 

 
У фермерських господарствах, які вирощують картоплю на площах до 

10 га, найменші прямі експлуатаційні витрати одержани за умови 
застосування трактора Т-25А з дисковою бороною АГД-1,3. На полях з 
площею від 10 га до 20 га ефективність застосування борін Т-25А+АГД-1,3, 
ВТЗ-2048А+АГ-1,5-15 та МТЗ-82+БДН-2,0 знаходиться на одному рівні.  

В господарствах з площами ріллі до 100 га найбільша ефективність 
застосування технічних засобів досягається з використанням: 

- МТЗ-82+БДН-2,0 – на площах від 25 га до 45 га; 
- Т-150К+БГР-4,2 (2 агрегати) та МТЗ-82+БДН-2,0 (4 агрегати) – на 

площах від 45 га до 100 га. 
За показниками обсягу робіт в агротехнічні терміни та прямих 

експлуатаційних витрат можна зробити висновок, що для лущення стерні у 
великих господарствах з площами сільгоспугідь понад 100 га в процесі 
підготовки ґрунту для садіння картоплі залежно від площі поля доцільно 
застосовувати такі технічні засоби: 

- на площах до 200 га – МТЗ-82+БДН-2,0 (8 агрегатів) і Т-150К+БГР-4,2 
(4 агрегати); 
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- на площі понад 200 га – John Deere 8520+Rubin 9|600KUA за умови 

подвійного річного завантаження. роботи. 
Ефективність агрегату John Deere 8520+Rubin 9|600KUA за умови 

використання його в одну зміну значно менша в порівнянні з машинно-
тракторними агрегатами вітчизняного виробництва. 

Висновки. На основі досліджень встановлено, що дисковий агрегат John 
Deere 8520+Rubin 9|600KUA за показниками якості збирання картоплі та 
експлуатаційно-технологічними показниками переважає машини 
вітчизняного виробництва. Проте, економічна ефективність застосування 
широкозахватних дискових агрегатів виробництва провідних 
машинобудівних фірм досягається на площах посадок картоплі понад  200 га 
та за умови їх використання протягом двох змін. 
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Аннотация  
Проанализированы показатели качества выполнения технологического 

процесса, проведен расчет эксплуатационно-технологических показателей и 
определена эффективность применения дисковых машин и агрегатов в 
различных типах аграрных предприятий. 

 
Summary 
Analyzed indicators of quality performance process, the calculation of 

operational and technological indicators and efficiency of defined disk machines 
and units in various types of agricultural enterprises. 
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ОСОБЛИВОСТІ КОНСТРУКЦІЇ ТА ПОРІВНЯЛЬНІ 

ХАРАКТЕРІСТИКИ КУЛЬТИВАТОРІВ СУЦІЛЬНОГО ОБРОБІТКУ 
ГРУНТУ ВІТЧИЗНЯНОГО ВИРОБНИЦТВА  

 
С. Демидов, М. Стародубцева,  
Південно-Українська філія УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого 
О. Ревтьо, канд. с.-г. наук,  
ДВНЗ “Херсонський державний аграрний університет” 

 
У статті розглянуто конструкційні особливості культиваторів 

суцільного обробітку ґрунту, які виробляються вітчизняними виробниками 
південного регіону України, наведено результати їх функціональних 
випробувань. 

 
Ключові слова: конструкція, робочий орган, випробування, 

культиватор, обробіток ґрунту. 
 

Суть проблеми. Обробіток ґрунту є найважливішою складовою системи 
землеробства. Обробіток ґрунту вирішує такі завдання: створення  
дрібногрудкового складу ґрунту для забезпечення потрібного водно-
повітряного, теплового і поживного режимів, знищення бур’янів, загортання 
на необхідну глибину добрив та рослинних залишків. 

Обробіток ґрунту потребує значних енергетичних витрат, що в умовах 
високих цін на пальне спонукає господарів удосконалювати систему 
обробітку ґрунту. Більшість господарств, особливо з невеликим рівнем 
ресурсного забезпечення, вирішують проблему зниження енерговитрат за 
рахунок зменшення або повної відмови від основного обробітку ґрунту при 
вирощуванні зернових культур, заміною основного обробітку ґрунту на 
поверхневий або мілкий обробіток на глибину 8-16 см. У цих технологіях 
широко використовуються культиватори суцільного обробітку ґрунту. 
Підвищений попит на культиватори привів до того, що практично кожний 
вітчизняний завод по виробництву ґрунтообробної техніки виготовляє такі 
культиватори. Лише на Півдні України в господарствах використовуються 
культиватори виробництва ПАТ “Червона зірка” (м. Кіровоград); ТОВ “Велес 
Агро Лтд” (м. Одеса); ТОВ “Агрореммаш-Днепр” (м. Верхньодніпровськ); 
ТОВ “Апостолівагромаш” (м. Апостолове); ТОВ “ОЗСМ “Агротех” (м. 
Оріхів) та інші. Ціна цих культиваторів, у залежності від їх конструкції, 
значно коливається, і в аграріїв виникають певні труднощі при їх купівлі.  

Мета досліджень – визначити особливості конструкції та технічний 
рівень культиваторів суцільного обробітку ґрунту, що їх використовують в 
господарствах південної зони України. 
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. У зв’язку з істотним 

подорожчанням палива рекомендується використовувати комбіновані 
агрегати для проведення передпосівного обробітку ґрунту і догляду за 
парами, що дозволяє суттєво зменшити витрати палива та енергії. Однак, 
вартість комбінованих агрегатів значно вища, ніж одноопераційних машин, і 
господарства з низьким рівнем ресурсного забезпечення не в змозі купувати 
їх. Тому ці господарства для проведення підготовки ґрунту під посів 
використовують одноопераційні машини (борони, культиватори суцільного 
обробітку ґрунту, котки та інші ґрунтообробні знаряддя). 

Виклад основного матеріалу. Згідно з агротехнічними вимогами 
культиватор суцільного обробітку грунту повинен:  

- повністю підрізати бур’яни без оголення нижних вологих шарів і без 
перемішування їх з верхніми; 

- забезпечити рівномірну глибину обробітку грунту від 5 до 12 см; 
- забезпечити рівне дно борозни; 
- мати самозаточувальні робочі органи. 
Робочими органами всіх досліджених культиваторів є універсальні 

стрілчасті лапи шириною захвату 330 і 270 мм. ТОВ “ОЗСМ “Агротех” 
використовує стрілчасті лапи шириною захвату 250 мм. Стрілчасті лапи 
культиваторів практично однакові і відрізняються між собою лише складом 
матеріалу, з якого вони виготовлені, місцем наплавлення зносостійкого 
матеріалу (зверху або знизу лапи), товщиною наплавлення. Конструкції ж 
культиваторів різних заводів суттєво відрізняються між собою. У цій роботі 
розглянуто конструкційні особливості культиваторів до тракторів класу 30 
кН, шириною захвату від 8 до 9 м, що їх здебільшого використовують на 
півдні України. 

Усі культиватори суцільного обробітку ґрунту призначені для 
передпосівного обробітку ґрунту та обробітку парів з одночасним 
боронуванням.  

Культиватор КПС-8 виробництва ПАТ “Червона зірка” (рис. 1) 
конструкційно виготовлений по типу культиваторів, які виготовлялись в 
колишньому СРСР. Конструкція цього типу культиваторів має низку 
недоліків, а саме: 

- однобалкова рама; 
- гряділі встановлені в два ряди і мають різну конструкцію (на 

культиваторах встановлені короткі, довгі та обвідні гряділі). Довгий гряділь 
через надмірну довжину плеча має значний люфт у поперечному напрямку, 
особливо при зношуванні шарнірного з’єднання гряділя з рамою, і може 
обходити багаторічні бур’яни (наприклад, осот), що не відповідає 
агротехнічнім вимогам. 
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Рисунок 1 - Культиватор КПС-8 
 

Культиватор КПС-8 складається з рами, сниці, двох бокових крил (лівого 
і правого), гряділів з робочими органами, чотирьох опорних коліс, пристрою 
для навішування борін, гідросистеми та домкрата. 

Основною несучою частиною конструкції культиватора є рама, до якої 
шарнірно приєднані крила. До центральної частини рами приєднана сниця, 
яка призначена для агрегатування з трактором. Рама та крила спираються на 
чотири опорних колеса. 

До передніх брусів рами та крил шарнірно кріпляться короткі та довгі 
обвідні гряділі з робочими органами (24 гряділі та 32 робочих органи – 
стояки та стрілчасті лапи). 

Пристрій для навішування борін складається з рамки, яка за допомогою 
кронштейнів кріпиться до передніх та задніх брусів рами, та рами крил. 

Гідросистема культиватора складається з гідроциліндра, підйому рами 
культиватора, двох гідроциліндрів підйому крил, двох гідростикових 
пристроїв та рукавів високого тиску. 

У конструкції культиватора КПС-8 (рис. 2) виробництва ТОВ 
“Апостолівагромаш” враховані основні недоліки культиватора КПС-8 
виробництва ПАТ “Червона зірка”. Усі гряділі культиватора однакові, замість 
пристрою для навішування борін на культиваторі встановлені пружинні 
борінки, на яких в два ряди встановлені пружинні зуби довжиною 320 мм та 
діаметром 8 мм. Культиватори виготовляються в двох варіантах з 
розташуванням лап у два і три ряди. 
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1 – рама; 2 – сниця; 3 – рукава високого тиску; 4 – гідроциліндр; 

5 – розтяжка; 6 – опорне колесо; 7 – лапа стрілчаста; 8 – гряділь; 
9 – пружинна борінка 

Рисунок 2 - Конструкційна схема культиватора КПС-8: 
 



 189 
В конструкції культиватора для суцільного поверхневого обробітку 

ґрунту КСО-8 виробництва ТОВ “Арлан” (рис. 3) застосована 4-балкова 
зварна рама.  

 

 
1 – рама; 2 – причіпний пристрій; 3 – робочий орган; 

4 – коток; 5 – опорно-транспортне колісо; 6 – опорне колесо; 
7 – гідросистема; 8 – бокове крило. 

Рисунок 3 - Конструкційна схема культиватора КСО-8: 
 

До повздовжніх балок рами в три ряди встановлені гряділі. Усі гряділі 
мають однакову конструкцію і являють собою підпружинену зварну 
конструкцію у вигляді трикутника, виконаного з труби квадратного перерізу. 
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Конструкція гряділя дозволяє більш точно регулювати глибину обробітку. На 
кожному гряділі встановлений робочий орган. Розташування робочих органів 
в три ряди дозволило збільшити відстань між суміжними робочими органами 
в ряду до 850 мм, що забезпечило краще проходження рослинних решток між 
лапами, зменшуючи забивання робочих органів. 

На культиваторі встановлені чотири прутково-планчастих котки (два на 
рамі і по одному на кожному крилі). На замовлення споживача на 
культиваторі замість котків можуть бути встановлені пружинні борони або 
пристосування для навішування зубових борін. Також для поліпшення якості 
роботи на культиваторі можуть бути встановлені вирівнювачі. 

Для роботи на піщаних ґрунтах на культиваторі встановлюються опорні 
колеса на широких шинах, що значно зменшує занурення культиватора в 
м’якому ґрунті. 

Цікава конструкція культиватора КП-9, розробленого і виготовленого 
ТОВ “ОЗСМ “Агротех”, м. Оріхів (рис. 4). 

 

 
 

Рисунок 4 - Культиватор КП-9 (загальний вигляд) 
 

Культиватор КП-9 складається з центральної рами, сниці, двох бокових 
крил (лівого і правого), 6-ти модульних секцій, двох опорно-транспортних та 
двох опорних коліс, розташованих на бокових крилах коліс, та гідросистеми.  

До центральної рами та бокових рам за допомогою механізму пантографа 
приєднуються шість модульних секцій. Кожна секція складається з рами 
(рис. 5), на якій в три ряди встановлені дев’ять S-подібних підпружинених 
стояків зі стрілчастими лапами шириною захвату 250 мм. Кожна секція має 
опорне регулююче колесо, на яке опирається модульна секція під час роботи 



 191 
культиватора. У задній чистині модульної секції встановлена рухома 
пружинна борона, яка має три ряди пружинних зубів. Пружинні зуби мають 
чотири положення кута атаки.  

 
 

1 – рама культиватора; 2 – опорне колесо; 3 – механізм пантографа;  
4 – рама секції; 5 – S-подібний стояк зі стрілчастою  лапою;  

6 – пружинна борона. 
Рисунок 5 - Схема модульної секції культиватора КП-9: 

 
 
Використання модульних секцій робочих органів культиватора дозволяє 

більш якісно копіювати рельєф поля під час роботи. 
S-подібні стояки зі стрілчастими лапами більш якісно кришать і 

мульчують ґрунт, порівнянню з робочими органами на жорсткому стояку.  
Культиватор “Полярис-8,5” виробництва ПАТ “Червона зірка” (рис. 6) 

складається з таких основних конструкційних одиниць: рами; двох бокових 
крил (лівого і правого); сниці; робочих органів; опорно-транспортних коліс з 
пневматичними шинами; двох опорних коліс на крилах; механізмів 
регулювання глибини обробітку; вирівнювачів; прикочувальних котків; 
гідросистеми. 

Робочі органи – S-подібні стояки зі стрілчастими лапами, встановлені в 
два ряди. У верхній частині S-подібних стояків встановлені пружинні 
обмежувачі, які захищають робочі органи у разі контакту з перешкодами під 
час роботи. 

S-подібні стояки під час роботи вібрують, і робочі органи краще 
подрібнюють ґрунт. Окрім того, вібрація стояків сприяє меншому забиванню 
робочих органів рослинними рештками. Вирівнювачі являють собою планки 
з привареними до них зубами. Вирівнювачі вирівнюють поверхню поля і 
частково кришать ґрунт. 



 192 

 
1 – колесо опорне; 2 – робочий орган; 3 – гідроциліндр; 4 – колесо опорно-

транспортне; 5 – сниця; 6 – рама; 7 – коток; 8 – вирівнювач. 
Рисунок 6 - Конструкційна схема культиватора “Полярис-8,5”: 

 
На культиваторі встановлені чотири пруткових котки (два на рамі і по 

одному на кожному крилі), які ущільнюють поверхню поля і додатково 
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кришать ґрунт. Культиватор “Полярис-8,5” за певних умов може працювати 
по стерні без попереднього обробітку ґрунту. 

Усі описані культиватори пройшли випробування в Південно-
Українській філії УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого. 

Технічні параметри культиваторів і результати їх випробувань наведено 
в таблиці 1. 

 
Таблиця 1 - Технічні параметри та результати випробувань 

культиваторів 
 

Показник Значення показника 
1 2 3 4 5 6 

Марка 
культиватора 

КПС-8 
(ПАТ 
“Червон
а зірка”)  

“Полярис
-8,5” 
(ПАТ 

“Червона 
зірка”) 

КПС-8 
(ТОВ 

“Апосто-
лівагро-
маш”) 

КСО-8 
(ТОВ 
“Ар-
лан”) 

КП-9 
(ТОВ 

“ОЗСМ 
“Агро-
тех”) 

Марка енергозасобу ХТЗ-
16131 Т-150К Т-150К 

ХТЗ-
16131 

ХТЗ-
17221 

Ширина захвату, м 8,0 8,35 8,0 8,0 9,0 
Маса, кг,  1860 2305 1920 2650 3020 
Габаритні розміри в 
транспортному  
положенні, мм: 

 
 

 
 

 
   

- довжина 4030 4740 4080 5310 5630 
- ширина 4050 4400 4040 4900 4150 
- висота 3350 2325 2200 2970 3390 
Габаритні розміри в 
робочому  
положенні, мм: 

 
 

 
 

 
   

- довжина 4050 4500 4530 5350 7440 
- ширина 8040 8365 8100 7900 9300 
- висота 980 1450 1150 1700 1220 
Дорожній просвіт, 
мм 420 300 300 300 310 
Робоча швидкість, 
км/год. 

 
9,0 

 
7,7 

 
8,2 

 
8,5 

 
10,3 

Глибина обробітку :       
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Продовження таблиці 1 

1 2 3 4 5 6 
- середня, см 7,6 6,6 8,7 8,2 5,9 
- середнє 
квадратичне 
відхилення, ± см 

 
1,16 

 
1,89 

 
0,8 

 
0,8 

 
0,7 

Гребнистість 
поверхні поля, см 

 
2,9 

 
1,13 

 
2,4 

 
1,9 

 
2,3 

Підрізання  
бур’янів, % 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

Кількісна частка 
грудок розміром до 
25 мм, %  86,7 87,5 83,0 84,5 88,3 
Напрацювання на 
відмову, год 

 
58 

відмов 
немає 

 
110 

 
105 

 
86 

Оперативна трудо-
місткість щозмін-
ного ТО, люд.-год 0,20 0,22 0,27 0,18 0,16 
Коефіцієнт 
готовності 

 
0,98 

 
1,0 

 
0,98 

 
0,98 

 
0,98 

Питомі витрати 
палива, кг/га 

 
3,0 

 
3,8 

 
3,7 

 
3,9 

 
2,5 

Коефіцієнт 
використання 
експлуатаційної 
потужності двигуна 

 
0,80 

 
0,72 

 
0,82 

 
0,72 

 
0,80 

Продуктивність, га  
за 1 год часу:      
- основного 7,20 6,43 6,57 6,64 9,27 
- змінного  5,11 4,63 4,60 4,85 6,48 
- експлуатаційного 4,97 4,63 4,53 4,78 6,43 
Експлуатаційно-
технологічні 
коефіцієнти:      
- надійності техно-
логічного процесу 0,99 0,98 0,99 0,99 0,99 
- використання ро-
бочого часу зміни 0,71 0,72 0,70 0,73 0,71 
- використання 
експлуатаційного 
часу 0,69 0,72 0,69 0,72 0,70 
Ціна машини, грн 115300 195300 110000 117530 275000 
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Висновки. Аналізуючи матеріал таблиці 1, можна зазначити, що всі 

культиватори за технічними даними відповідають агротехнічним вимогам. 
Конструкції культиваторів КСО-8, КП-9 та “Полярис-8,5” мають ряд 
позитивних конструкційних рішень, які підвищують їх технічний рівень, що 
підтверджується показниками якості виконання технологічного процесу. Усі 
культиватори стало виконують технологічний процес суцільного обробітку 
ґрунту і мають задовільні якісні, експлуатаційно-технологічні показники і 
достатню надійність. Культиватори широко застосовуються в господарствах 
України на виконанні операції суцільного обробітку ґрунту. 
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Аннотация  
В статье рассмотрены конструкционные особенности культиваторов 

сплошной обработки почвы, которые изготавливаются отечественными 
производителями южного региона Украины, приведены результаты их 
функциональных испытаний. 

 
Summary 
The article describes structural features of cultivators continuous tillage, 

which are made by domestic producers of the southern region of Ukraine, the 
results of their functional tests. 
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ВИРАЖЕННЯ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ПРОЦЕСУ ВИМІРЮВАНЬ 
ТЯГОВОГО ОПОРУ ПРУЖНОГО СТОЯКА ДИСКОВОГО 

РОБОЧОГО ОРГАНУ 
 

О. Гапоненко,  
УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого 

 
Випадкові зміни величини тягового опору призводять до невідомого 

постійного відхилення, яке не можна експериментально визначити шляхом 
повторення вимірювань. Обґрунтовано аналізування результатів 
спостережень з використанням статистичних методів, які спеціально 
призначені для обробляння серії корельованих вимірювань. Прийнято 
концепцію оцінювання невизначеності з урахуванням припущення про 
нормальний закон розподілу результатів вимірювання. Опрацюванням 
результатів попередньо проведених досліджень виявлено зменшення 
невизначеності виміряних величин, що є свідченням вагомості впливу 
визначених факторів на перебіг процесу взаємодії робочого органу на 
пружному стояку з ґрунтом. 

 
Ключові слова: тяговий опір; невизначеність; імовірність; 

достовірність. 
 

Суть проблеми. Система розподілу рослинних решток на поверхні поля 
чинить вагомий вплив на урожайність сільськогосподарських культур в 
сучасних системах поверхневого обробітку ґрунту. Агротехнічна 
ефективність роботи на полі із значною кількістю рослинних решток 
оцінюється за показником адаптованості дискових ґрунтообробних знарядь 
до вимог конкретних технологічних операцій. Об’єктом оцінювання є як 
знаряддя в цілому, так і системи кріплення робочих органів.  

Для забезпечення оптимального функціонування дискових борін в 
умовах випадкових навантажень та збурень застосовують різноманітні 
конструкції підвіски робочих органів до рами. Непередбачуваність 
виникнення додаткових навантажень за величиною та напрямком зумовлює 
захисне призначення підвіски робочого органу. Нині суттєвий розвиток в 
конструкції дискових борін отримали пружні стояки для робочих органів, 
особливості функціонування яких потребують дослідження.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Якісна підготовка ґрунту до 
сівби сільгоспкультур полягає у рівномірному розподілі та подрібненні 
рослинних решток, у забезпеченні високого ступеня мульчування, низької 
гребенистості поверхні ґрунту та вирівняності дна борозни за високої 
продуктивності агрегату та незначних витрат енергії [1]. Експериментальні 
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методи досліджень випробовуваних зразків у реальних умовах експлуатації 
мають велике значення для визначення реальних навантажень деталей машин 
на стадії проектування [2]. Результати експериментальних досліджень 
навантажень (тягового опору) пружного стояка показують, що спектр 
силового впливу під час виконання технологічного процесу включає 
навантаження різної частоти й амплітуди [3, 4, 5]. Дослідження процесу за його 
статистичними характеристиками викликає складності перевірки адекватності 
математичних моделей та необхідність пошуку до оцінювання результатів 
вимірювань. 

Мета дослідження: обґрунтувати концепції оцінювання і систематизації 
отриманого цифрового фактажу тягового опору пружного стояка дискового 
робочого органу. 

Викладення основного матеріалу. Обґрунтування конструкційних та 
динамічних параметрів пружного стояка базується на встановлення 
впливових факторів на особливості його руху під час роботи. Рух робочого 
органу на пружному стояку розглядався в системі відліку, що жорстко 
пов’язана з рамою агрегату і переміщується поступально разом з ним та являє 
собою просторове коливання навколо положення динамічної рівноваги.   
Виконано математичні розрахунки відхилень пружного стояка під час 
імітування технологічного процесу, виокремлено найбільш суттєві фактори 
впливу: момент сил від опору ґрунту; момент сил пружності та ваги стояка. 
Стійкість коливань пружного стояка, в загальному випадку, визначається 
нелінійними диференціальними рівняннями з припущенням про їх 
нестаціонарність та з урахуванням того, що вони відбуваються за обмежений 
проміжок часу під дією безперервних сил збурювання. За результатами 
проведеної експериментальної перевірки отримано підтвердження 
припущення, що тяговий опір залежить від багатьох факторів, які в кожен 
момент часу оцінити неможливо.  

Визначена вхідна величина тягового опору розрахована з конкретного 
розкладання в степеневий ряд, де члени вищого порядку відомі не точно.  
Систематичний ефект, обумовлений неможливістю точно оцінити члени, 
веде до невідомого постійного відхилення, яке не можна експериментально 
визначити шляхом повторення вимірювань. Таким чином, невизначеність, 
пов’язану з цим ефектом, не можна оцінити і включити в невизначеність 
кінцевого результату вимірювання, якщо дотримуватися частотної 
інтерпретації імовірності. Однак тлумачення імовірності на основі ступеня 
достовірності дозволяє оцінити невизначеність, що характеризує ефект із 
апріорного розподілу ймовірностей (отриманого з наявного знання про 
неточно відомі члени) і включити її в розрахунок сумарної стандартної 
невизначеності результату вимірювання [ 6 ].   

Випадкові зміни в спостереженнях вхідної величини корельовано за 
часом. Отже, середнє значення і експериментальне стандартне відхилення 
середнього  можуть не відповідати бажаним оцінкам. Тому, результати 
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спостережень аналізували, використовуючи статистичні методи, які 
спеціально призначені для обробляння серії корельованих вимірювань, що 
випадково змінюються. 

Проведено багато вимірювань, розподіляються вони за нормальним 
законом, середньоквадратичне відхилення виражає невизначеність 
спостережень. Стандартній невизначеності відповідає довірча імовірність 
0,68. Подвоєній стандартній невизначеності в межах від µ-2σ до µ+2σ 
відповідає довірча імовірність 0,95. 

  Одним з вхідних параметрів, що впливає на результат вимірювання, є 
температура навколишнього середовища, від якої змінюється опір 
тензорезисторів. Зміна температури створює систематичний ефект, що було 
враховано поправкою до використовуваних приладів.  

За невизначеністю квантування безперервної величини при аналого-
цифровому перетворенні в процесі квантування виконується вимірювальне 
перетворення величини Х, яка безперервно змінюється у величину 

qNХ N ⋅= , що змінюється ступінчасто із заданими розмірами ступенів q. 
При цьому безмежній кількості значень величини Х ставиться у відповідність 
кінцева кількість значень вихідних кодів цифрового пристрою N.   

Квантуванню, як вимірювальному перетворенню, властива похибка, що 
виникає при відображенні безперервної за розміром величини Х , обмеженої 
за числом розрядів N. Залежність похибки квантування від вимірюваної 
величини Х лінійна в межах кроку квантування q.  

Оскільки Х може приймати будь-яке рівномірне значення в межах кроку 
квантування, заданого рівнями квантування NХ  і 1+NХ ,  то стандартна 
невизначеність квантування, розрахована за типом В, визначатиметься як 
стандартне відхилення рівномірного закону розподілу з вказаними межами і 
складатиме значення:  

( )
12
quB =∆

. 
Сумарну стандартну невизначеність визначали за формулою: 
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Виконано оцінювання складових сумарної стандартної невизначеності, 
як не виключених залишків систематичної похибки вимірювань (виконаних 
за типом В).  

Сумарна стандартна невизначеність вимірювань дорівнює: 
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де 1u  – основна невизначеність вимірювань; 

2u  – додаткова 
температурна невизначеність; 

3u  – поправка обумовлена невизначеністю 
вхідного опору під час вимірювання напруги  і невизначеністю опору 
датчиків; ( )∆Кu

 
– невизначеність квантування. 

В дослідженнях використовували непрямі вимірювання, значення 
напруги від аналого-цифрового перетворювача перераховували в значення 
сили зовнішньої дії, відхилення та узагальнюючої координати, тому у 
вимірюваннях присутня невизначеність моделювання uм. Стандартну 
невизначеність тарувальних залежностей розраховано як стандартне 
відхилення. Розширена невизначеність моделювання Uм, з врахуванням 
припущення про нормальний закон розподілу результатів вимірювання, з 
довірчим рівнем р=0,95: 

V=2,5±0,04 mV/V, р=0,95 
Розширені невизначеності для вимірюваних величин, отриманих в 

результаті досліджень, наведено в таблиці 1. 
Таблиця 1 – Розширені невизначеності U  вимірюваних величин  
 

Вимірювана величина Без 
довантаження на 
робочому органі 

З 
довантаженням на 
робочому органі 

Тяговий опір 5,54 3,45 
Середньоквадратичне значення 
тягового опору 

4,6 2,141 

Відхилення стояка 2,73 1,8185 
Середньоквадратичне значення 
відхилення 

2,13 1,0324 

Узагальнююча координата 0,2378 0,1744 
Середньоквадратичне значення 
узагальнюючої координати 

0,1576 0,0692 

Порівнюючи невизначеності вимірювань, можна зробити висновок, що з 
довантаженням вплив випадкових складових на процес взаємодії сферичного 
диска на пружному стояку з ґрунтом, щонайменше в півтора рази, менший. 
Тобто, збільшення віброактивності робочого органу, отримане в результатах 
досліджень, відбувається саме за рахунок коливань пружного стояка. 

Висновки. Вхідна величина тягового опору, розрахована з конкретного 
розкладання в степеневий ряд, містить систематичний ефект, що веде до 
невідомого постійного відхилення, яке не можна експериментально 
визначити шляхом повторення вимірювань. Тлумачення імовірності на 
основі ступеня впевненості дозволяє оцінити невизначеність кінцевого 
результату вимірювання.  

Оцінювання результатів раніше проведених експериментальних 
досліджень [ 5 ] свідчить про більшу керованість процесу взаємодії пружного 
стояка сферичного диска та підвищення ефективності роботи знаряддя в 
цілому.  
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Аннотация 
Случайные изменения величины тягового сопротивления приводят к 

появлению неизвестного постоянного отклонения, экспериментально  не 
определяемого путём повторения измерений. Обоснован анализ результатов 
наблюдений с использованием статистических методов, специально 
предназначенных для обработки коррелированных измерений.  Принята 
концепция неопределенности с допущением о нормальном законе 
распределения результатов измерений. Проработанные результаты 
приведённых исследований показали уменьшение неопределенности 
измеренных величин, что свидетельствует о влиятельности определённых 
факторов на процесс взаимодействия рабочего органа на упругой стойке с почвой.  

Summary 
Random changes of the traction resistance lead to the appearance of unknown 

permanent deviation experimentally undetectable by repeating measurements. 
Analysis of the observations results, using statistical methods specifically designed 
for correlated measurements processing are justified. The concept of uncertainty 
with the assumption of the normal distribution of measurement results is accepted. 
Refined results of the research have shown a decrease in the uncertainty of 
measured values, which indicates the influence of certain factors on the process of 
the working body on elastic rack interaction with soil. 
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Суть проблеми. Актуальним питанням в умовах функціонування АПК 

України є забезпечення ґрунту поживними речовинами на основі доступних 
джерел, що є альтернативою органічним та мінеральним добривам.  

В Україні реалізують це завдання за допомогою попереднього обробітку 
ґрунту та сівби сидеральних культур. В традиційних схемах для цього, як 
правило, потрібно задіювати два енергозасоби – ґрунтообробний агрегат та 
сівалку. Більш прийнятний варіант застосовують в імпортних зразках – це 
комбіновані агрегати модульного типу [3,4,5]. 

В Україні  окремі виробники налагодили власне виробництво 
грунтообробно-висівних агрегатів, в яких на вітчизняний ґрунтообробний 
модуль встановлюється закордонний висівний модуль. Відкритим 
залишається питання виробництва автономного вітчизняного висівного 
модуля. 

Як правило, використовується ґрунтообробний варіодисковий модуль з 
пружною системою кріплення кожного окремого робочого органу, який 
забезпечує якісний фракційний склад ґрунту та посівне ложе для висіяного 
насіння сидерату. Посівний модуль вибрано автономного типу з 
пневмотранспортною системою подавання насіння до тарілчастих висівних 
пристроїв розтрубного типу.  

Однак не дослідженими залишаються питання налагодження 
тарілчастих розсіювачів та інтервал їх розміщення. 

Аналіз досліджень. Дослідження були зосереджені на оптимізації 
параметрів режимів роботи розсіювачів тарілчастого типу та компонувальної 
схеми, їх установлення по ширині ґрунтообробного модуля. 

Для вирішення цього завдання в УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого було 
зроблено макетний зразок розсіювача тарілчастого типу (рис. 1) та 
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встановлено його змінні й обмежувальні параметри (рис. 2), а також 
визначено рівні квантування змінних параметрів та обрана функція відгуку 
(маса розподіленого насіння по комірках лотка) [2]. 

Змінними параметрами в макетному зразку визначено кут розкриття 
розтруба (α) та кут повороту розтруба (β). Сталими параметрами є: діаметр 
тарілчастого розтрубу (d), висота встановлення (h), проекція на ґрунт відстані 
між розтрубом та крайкою твірної котка (l). До  самого котушкового агрегата 
висунуто вимоги: стабільність подачі насіння υ=20 %, регульованість норми 
(10-30 кг/га), діапазон швидкостей повітряного потоку V=2,2-2,5 м/с та 
необхідність сівби широкого спектру культур. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
а) – експериментальна установка: 1– дозатор (калібрований патрубок);  
2 – повітронагнітач;3 – пневмомагістраль; 4 – тарілчастий розсіювач з 

регульованим розтрубом; 5 – регулятор кута розкриття розтруба (α);  
6 – регулятор установки нахилу розтруба (β); 7 – регулятор потоку 

повітря; 8 – контейнер для насіння; б) –  тарілчастий розсіювач 
Рисунок 1 – Загальний вигляд дослідного зразка експериментальної 

установки для сівби сидеральних культур 
 

Досліди проводили на спеціальній експериментальній установці. 
Функцією відгуку було розподілення насіння в двох площинах – 

поздовжній і поперечній. Воно фіксувалось наважками насіння, яке 
потрапило в комірки лабораторного лотка з кроком установлення комірок 5 
см [1]. 

У результаті експерименту було отримано статистичні масиви даних  
розподілу насіння тарілчастим розсіювачем по комірках лотка залежно 

від зміни кутів розкриття розтрубу α та повороту β. 

 

 
а) 

8 

1 
7 

5 

4 

2 

3 

6 

 

б) 



 203 
 
 

 
1– пневмомагістраль, 2 – тарілчастий розсіювач, 3 – загортальний 

елемент ґрунтообробного модуля (коток);α – кут розкриття розтруба; β – 
кут установлення розтруба; d - діаметр пнемвомагістралі; h – висота 
установлення тарілчастого розсіювача над ґрунтовою поверхнею; L –  плече 
розсіву (віддаль між проекціями на ґрунт розтруба та загортального 
елемента ґрунтообробного модуля, котка). 

Рисунок 2. – Схема установлення та регулювань тарілчастого 
розсіювача 

 
Усього було проведено 27 дослідів. За методом імітаційного 

моделювання визначали прийнятну відстань (крок установки Т) між 
сусідніми тарілчастими розсіювачами (або перекриття епюр розсіву m), за 
якої виконувалась умова рівномірності розподілу насіння по поверхні ґрунту. 
У результаті моделювання поздовжнього та поперечного розподілу насіння 
нормальним законом були отримані дані для побудови гістограм розподілу 
насіння по поверхні ґрунту (рис. 3). 
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а) α =10, β=10; б) α =10, β=20; в) α =10, β=30; г) α =20, β=10; 
д) α =20, β=20; е) α =20, β=30; є) α =30, β=10; ж) α =30, β=20; 

з) α =30, β=30. 
Рисунок 3 – Гістограми розподілу насіння по поверхні ґрунту, 

отримані в результаті математичного моделювання  для різних кутів (α)  
розкриття тарілчастих дозаторів та їхніх кутів повороту (β) 
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При цьому під час накладання епюр розсіву з кроком їх розміщення        

5 см, оптимізувалась функція відгуку, а коефіцієнт варіації – досягав 
мінімального значення (табл.1).  

 
Таблиця 1 – Рівні варіювання чинниками 

 
Рівні та 

інтервал 
варіювання 

Кодове 
значення 

Чинники та їх позначення 
Кут 

розкриття 
розтрубу α (х1) 

Кут 
повороту 

розтрубу β (х2) 
Верхній рівень +1 100 100 

Основний рівень 0 200 200 

Нижній рівень -1 300 300 

Інтервал 
варіювання 

 100 100 

 
Найбільш прийнятним визначено дослід, в якому характер і форма 

епюри розподілу насіння свідчили про найкращий розподіл насіння в 
комірках лотка, що визначається встановленими кутами α=200, β=100 
(гістограма 3 г). 

Цей метод імітаційного моделювання оптимізацій перекриття дозволяє 
зафіксувати мінімальне значення коефіцієнта варіації υ=19% на 12-му кроці 
зміщення сусідніх епюр, чому відповідає відстань, рівна  60 см (5х12).  

Отже, можна сказати, що для якісного розсівання насіння на 
ґрунтообробному модулі шириною 4 м повинно монтуватися 7 розсівних 
розтрубів. 

Висновки. У процесі роботи наведено обґрунтування застосування 
комбінованих агрегатів. Грунтообробний модуль – вибрано з точки зору 
забезпечення якісного фракційного складу ґрунту та посівного ложа для 
висіяного насіння сидерату. Посівний модуль – автономного типу з 
пневмотранспортною системою подавання насіння до тарілчастих висівних 
пристроїв розтрубного типу. 

Проведена оптимізація параметрів і режимів роботи розсіювачів 
тарілчастого типу та оптимізація компонувальної схеми їх установлення по 
ширині ґрунтообробного модуля. 

Визначено рівні квантування змінних параметрів, обрана функція 
відгуку – маса розподіленого насіння по комірках лотка. 

Побудовані гістограми розподілу насіння в двох площинах (поперечній 
та поздовжній) для оцінювання та вибору мінімальних значень коефіцієнта 
варіації υ розподілу насіння в комірках лабораторного лотка. 

Обґрунтовано оптимальні значення кутів розкриття розтрубу α і кутів 
повороту β розсіювача та визначено крок розстановлення тарілчастих 
розсіювачів Т. 
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Аннотация  
В статье приведены результаты исследований тарельчатого 

рассеивателя почвообрабатывающе-посевного агрегата для посева 
мелкозернистых культур.  

 
Summary 
The results of research of tillage-drilling unit dished scatterer for small-

seeded crops sowing are cited. 
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МЕХАНОХІМІЧНІ ПРОЦЕСИ ПРИ АБРАЗИВНОМУ 
ЗНОШУВАННІ ДАТАЛЕЙ І РОБОЧИХ ОРГАНІВ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ МАШИН 
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А. Опальчук,  д-р техн. наук, 
Національний університет біоресурсів і природокористування 

України  
 
У статті наведено результати дослідження поверхонь тертя робочих 

органів сільськогосподарських машин та складу вторинних структур з 
регулюючим рівнем ентропії. Показано роль кисню у формуванні 
властивостей поверхневих шарів в умовах абразивного зношування. 

 
Ключові слова: робочі органи, поверхня тертя, абразивне зношування, 

вторинна структура, леміш плуга, зносостійкі покриття, окиснений стан 
поверхневого шару, ентропія. 

 
Суть проблеми. Основи сучасних уявлень про тертя були закладені 

такими видатними вченими, як І. Крагельський [1-3], Ф.Боуден і Д.Тейбор 
[4], котрі значно розширили уявлення про тертя, сформулювавши 
молекулярно-механічну і адгезійно-деформаційну теорії тертя. Б. Костецьким 
і Л. Бершадським [5,6,7,8] висунута теорія структурно-енергетичного 
пристосування під час тертя. Ця теорія припускає, що система сама 
адаптується до умов тертя шляхом формування вторинних структур з 
продуктів переносу матеріалів двох поверхонь, з властивостями, що 
забезпечують мінімум енергетичних витрат на тертя в заданих умовах. 

Для багатьох видів контактної взаємодії за зовнішнього тертя абразивні 
процеси є основними, тому що середовище зони тертя неминуче містить 
абразивні частки. Процеси абразивного руйнування найбільш характерні для 
деталей і робочих органів сільськогосподарських машин. За М.Хрущовим і 
М. Бабичевим, руйнування відбувається шляхом видалення матеріалу зі 
спрацьованої поверхні у вигляді тонкої стружки або фрагментів попередньо 
зруйнованого матеріалу, вичавленого в сторони пластично деформованої 
подряпини, або у вигляді дисперсних часток, що крихко відокремлюються 
внаслідок однократного і багатократного впливу. [9,10]. Абразивні частинки 
можуть бути мінерального походження, продуктами окислювання металу, а 
також наклепаними металевими частинками зношування або твердими 
структурними складовими одного зі спряжених матеріалів. 
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За Б. Костецьким [11], руйнування поверхневого шару абразивними 

частинками здійснюється за умови, коли швидкість руйнування вторинних 
структур, утворених під час тертя, перевищує швидкість їх утворення. 

Аналіз останніх досліджень. Тертя і зношування конструкційних 
матеріалів в абразивному середовищі – складний багатофакторний вид 
навантаження, в результаті якого в поверхневих шарах матеріалів 
відбуваються зміни, безпосередньо поєднані з утворенням сильно 
деформованого, фрагментованого шару і переходом від нормального 
механізму зношування до катастрофічного. Абразивне зношування можливо 
охарактеризувати як різке і безповоротне зростання масштабу руйнування в 
поверхневих шарах деталі, що зіставлений з розмірами самої деталі. 

В процесі роботи по поверхні тертя безперервним потоком 
переміщуються абразивні частинки ґрунту, деформуючи та збільшуючи 
вільну енергію мікроб’ємів металу зони контакту. Активований метал 
поверхневих шарів миттєво взаємодіє з хімічно активними елементами 
середовища. На поверхнях тертя робочих органів спонтанно формуються 
плівки вторинних структур (ВС)- тверді розчини кисню в металі. 

В результаті взаємодії поверхневих шарів металу з активними 
складовими абразивного середовища – пасиваторами (киснем, сіркою, 
хлором, фосфором та іншими) утворюються нові однофазні або гетерофазні 
тонкоплівкові структури, що отримали назву вторинних структур [12]. 
Процеси формування вторинних структур на поверхнях тертя обумовлені 
зовнішнім механічним впливом, природою матеріалів тертя та складом 
робочого середовища. У працях Б. Костецького [12,13] показана роль кисню 
у формуванні властивостей поверхневих шарів при їх деформації тертям та 
побудована фізична модель окислювального зношування. Одночасне 
утворення мікропластичної деформації і дифузії кисню у пластично 
деформовані об’єми металу призводить до утворення особливого виду 
вторинних структур з локалізацією руйнування в поверхневих шарах 
матеріалів. 

Фізико-хімічна взаємодія металу з киснем повітря або з агресивними 
компонентами мастила різко активізується під впливом силових факторів 
тертя. При цьому мастильне середовище не лише затримує надходження 
кисню в зону тертя, але й змінює склад і властивості поверхневих плівок [13]. 

Метою досліджень є вивчення механохімічної форми абразивного 
руйнування зносостійких покриттів та вторинних структур в умовах абразиву 
робочих органів сільськогосподарських машин. 

Результати досліджень. При абразивному руйнуванні поверхонь 
виділяємо дві ділянки з різним напружено-деформованим станом: ділянку 
пружнопластичної деформації і ділянку пружної деформації. За даними Б. 
Костецького [12], глибина першої ділянки не перевищує сотень ангстрем, 
тимчасом як ділянка пружної деформації може мати товщину кілька сотень 
мікрометрів. Вторинні структури, будучи об’єктом руйнування, також 



 209 
виконують екранну функцію, захищаючи основний матеріал від руйнування. 
При цьому вони самі руйнуються, досягнувши граничної величини. 

 
Швидкість зростання окисних плівок на металі дуже висока [14,15]. 

Достатньо часток секунди для утворення плівки товщиною 10 Å. При 
абразивному руйнуванні процес окислювання прискорюється від контактної 
температури, і в значній мірі – від деформації, котра характеризується 
підвищеною концентрацією дислокацій і вакансій, особливо в поверхневих 
шарах. При цьому межа розділу метал – окислювальна плівка є перешкодою 
для проходження і розрядки дислокацій. Ефективність цієї перешкоди 
залежить від параметрів решіток основного металу і окислу [16]. 

П. Назаренко і Ю. Короленко [17] встановили, що окислювальні плівки 
товщиною до 100 Å, вирощені на монокристалах цинку, не чинять помітного 
гальмуючого впливу на вихід дислокацій. Але з подальшим зростанням 
товщини плівки зростає її здатність блокувати вихід дислокацій і 
ускладнюється утворення смуг ковзання. Напевне, товщини плівок, які не 
перешкоджають проходженню дислокацій, відрізняються для різних металів. 
Окислювальна плівка, маючи значну твердість, міцність і теплостійкість [18], 
в багатьох випадках захищає основний метал від руйнування [16]. Ця 
особливість визначається поєднанням фізико-механічних властивостей як 
самої плівки, так і металу, на якому вона утворюється. 

Вплив хімічного складу плівок на зносостійкість різна, що особливо 
підтверджується на прикладі заліза. Так, оксиди заліза Fe3O4 і FeO мають 
кращу адгезію до підкладки, меншу крихкість, твердість та забезпечують 
більшу зносостійкість, ніж окис заліза Fe2O3, котра утворює крупнозернисту 
і крихку плівку, яка погано пристосовується до кристалічного рельєфу 
поверхні тертя і фактично є абразивом [15]. Робочі органи ґрунтообробних, 
садильних і посівних машин під час експлуатації на різноманітних ґрунтах 
зазнають абразивного механо-хімічного зношування. Процес руйнування в 
цих умовах характеризується незначною пластичною деформацією 
поверхневих шарів металу, хімічною взаємодією з агресивним середовищем 
(волога, гумус, кисень, вуглекислий газ та ін.), утворенням та руйнуванням 
плівок оксидів (вторинних структур), товщина яких становить 0,01-0,05 мкм 
[19].  

Вторинні структури виконують захисні функції, обмежуючи 
розповсюдження взаємодії усередині деталей тертя та зменшуючи 
інтенсивність цієї взаємодії, тому їх утворення відповідає принципу 
ЛеШательє [12]. У відповідності з цим принципом вторинні структури 
необхідні для розсіювання енергії під час її переходу із зони тертя в деталі 
тертя, причому розсіювання енергії повинно відбуватися з найменшою 
швидкістю приросту ентропії. 

У відповідності з термодинамікою нерівнозважених процесів нові 
упорядковані структури можуть виникати в природі при виконанні чотирьох 
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необхідних умов, вперше сформульованих І. Пригожиним: 1) система є 
термодинамічно відкритою, тобто може обмінюватися з середовищем 
речовиною і енергією; 2) динамічні рівняння системи нелінійні; 3) відхилення 
від рівноваги перевищують критичні значення; 4) мікроскопічні процеси 
відбуваються узгоджено. 

У відповідності з принципами мінімізації ефективного об’єму взаємодії, 
це повинно призвести до зменшення глибини активованого (деформованого) 
шару. 

Результатом активування є пасивація (взаємодія з киснем) з утворенням 
вторинних структур. При цьому критерієм товщини вторинних структур 
може слугувати критична товщина, нижче якої виникають аномалії 
елементарного складу у порівнянні з «масивним» станом зразка. Метод 
електронної оже - спектроскопії (ЕОС) використовували для вивчення 
розподілу хімічних елементів як на площині поверхні (хімічні карти 
поверхні), так і вглиб металу (глибинні профілі концентрацій елементів). 
Об’єктами дослідження були зразки, зміцнені твердим сплавом ПГ-С27 і 
виготовлені з композиційного матеріалу КХЖ-65 та сталі 65Г. Результати 
спектрального аналізу представлені на рис. 1; 2, 3, 4, 5. За приведеними 
даними треба відзначити підвищений вміст в поверхневих шарах кисню, 
хрому, заліза і, особливо, вуглецю. Вторинні структури I типу також, як і 
«шари Бейльбі», треба розглядати як перенасичені тверді розчини кисню в 
пластично деформованих поверхневих об’ємах металу. Ця точка зору у 
відповідності з сучасними уявленнями фізики кристалічних матеріалів є 
найбільш достовірною. Із зростанням питомої роботи тертя відбувається 
перехід від вторинних структур І типу до вторинних структур ІІ типу. Типові 
концентраційні профілі елементів показано на рис. 1,2. Вони характеризують 
окиснений стан поверхневого шару матеріалів після тертя, ступінь якого 
змінюється з відстанню від поверхні вглиб металу. Аналізуючи ці профілі, 
важливо оцінити структурні відмінності сусідніх прошарків з різним 
ступенем окиснення. Внаслідок тривалих градієнтних деформацій у 
контактній зоні, щільність поверхневих прошарків може суттєво змінюватись 
у напрямку від поверхні до об’єму металу. Час у хвилинах вказує глибину 
поверхневого шару, з якого знімаємо спектр і елементний склад якого 
аналізуємо. Елементний аналіз здійснювали з поверхневого прошарку 
товщиною 2 нм. За своєю будовою наведені структури близькі до структури 
дисперсно-зміцненого композиційного матеріалу.  

Для кожного металу і сплаву існують певні критичні умови зовнішніх 
механічних впливів і середовища, при яких на поверхнях тертя утворюються 
вторинні структури II типу, хімічні з’єднання металу з активними 
елементами середовища (зокрема, з киснем).  

 
 
 



 211 
 
 
 

 
 

Рисунок 1 - Концентраційний профіль елементів у поверхневому 
шарі  композиційного матеріалу КХЖ-65 товщиною 300 нм=0,3 мкм 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2 - Концентраційний профіль елементів у поверхневому 
шарі покриття товщиною 200 нм=0,2 мкм. Сталь - 65Г + твердий сплав 

ПГ –С27 (лапа культиватора, леміш плуга)  
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Fe – 12,3 ат. % 
Cr – 1,4 
Zn – 3,9 
Ca – 1,1 
O – 28,6 
C – 48,2 
N – 2,7 
S – 1,8 
 
Fe – 15,6 ат. % 
Cr –4,5 
Zn – 1,6 
Ca – 2,4 
O – 34,8 
C – 38,1 
N – 1,7 
S – 1,3 

Рисунок 3 - Оже-спектри поверхні тертя покриття ПГ-С27 
 
Fe – 8,6 ат.% 
ат. % 
Cо – 1.7 
Ni – 1,1  
Zn – 2,7 
Ca – 0,6 
O – 20,6 
C – 62,9 
N – 1,8 
 
Fe – 8,8 ат. % 
Cr – 2,0 
Zn – 1,7 
Ca – 1,7 
O – 27,5 
C – 56,2 
N – 1,4 
S – 0,7       Рисунок 4 - Оже-спектри поверхні тертя покриття КХЖ-65 
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Fe–82,0 ат.% 
 
Si – 6,1 
 
O – 3,9 
 
C – 7,1 
 
N – 0,9 
 
 
 
 

 
Рисунок 5 - Оже-спектри поверхні тертя сталі 65Г на глибині 950 нм 

 
Градієнт концентрацій за глибиною кисню і вуглецю спостерігаємо 

збагачений, в об’ємному стані цього елемента немає. Кисень накопичується з 
навколишнього середовища, де існує перехідна дільниця: покриття – 
вторинні структури – основа. Вимірювали інтенсивність характеристичних 
спектральних ліній і використовували коефіцієнти відносної чутливості 
електронів в оже- електронах. Аналіз рис. 5 свідчить, що в напрямку від 
поверхні до об’єму стрибком збільшується концентрація заліза, а 
концентрація кисню зменшується. В межах критичної товщини характерна 
також стабільна величина концентрації кисню. Внаслідок дискретності 
контакту, неоднорідності епюри навантаження в часі і за просторовими 
координатами, на різних ділянках поверхні тертя одночасно протікають різні 
фази локально циклічних процесів. Коли кисню багато (рис. 3, 4,) згідно зі 
структурно-енергетичною теорією утворюється вторинна структура II типу. 
В ній на поверхні тертя присутня сегрегація кремнію і азоту, меншою мірою 
кальцію та сірки. Зростання концентрації кремнію в поверхневому шарі 
товщиною 180 нм призводить до утворення оксидної плівки в поверхневому 
шарі товщиною близько 510 нм=0,51 мкм. Поряд з вказаними елементами 
виявлені компоненти домішок, концентрація яких значно менша і 
стабілізована. В межах критичної товщини характерна також стабільна 
величина концентрації кисню. Це ілюструється наведеними нижче даними 
елементного складу поверхні тертя. В поверхневому шарі покриття ПГ-С27 
утворюється ВС I типу товщиною 105 нм (рис. 2). Поверхня тертя 
композиційного матеріалу КХЖ-65 (рис.4) вкрита плівкою графіту товщиною 
90 нм, що утримується адгезійними силами на поверхні вторинними 
структурами ВС II типу товщиною 150 нм. Графіт слугує як тверде мастило, 
що полегшує умови тертя для залізної основи. В поверхневому шарі сталі 65Г 
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(рис.85) утворюється ВС II типу товщиною 570 нм, яка переходить у ВС I 
типу товщиною 330 нм.  

Повна товщина антифрикційної структури конструкційних матеріалів 
наведена в таблиці 1. 

 
Таблиця 1 - Параметри антифрикційної структури конструкційних 

матеріалів 
 

 
Якщо обидві поверхні тертя вкриті плівками I типу, в зоні контакту 

утворюється граничний шар, що має малу товщину, і тому чинить 
ефективний опір зсуву та спрацюванню. На поверхнях тертя, вкритих 
плівками вторинних структур II типу, утворюється граничний мастильний 
шар з високим значенням роботи адгезії. 

Концентраційний профіль елементів у поверхневому шарі 
композиційного матеріалу товщиною 300 нм = 0,3 мкм показано на рис. 1. На 
поверхні тертя утворюється плівка карбіду хрому. Вуглець за відношенням 
до кисню є елементом, що відновлює металеві зв’язки і перешкоджає 
процесам окислення металу та процесам утворення вторинних структур II 
типу. У зв’язку з цим ці вторинні структури можна віднести до вторинних 
структур I типу. Це усталений стаціонарний процес динамічної рівноваги 
руйнування і відновлення плівок (вторинних структур), екрануючих 
основний метал поверхні деталей від пошкодження. Для зразка (рис. 3) між 
концентраціями хрому та заліза (в ат. %) виконується залежність типу CСr = 
0,8 CFe – 4,8 в діапазоні концентрацій заліза 6-58 ат. %. Для зразка (рис. 4) – 
відповідна залежність типу CСr = 1,25 CFe – 4,5 в діапазоні концентрацій 
заліза 4-46 ат. %. Гальмування пластичної деформації включеннями карбіду 
хрому ілюструється фотографіями фрагментів поверхні тертя. Пластична 
деформація матричного матеріалу локалізована поблизу включення і отримує 
максимальний розвиток на межі розділу «матриця-включення». Включення 
карбіду хрому гальмують розвиток пластичної деформації у напрямку дії 
сили тертя. Як показують результати визначення ступеня наклепу і вмісту 

Товщина в (НМ) антифрикційної структури 

Захисні 
покриття 

 

Адгезійний 
шар ВС ІІ типу ВС І типу 

Повна 
товщина 

антифрикційної 
структури 

ПГ-С27 2 0 103 105 
КХЖ-65 90 150 0 240 
Сталь-65Г 60 510 330 900 
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кисню в поверхневих шарах, гетерогенізація структури призводить до 
зниження деформації матричного матеріалу. 

Висновки. 1. Установлено прямим кількісним аналізом елементного 
складу поверхонь тертя існування механо-хімічної форми, як основного виду 
зношування деталей і робочих органів сільськогосподарських машин. 

2. Аналіз поверхонь пар тертя підтверджує постійну присутність у 
структурі кисню та сірки, причому на хімічний склад суттєво впливають 
контактне навантаження та швидкість тертя. 

3. Результати досліджень створюють підґрунтя для нової методології 
оже-спектрального дослідження вторинних структур (ВС) поверхонь тертя. 
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Аннотация 
В статье выполнены исследования поверхностей трения рабочих органов 

сельскохозяйственных машин и состава вторичных структур с 
регулирующим уровнем энтропии. Показана роль кислорода в формировании 
свойств поверхностных слоев в условиях абразивного изнашивания. 

 
Summary 
The agricultural machines working bodies surface friction and composition of 

secondary structures with the regulatory level of entropy study results are cited. 
The role of oxygen in the formation of properties of the surface layers in abrasion 
wear conditions is shown. 
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ЗАСАДИ БЕЗПЕЧНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ          
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ТЕХНІКИ 

 
П. Войтюк,  
О. Гапоненко, 
УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого 

 
Виконання норм безпеки закладається під час конструювання машини 

та складання до неї Настанов з експлуатування.  Зацікавленість виробників 
у високому рівні конкурентоспроможності техніки стала передумовою 
запровадження декларування відповідності вимогам безпеки та державного 
нагляду лише за прецедентом. 

 
Ключові слова:  безпека; техніка; настанова з експлуатування; 

норми; оператор; виробник. 
 

Суть проблеми. Застосування високотехнологічної та наукомісткої 
сільськогосподарської техніки потребує від операторів високого рівня 
кваліфікації. Економічна ефективність інноваційної техніки обмежено 
реалізується через людський фактор. Недосвідченість молодих операторів 
призводить до втрат часу та продуктивності на навчання методом проб та 
помилок. Шаблонні стереотипні дії операторів зі значним стажем нівелюють  
ефективність вдосконалення техніки. У вирішенні завдання пошуку 
кваліфікованих механізаторів керівникам сільськогосподарських підприємств 
допомагають не лише навчальні заклади [1], а й виробники техніки, 
слідкуючи за дотриманням норм безпечності та ергономічності її конструкції. 
Поєднання норм безпеки та простоти освоєння техніки можливе через 
доповнення базових знань операторів прийомами керування та налаштування 
конкретної машини, реалізації її потенціалу, закладеного конструктором. 

Аналіз інформаційних джерел. Пріоритети державного нагляду за 
сільськогосподарською технікою визначені в Технічному регламенті безпеки 
машин [2], що встановлює вимоги до машин щодо захисту життя і здоров’я 
людини, захисту тварин та рослин, а також майна та охорони навколишнього 
природного середовища. Зв'язок безпеки з кваліфікацією операторів 
встановлюється оцінкою ризиків при визначенні меж застосування машин, 
що враховують очікуваний рівень і досвід операторів та інших людей в зоні 
дії машини. Зниженню ризиків від помилкових дій операторів сприяє 
застосування ергономічних принципів та виконання вимог нормативних 
документів [3-5]. Пошук оптимального рішення між витратами на 
безпечність конструкції від помилок оператора та підбору кваліфікованих 
механізаторів визначає напрямок досліджень. 
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ефективності функціонування сільськогосподарської техніки в аспекті рівня 
кваліфікації та безпеки операторів.  

Викладення основного матеріалу. Ускладнення сільськогосподарської 
техніки призводить до інтенсифікації небезпечних і шкідливих факторів та 
значного підвищення вимог до розумової діяльності та нервово-емоційного 
напруження операторів, які працюють на цих машинах [6]. З основних 
шляхів досягнення успішної роботи на сільськогосподарських машинах 
виділяються головні напрямки – конструювання безпечної машини та 
інформування оператора про безпечні прийоми керування. Конструювання 
машин відповідно до принципів раціонального функціонування системи 
«людина-машина» передбачає перекладення на техніку виконання важких та 
виснажливих операцій,  встановлення блокуючих пристроїв, що запобігають 
виникненню небезпечних подій та є пріоритетними для виробників машин. 

З розвитком сільськогосподарських машин великого значення набуває 
для користувача інформація про машину. Інформування оператора 
спрямоване на формування в його свідомості необхідного обсягу знань, про 
небезпеки та можливі випадки заподіяння шкоди, раціональні та ефективні 
дії керування та обслуговування машини. Оператор перш за все 
ознайомлюється з конструкцією експлуатованого агрегату, загальними та 
специфічними вимогами з охорони праці.  Інформація в Настанові з 
експлуатування повинна бути викладена в повному обсязі, в логічній 
послідовності, легко сприйматися. Така інформація повинна застерігати 
оператора про небезпеку та обережність, вказувати на засоби контролю та 
давати настанови що до безпечного виконання окремих операцій, а також 
застерігати від використання машини не за призначенням. 

Одна з причин виробничого травматизму в сільському господарстві (в 
10-15 випадках із 100) – це недоліки в навчанні при отриманні базової 
професійної освіти. В 40 – 50 випадках травматизму  супутньою причиною 
виникнення небезпечних випадків є недоліки, які тією чи іншою мірою 
пов'язані з неякісним навчанням безпечним методам праці постачальниками 
техніки. 

Система навчання механізаторів на курсах підвищення кваліфікації чи 
безпосередньо в господарствах агропромислового комплексу перейшла в 
площину формальності, а якщо навчання й проводяться, то їх якість вкрай 
низька. Разом з тим, питання охорони праці є невід'ємною частиною їх 
професійної підготовки. 

Керівники сільськогосподарських підприємств несуть відповідальність за 
охорону праці в господарстві, за організацію навчання, інструктаж на 
робочих місцях щодо безпечних методів роботи механізаторів. Проте на 
практиці ці питання часто виходять з-під контролю. В знаннях виробничого 
персоналу відбувся розрив між набутими раніше загальними знаннями з охо-
рони праці та новими досягненнями науково-технічного прогресу в 
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сільськогосподарському вітчизняному та зарубіжному машинобудуванні. 
Інженери з охорони праці та механізатори, крім загальних відомостей, не во-
лодіють інформацією про конкретні причини травматизму в 
сільськогосподарському виробництві, не мають матеріалів аналізу 
травматизму з окремих видів робіт та конкретних машин. З цієї причини 
інструктажі та навчання механізаторів не є конкретними, проводяться 
формально і не є ефективними. 

Технічний регламент визначає основним джерелом інформування 
операторів про безпеку Настанову з експлуатування, а  її підготовку – 
відповідальним етапом створення машини. Механізатор, який оволодів 
інформацією Настанови з експлуатування безпечної роботи на машині, буде 
знати її травмонебезпечні місця, конструкційні недоліки, небезпечні вузли та 
ризики, що можуть виникати під час обслуговування машини, і методи їх 
усунення, це буде сприяти зниженню травмонебезпечних ситуацій в роботі та 
збереженню здоров'я і життя механізаторів. 

Перелік вимог до інструкції з експлуатації міститься в Технічному 
регламенті [2] та нормативному документі доказової бази [7]. Для зниження 
ризиків від невиконання вимог Настанов з експлуатування на конструкції 
машини зображують  попереджувальні символи про можливі небезпеки. 
Знаки сигнального кольору в місцях імовірного травмування попереджають 
про небезпеку при кожному зверненні до них.  

Питання законодавства про охорону праці, супровідної нормативно-
технічної документації на машину, сучасні вимоги до машин з точки зору їх 
безпечності й ергономічності конструкції важливе для вітчизняних 
виробників та торгівельних організацій сільськогосподарською технікою, що 
потребує розглядати Настанову з експлуатації як невід’ємну частину 
машини. 

Виробники сільськогосподарської техніки, торгівельні фірми, що 
поставляють в Україну закордонні сільськогосподарські машини, як правило, 
не надають належного значення необхідності забезпечення користувача 
інформацією (Настановою з експлуатування). Часто із закордонною технікою 
інформація дається  іноземною мовою або у некваліфікованому перекладі. 

Інформація про машину щодо дотримання правил з охорони праці 
повинна містити: 

- назву машини; 
- зазначення нормативно-правових актів, вимогам яких повинні 

відповідати сільськогосподарські машини, роботи, послуги; 
- дані про основні властивості машини, умови використання та 

зберігання, застереження щодо безпечності використання, а також іншу 
інформацію, що поширюється на конкретну машину; 

- відомості про можливість утворення шкідливих для здоров'я умов праці 
з машиною і протипоказання щодо її застосування; 

- правила та умови ефективного і безпечного використання машин. 
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 Покупцеві також повинна надаватись інформація про наявність 
документального засвідчення відповідності машин встановленим 
законодавством вимогам, а щодо машин, виготовлених зарубіжними 
фірмами, – про наявність документа, що підтверджує відповідність продукції 
вимогам, встановленим законодавством України. Таким документом є 
декларація відповідності, що має містити посилання на всі Технічні 
регламенти, згідно з якими її було складено. Має бути забезпечена чітка 
ідентифікація виробника, уповноваженого представника (якщо такий був 
призначений). Декларація повинна дозволяти ідентифікувати продукцію і, 
якщо це необхідно, містити посилання на гармонізовані стандарти або інші 
використані нормативні документи. Але в цілому вимоги до змісту декларації 
відповідності встановлюються окремо у Додатку 7 Технічного регламенту 
безпеки машин [1]. 

Закордонні фірми кожну машину комплектують експлуатаційною 
документацією, яка відповідає вимогам ISO 3600:1996 [7]. Відповідно до них 
Настанова повинна містити: 

- рекомендації щодо ідентифікації настанови та машини; 
- використання машини за призначенням; 
- примітки з безпеки і застереження (знаки безпеки, ризики); 
- інформацію про керування; 
- інструкції з обслуговування, демонтажу та утилізації; 
- правила оформлення настанови з експлуатації (розмір паперу, захист, 

переплетення тощо); 
- правила викладення тексту (стиль тексту, рівень тексту); 
- друкарське оформлення (папір, колір, копіювання, розмір шрифта); 
- текстові конвенції (термінологія, позначення, скорочення, 

орфографія, числа тощо). 
Виробники вітчизняної сільськогосподарської техніки не надають 

належного значення інформованості користувачам про безпечне 
обслуговування машини. В "Настановах" дуже мало рисунків, схем, що 
полегшують сприйняття інформації. Якщо на елементах конструкції нанесено 
символи з охорони праці, то в настановах з експлуатації, як правило, не 
надаються відповідні пояснення до них. Не вживаються в Настановах з 
експлуатування застережні слова, які необхідно використовувати для на-
голошення на важливих пунктах, де може бути спричинене оператору 
особисте ушкодження. Ці застереження мають звертати на себе увагу і 
суворо виконуватися оператором для уникнення небезпечних ситуацій. 

Конструкторським організаціям, виробникам сільськогосподарської 
техніки та її продавцям необхідно забезпечувати користувачів необхідною 
експлуатаційною документацією з високим ступенем інформованості про всі 
можливі ризики під час експлуатації техніки. 

Висновки. Забезпечення безпеки використання сільськогосподарських 
машин покладається на її виробників та постачальників. Відповідно до 
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нормативних документів зобов’язання, передбачені основними вимогами 
щодо безпеки та охорони здоров’я, виникають тільки тоді, коли існує 
відповідна небезпека від машин, якщо машини використовуються за 
призначенням або в передбачуваній аномальній ситуації.  

Відслідковування нормативів безпеки, оцінювання ризиків та 
планування заходів стосовно зниження до прийнятного рівня наявних 
небезпек потребує від машинобудівних заводів запровадження на 
виробництві відповідних виконавчих служб. Фірми, для яких утримання 
спеціалістів з безпеки є обтяжливим по бюджету, можуть скористатися 
послугами спеціалізованих випробувальних лабораторій. 

Конструювання безпечної самої по собі сільськогосподарської техніки 
та професійне викладення Настанов з експлуатування є ефективним шляхом 
зменшення травматизму в сільському господарстві. 
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Аннотация 
Выполнение норм безопасности планируется во время проектирования 

машин и написания Инструкции по эксплуатации. Заинтересованность 
производителей в высоком уровне конкурентоспособности  техники 
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обусловила внедрение декларирования соответствия требованиям 
безопасности и государственного контроля только по прецеденту.  

Виконання норм безпеки закладається під час конструювання машини 
та складання до неї Настанов з експлуатування.  Зацікавленість виробників 
у високому рівні конкурентоспроможності техніки стала передумовою 
запровадження декларування відповідності вимогам безпеки та державного 
нагляду лише за прецедентом. 

 
Summary 

Safety standards observing is incorporated during machines construction and 
operators manual drawing. Interest of manufacturers in high technology 
competitiveness has become a prerequisite for implementing the declaration of 
compliance with safety requirements and state supervision only for prec. 
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У статті наведено інформацію про технічні параметри та технічний 
опис розпилювальних наконечників виробництва провідних зарубіжних фірм, 
які  використовують для внесення рідких добрив. 

 
Ключові слова: рідкі добрива, розпилювальні наконечники, 

обприскування. 
 
Вступ. На сьогодні однією з перспективних технологій внесення добрив 

є технологія внесення рідких добрив обприскувачем польових культур. Проте 
розпилювання добрив по вегетуючих рослинах потребує точного розрахунку 
кількості (дози) потрібних добрив, визначення строків внесення та правильно 
підібраної розпилювальної техніки. На сьогодні провідні виробники 
обладнання пропонують широкий вибір типів та розмірів розпилювачів, тому 
питання добору оптимального з них, відповідно до конкретних завдань та 
умов роботи, є дуже актуальним. 

Основна частина. При використанні рідких добрив виникають 
небезпеки відносно негативної дії добрив на листя, їх можливих опіків та 
впливу, а отже, на загальну урожайність. Основне правило при внесенні 
рідких добрив – отримати краплі якомога більшого розміру, щоб вони 
швидко скочувалися з листя для уникнення опіків. Рекомендований розмір 
крапель при внесенні рідких добрив становить >500 мкм [4]. 

Відомі зарубіжні фірми пропонують ряд різних типів розпилювачів, 
призначених для проведення пoзакopeнeвoгo пiдживлeння. Серед 
пропонованих типів розпилювачів для внесення рідких добрив найбільш 
поширені – інжекторні, дефлекторні та струменеві [1,2,3]. 

Кожен розпилювач має маркування, в якому вказані його основні 
характеристики (тип наконечника, товарний знак фірми-виробника, кут 
розпилювання, продуктивність).  

Розпилювачі інжекторного типу (рис. 1) утворюють краплі, завдяки 
насиченню їх повітрям, відносно великого розміру. В момент контакту з 
оброблюваною поверхнею ці краплини лопаються, в результаті чого з однієї 
краплини утворюються краплі значно меншого розміру, що покращує їх 
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контакт з рослиною. Ці наконечники добре підходять для комбінованого 
внесення добрив із засобами захисту рослин. 

 

 
 

Рисунок 1 - Будова інжекторних розпилювачів 
 
В таблиці 1 наведено характеристики розпилювачів інжекторного типу. 
 

Таблиця 1-  Розпилювачі  інжекторного типу 
 

Фірма 
виробник 

Назва 
розпилювача  

Кут 
розпилу, 
° 

Діапазон 
робочого 
тиску, бар 

Пpoдук-
тивнicть, л/хв 

TeeJet [3] 

Плоскоструминні з 
всмоктуванням повітря 
AІ TееJеt 

110 2-8 0,48-5,16 

Плоскоструминні Turbо 
TееJеt Іnduсtіоn 110 1-7 0,34-3,62 

Lechler [1] 

Інжекторні 
плоскофакельні ID 120/90 2-8 0,39-5,16 

Компактні інжекторні 
плоскофакельні IDK 120/90 1-6 0,28-3,14 

Hypro [2] HI-FLОW 140 1,5-6 2,26-33,9 
 
Розпилювачі дефлекторного типу (рис. 2) працюють наступним чином. 

Робоча рідина під тиском потрапляє в канал корпуса і направляється на 
дефлектор, вдаряючись об який розпилюється на дрібні частини. 
Отримується суцільний розпил з великих крапель, траєкторія руху яких 
більш горизонтальна порівняно з іншими розпилювачами. Краплі з 
вертикальною траєкторією в момент удару об поверхню розбиваються на 
дрібніші, які можуть не скотитись з рослини, різко збільшуючи ймовірність 
опіків. 
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Рисунок 2- Дефлекторний розпилювач 

 
В таблиці 2 наведено характеристики розпилювачів дефлекторного типу.  
 

Таблиця 2- Розпилювачі дефлекторного типу 
 

Фірма 
виробник 

Назва 
розпилювача 

Кут 
розпилу, ° 

Діапазон робочого 
тиску, бар 

Пpoдуктивнicть, 
л/хв 

TeeJet [3] 
Turbо Flооdjеt - 1-3 0,91-7,9 
Quісk Turbо 

Flооdjеt 
- 1-3 6,84-94,3 

Lechler [1] FD 130 1,5-4 1,13-9,24 
Hypro [2] DEFLECTIP 80-160 0,7-4 0,20-13,9 

 
Струменеві розпилювачі  (рис. 3) являють собою циліндр з рядом 

отворів, з яких під тиском витікають струмені рідини, які потім розпадаються 
на краплини. На ринку пропонують розпилювачі, що можуть утворювати 
один, три, п’ять, шість та сім суцільних потоків з однаковою швидкістю і 
продуктивністю.  

 

 
Рисунок 3 -  Розпил семиструменевих розпилювачів StrеamJеt SJ7 

 
В таблиці 3 наведено характеристики струменевих розпилювачів.  
Для рядкового обприскування, крім розпилювачів суцільного потоку (рис. 

4) (StrеamJеt, FANJЕT), також використовують розпилювачі з асиметричним 
факелом розпилу-20°/60° до осі (рис. 5). Розпилювачі IS, IDKS виробництва 
фірми Lechler та AIUB TeeJet добре підходять для забезпечення точності 
обробки та встановлюються на кінці штанги обприскувача (рис. 6) [1,3]. 
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Таблиця 3 - Струменеві розпилювачі 

  
Фірма 

виробник 
Назва 

розпилювачів   
Кількість 
струменів 

Діапазон робочого 
тиску, бар 

Пpoдуктивнicть, 
л/хв 

TeeJet [3] StrеamJеt 1 1-2,5 0,23-21,6 
StrеamJеt SJ3 3 1,5-4 0,44-9,31 
StrеamJеt SJ7 7 1,5-4 0,39-6,58 

Lechler [1] FL 5 1-5 0,31-2,4 
Hypro [2] FANJЕT 1 1-4 0,46-13,9 

ALBUZ ЕSI 6 1-4 0,35-9,2 
 

                                   
Рисунок 4 - Робота розпилювача 

суцільного потоку  StrеamJеt 
 

Рисунок 5 - Розпилювач з 
асиметричним факелом  AIUB 

TeeJet 

        
а)                                                 б) 

Рисунок 6 - Використання розпилювачів з асиметричним факелом 
розпилу: а) – рядкове обприскування;  б) – обприскування по краю. 

 
Для інформування споживачів обладнання розроблено кольорову та 

буквену класифікацію розмірів крапель, а кожен виробник наводить значення 
розмірів крапель  в характеристиці розпилювача.   

В таблиці 4 наведено класифікацію крапель за розміром. 
Кожен розпилювач може утворювати краплини різних розмірів при 

різному тиску. В таблиці 5 подано категорії крапель, які утворюють 
вищеназвані розпилювальні наконечники в залежності від робочого тиску [3]. 
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Таблиця 4 - Класифікація крапель за розміром 

 
Якість 

розпилу 
Розмір 

крапель, мкм 
Кольоровий 

код 
Позначення Використовуються 

для 
1 2 3 4 5 

Надзвичайно 
мала 

<60 Фіолетовий XF Винятки 

Дуже мала 61-105 Червоний VF Винятки 
Мала 106-235 Помаранчевий F Хороше покриття 
Середня 236-340 Жовтий M Більшість продукції 
Велика 341-403 Блакитний C Системні гербіциди 
Дуже велика 404-502 Зелений VC Ґрунтові гербіциди 
Надзвичайно 
велика 

503-665 Білий XC Рідкі добрива 

Ультра 
велика 

>665 Чорний UC Рідкі добрива 

 
Таблиця 5 -  Категорії крапель, що утворюють розпилювачі в залежності 

від тиску 
 

Розпилювач 
 

Тиск, бар 
                   Категорія крапель 

AІ TееJеt AI11004 2,0 3,00 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 
UC XC XC VC VC C C 

AIUBTeeJet AIUB8504 UC XC XC VC VC C C 
Turbо TееJеt Іnduсtіоn 
TTI11004 

1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 
UC UC UC UC XC XC XC 

Turbо Flооdjеt 
TF-†2 

1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 - - 
UC XC XC XC VC - - 

Під час роботи на пізніх і сприйнятливих стадіях росту рослини, а також 
за несприятливих погодних умов доцільно використовувати системи підвісок 
та подовжувачів із шлангів (рис. 7) [1]. 

Система підвісок:  
- крок встановлення на штанзі: 0,5 м або 0,25 м; 
- діапазон робочого тиску: від 1,0 до 5,0 атм; 
- відсутність ризику опіків верхніх частин рослин;  
- можливість внесення добрив на просапні культури.  
Системи підвісок зі шлангів: 
- відстань між шлангами: 0,25 м; 
- діапазон робочого тиску: від 1,0 до 10 атм; 
- відсутність ризику опіків верхніх частин рослин; 
- незалежність від погодних умов під час оброблення; 
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- такі шланги ковзають крізь масив, не випливаючи, та дозволяють 

працювати на великих швидкостях. 

                    
    а)                                  б) 

Рисунок 7 - Системи підвісок та подовжувачів із шлангів: 
а) – система підвісок;   б) – системи підвісок зі шлангів. 

Висновки.  На сьогодні існує великий вибір розпилювачів piзних типів 
для пpoвeдeння різноманітних видів обробки рослин – cуцiльного нанeceння 
препаратів, стрічкової обробки міжрядь, пpикopeнeвої обробки рослин, 
пoвepхнeвого внeceння рідких дoбpив тoщo. Розглянуті розпилювачі 
утворюють краплі діаметром від 341 і  > 665 мкм. Діапазон робочого тиску 
розпилювачів – у межах від 1,0 до 8,0 бар. Продуктивність може змінюватися 
в залежності від типорозміру та моделі розпилювача і становити від 0,20 до 
94 л/хв. Отже, вибір оптимального розпилювача, в залежності від завдань, які 
ви ставите перед ним, повинні базуватися на врахуванні особливостей типу 
та продуктивності розпилювача. 
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Аннотация.  
В статье приведена информация о технических параметрах и 

техническое описание распылителей для жидких удобрений, которые 
производят ведущие зарубежные фирмы. 

 
Summary.  
This paper presents technical parameters and technical description of nozzles 

for liquid fertilizer application, produced by leading international firms. 
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У статті обґрунтовано необхідність розроблення вихідних вимог на 

техніко-технологічні операції зрошування з використанням багатоопорних 
дощувальних машин. 

 
Ключові слова: багатоопорні дощувальні машини, вихідні вимоги,  

зрошування, машинні технологічні операції. 
 
Суть проблеми. Зрошування – один з основних факторів інтенсифікації 

землеробства в районах з недостатнім та нестійким природним зволоженням. 
На сьогодні у світі зрошується понад 270 млн га посівних площ, з них 
поливні землі забезпечують 40% світового виробництва продовольства, 
займаючи лише 18 % площі сільгоспугідь [1].  

Україна належить до тих країн, де зрошуване землеробство є одним з 
визначальних факторів загального стану виробництва продуктів харчування, 
сировини для промисловості, забезпечення продовольчої безпеки держави та 
експорту продукції сільськогосподарської галузі.  

Подальший розвиток сільськогосподарського виробництва, зокрема у 
степовій зоні півдня України, пов’язаний насамперед з відновленням та 
подальшим сталим розвитком зрошувального землеробства і не в останню 
чергу – з використанням нового покоління енергоощадних, екологічно 
безпечних дощувальних машин.   

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Виробництво сучасної 
широкозахватної дощувальної техніки, яка відповідає сучасним вимогам 
енергозбереження, продуктивності, якості виконання технологічного процесу 
і надійності, в Україні лишень розпочалося, тому поповнення парку 
дощувальних машин продовжує здійснюватися, в основному, за рахунок 
закупівлі закордонної техніки.  

Технічний рівень дощувальних машин, які надходять на ринок України, і 
їх споживчі властивості практично не вивчені, загальні відомості про них 
викладені тільки в рекламних проспектах, тому споживач певною мірою не 
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знає, за якими основними критеріями оцінювати якість роботи дощувальної 
машини, яку він придбав. Оскільки в Україні не існує єдиної нормативної 
бази на технологічні операції зрошування, за винятком агротехнічних вимог 
на окремі машини, розроблення вихідних вимог на машинні технологічні 
операції зрошування з використанням багатоопорних дощувальних машин є 
актуальною задачею. Крім того, зазначені вихідні вимоги необхідні для 
розроблення нових дощувальних машин та їх подальшого впровадження у 
виробництво (розроблення технічного завдання, конструкторської і 
технологічної документації, проведення приймальних та кваліфікаційних 
випробувань, підготовка та освоєння виробництва) [2]. 

В Україні немає єдиної нормативної бази, що стосується вихідних вимог 
на машинні технологічні операції зрошування, за винятком агротехнічних 
вимог на окремі машини.  

Мета роботи – дослідити технології зрошування з використанням 
багатоопорних дощувальних машин з метою визначення їх технічного рівня, 
агротехнічних, експлуатаційно-технологічних показників, техніко-
технологічних рішень та умов застосування; визначити вимоги до 
конструкцій, схем і параметрів машин, екологічні та вимоги до безпеки 
праці; розробити вихідні вимоги на машинні технологічні операції 
зрошування [3]. 

Об’єкт досліджень – машинні технологічні операції зрошування, 
багатоопорні дощувальні машини, задіяні в цих операціях, нормативна база 
стосовно вимог до технологічних операцій зрошування та дощувальних 
машин.  

Методи досліджень: 
-  емпіричний: спостереження (визначення мети та завдань дослідження, 

вибір об’єктів дослідження, способів спостереження, реєстрації і обробки 
отриманої інформації); вимірювання (проведення практичних досліджень та 
випробувань з метою визначення основних якісних та техніко-технологічних 
показників, що характеризують об’єкти дослідження), порівняння визначених 
характеристик об’єктів між собою та з результатами теоретичних досліджень 
щодо застосування об’єктів дослідження у машинних операціях зрошування.   

- теоретичний: аналіз наукових праць та видань наукових установ з 
питань сучасних проблем застосування багатоопорних дощувальних машин 
та технологічних схем їх роботи, впливу штучного дощу на ґрунт,  аналіз 
результатів власних досліджень під час виконання НДР, в тому числі 
математичний та статистичний методи для обробки отриманих даних; аналіз 
існуючої нормативної бази; визначення основних факторів, що 
характеризують технологічні операції зрошування та вихідних вимог, що 
випливають з цих факторів стосовно до дощувальної техніки, яка 
застосовується у технологіях сучасного зрошувального землеробства.  
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У результаті досліджень отримані інформаційні, статистичні та 

експериментальні дані, що дозволили обґрунтувати та сформувати вихідні 
вимоги на машинні технологічні операції зрошування.  

Методика проведення досліджень. Експериментальні дослідження в 
процесі виконання НДР проводилися Південно-Українською філією на базі 
господарств, де експлуатувалися багатоопорні дощувальні машини.   

Програма робіт включала дослідження існуючої нормативної бази 
України та нормативної документації організацій-виробників, що стосується 
виготовлення, випробувань та експлуатації дощувальних машин, а також 
дослідження  та аналіз нормативної бази, що використовується в країнах- 
виробниках дощувальної техніки. 

Під час виконання НДР були проведені дослідження та аналіз основних 
схем та способів зрошування з використанням дощувальних машин, 
класифікація їх за типом водозабору, шириною захвату, продуктивністю, а 
також дослідження застосовуваних техніко-технологічних операцій 
зрошування. 

Дослідженню підлягали показники, що характеризують широкозахватні 
багатоопорні дощувальні машини під час їх застосування у техніко-
технологічних операціях зрошування: 

- показники умов застосування та експлуатації дощувальних машин; 
- показники якості виконання технологічного процесу; 
- техніко-експлуатаційні показники та показники, що регламентують 

надійність машин; 
- екологічні показники та показники безпеки праці. 
Досліджувалися також технологічні операції, що їх застосовують до і 

після технологічних операцій зрошування.  
Показники визначали під час проведення випробувань дощувальних 

машин за методиками згідно з вимогами стандартів ДСТУ ІSО 11545; ДСТУ 
ЕN 909; ГОСТ 20915-75; СОУ 74.3-37-152 та ін. [4-7].  

Аналіз конструкцій, схем та способів зрошування проведений за 
результатами досліджень і випробувань широкозахватних дощувальних 
машин Південно-Українською філією, експлуатаційних документів та 
проспектів на дощувальні машини виробництва закордонних фірм.  

Аналіз особливостей зрошувального землеробства, способу зрошування 
дощуванням, досліджуваних характеристик штучного дощу іншими 
авторами, тенденцій розвитку дощувальних машин проведено на основі 
матеріалів, опублікованих у наукових виданнях. 

Визначення та обґрунтування вихідних умов на техніко-технологічні 
операції зрошування здійснювали на основі всіх вищезгаданих складових під 
час виконання НДР. 

Виклад основного матеріалу. На основі науково-дослідної роботи 
“Розробка вихідних вимог на техніко-технологічні операції зрошування”, 
проведеної протягом 2011-2013 рр., спеціалістами Південно-Української філії 
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УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого в 2014 р. розроблені “Вихідні вимоги на 
машинні технологічні операції зрошування”. 

У процесі досліджень машинних технологічних операцій зрошування з 
використанням сучасних багатоопорних дощувальних машин визначено 
технічний рівень, техніко-експлуатаційні, якісні та технологічні показники 
цих машин. Проаналізовано перспективи, проблеми та умови їх застосування, 
розглянуто сучасний стан та тенденції розвитку дощувальних машин.  

Крім того, встановлено необхідність застосування дощувальних машин 
та технологій зрошування з врахуванням екологічних вимог та визначено 
основні правила використання машин з метою попередження ерозійних 
процесів та засолення ґрунтів.  

Результати НДР дозволяють вітчизняним виробникам нової дощувальної 
техніки використовувати вихідні вимоги під час розроблення технічного 
завдання та іншої нормативної та технічної документації.  

Вихідні вимоги дозволяють також сільськогосподарським виробникам 
здійснювати пошук та підбір конкретного типу дощувальних машин для їх 
використання в конкретних умовах, виходячи з їх техніко-експлуатаційних 
характеристик. Крім того, розроблені вихідні вимоги дозволяють проводити 
оцінювання технічного рівня, техніко-експлуатаційних, якісних, 
технологічних та інших показників дощувальних машин під час їх 
випробувань, позаяк на даний час випробувальні організації не мають такої 
можливості і користуються вихідними вимогами, які вже давно втратили 
чинність і не містять сучасних вимог до технологій зрошування з 
використанням дощувальних машин.  

Висновки. Оскільки донедавна випробувальні організації користувалися 
вихідними вимогами, які вже давно втратили чинність і не відповідають 
сучасним вимогам до технологій зрошування з використанням дощувальних 
машин, розроблені вихідні вимоги дозволяють проводити оцінювання 
технічного рівня, техніко-експлуатаційних, якісних, технологічних та інших 
показників дощувальних машин під час їх випробувань. Вони також 
дозволяють споживачам машин для зрошування в повній мірі і за 
визначеними критеріями оцінювати техніко-технологічні характеристики та 
показники їх роботи, що дає змогу робити правильний підбір машин згідно з 
заданими техніко-технологічними властивостями та визначеними умовами 
експлуатації.  

Розроблені вихідні вимоги на машинні технологічні операції зрошування 
є основою для виробництва сучасних багатоопорних дощувальних машин 
вітчизняного виробництва.  

Результати науково-дослідної роботи з розроблення вихідних вимог були 
використані виробниками дощувальної техніки під час розроблення проекту 
технічних умов ТУ У 29.3-14 312 387-032:2012 та конструкторської і 
технічної документації на розроблення широкозахватних електрифікованих 
дощувальних машин марки “Фрегат” ДМФ (ПАТ “Завод “Фрегат”), 
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технічного завдання та іншої конструкторської документації на дощувальну 
машину із забором води з тимчасових зрошувачів МДФП-70/130 (ТОВ НВП 
“Херсонський машинобудівний завод”).  
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Аннотация 
В статье обоснована необходимость разработки исходных требований 

на технико-технологические операции орошения с использованием 
многоопорной дождевальной техники.  

 
Summary 
The necessity of developing the initial requirements for technical and 

technological operations of irrigation using multiple-seated sprinkling equipment 
is justified in the article. 
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ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ САМОХІДНИХ 
ОБПРИСКУВАЧІВ 

 
В.Погорілий,  
В.Войновський,  
А.Войновська,  
Л.Філатова  
УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого  

 
 На основі інженерного аналізу конструкцій проведено класифікацію 
самохідних обприскувачів імпортного виробництва в розрізі періодів їх 
створення та розвитку. Наведено  технічні характеристики і показники  
якості роботи різних груп обприскувачів. 
  
       Ключові слова: сільське господарство, втрати врожаю, самохідні 
обприскувачі, прототип, конструкційні елементи, пестициди, густота 
покриття обробленої поверхні краплями, середньозважений медіанно-
масовий діаметр сліду краплин. 
 
      Суть проблеми. Щорічно світове сільське господарство зазнає 
величезних втрат від наявності в посівах на полях хвороб, шкідників та 
бур'янів. Тільки від конкуренції бур'янів з культурними рослинами щорічні 
втрати в усьому світі перевищують 20 млрд доларів (1). До того ж 
забур'яненість полів веде до посилення розвитку хвороб  рослин і більшого 
розмноження шкідників. Такі процеси значно збільшують втрати врожаїв та 
відповідно фінансів. Тому будь-який фермер та розвинене підприємство 
витрачають великі кошти на закупівлю пестицидів, а також на сучасні 
агрегати для їх якісного внесення, серед яких і самохідні обприскувачі (2).   У 
справі захисту рослин не буває дрібниць, тож не повинно бути помилок ні у 
виборі пестицидів, ні у виборі обприскувачів і способу обробки посівів або 
грунту. Будь-яке порушення технології проведення подібних робіт може 
дорого коштувати. 
      Виклад основного матеріалу. Відповідно до українського законодавства 
вся техніка, яка має відношення до пестицидів та агрохімікатів, повинна 
пройти  Державну реєстрацію за результатами позитивних випробувань в 
УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого [3]. Протягом останніх п'яти років ми 
фактично спостерігали, випробували та оцінили більше 25-ти різних моделей 
самохідних обприскувачів світових брендів і не тільки майже з усіх частин 
світу (від Південної та Північної Америки до східної Європи), поки що 
китайських аналогів таких машин на ринку України не спостерігалося (4).  
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На сьогодні загальна кількість завезених в Україну самохідних 

обприскувачів — як нових, так і тих, що були у використанні, перевищує 
1000 машин різних модифікацій. Але в цій статті ми зупинимося  не на  їх 
кількості, а на класифікації і технічній та технологічній досконалості.   
Результати випробувань дозволяють нам об’єктивно та фактично оцінити 
наявні машини. Ми пропонуємо Вам коротку інформацію про тенденції 
розвитку самохідних обприскувачів для  внесення розчинів пестицидів, 
отриману за результатами  випробувань, проведених у 2011-2015 рр.   

Дилерські компанії провідних світових виробників сільськогосподарської 
техніки сьогодні пропонують досить широкий вибір різних типів та моделей 
обприскувачів в Україні. Лінійка кожного відомого світового виробника  об-
прискувального обладнання складається з двох-трьох марок, кожна з яких, 
своєю чергою, має кілька моделей самохідних машин. Таким чином, на ринку 
наявні десятки конкретних моделей обприскувачів на різний смак. Під час 
їхнього виготовлення виробники враховують ті завдання, які мають викону-
вати обприскувачі, беручи до уваги специфіку фізіології рослин та 
особливості агротехніки тих чи інших сільськогосподарських культур, що їх 
вирощують у конкретному господарстві. Поліпшенню якості обробки 
сприяють також багато технічних рішень щодо стабілізації положення робо-
чих органів, зниження рівня огріхів та пошкодження рослин під час об-
роблення їх на полі. 

Ми зробили спробу узагальнити, систематизувати та об’єднати самохідні 
обприскувачі у типорозмірні групи. За основу взято історичні  періоди 
створення концепту (прототипу) та розповсюдження їх на світових ринках, 
технічні параметри конструкцій та технологічні можливості робочих систем 
(рис.1) . За результатами аналізу можна виділити такі групи самохідних 
обприскувачів: 

- легкі самохідні обприскувачі; 
- самохідні обприскувачі на елементній базі тракторів; 
- спеціалізовані самохідні обприскувачі І покоління; 
- спеціалізовані самохідні обприскувачі ІІ покоління. 

 
Далі наведено узагальнені основні конструкційні характеристики польових 
обприскувачів основних типорозмірних груп ( таблиця 1),  що пропонуються 
на ринку України. 
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Рисунок 1 - Хронологія створення та розповсюдження в Україні різних 
типів самохідних оприскувачів 
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Таблиця 1- Діапазон зміни конструкційних характеристик самохідних 

обприскувачів 
 
 
Параметр 

Мінімальне значення  Максимальне значення  

Потужність, к.с. 122 339 
Ширина захвату, м 20 42 
Місткість бункера, л 800 5000 
Робоча швидкість руху 
машини, км/год 

 
8 

 
32 

Ширина колії, мм 1900 4060 
Діаметр коліс R38 R54 
Кліренс, мм 950 1950 
Межі регулювання 
висоти штанги над 
поверхнею ґрунту, мм 

 
350 

 
2700 

Маса конструкційна, кг 2000 13800 
Тип робочого насоса Відцентровий Мембранно-

поршневий 
Форсунки Трипозицийні Пятипозиційні 
Робочий тиск, МПа 0,2 0,8 
 

1 група - легкі обприскувачі. 
Ці обприскувачі з’явилися на ринку понад 20 років тому. Їх вага 

становить від 2500 кг до 7500 кг, а ємність бака — 600–2750 л. Як правило, 
вони мають двигуни потужністю від  до 120 к.с. до 175 к.с., що близька до 
потужності тракторів, які агрегатуються з причіпними обприскувачами. 
Ширина захвату — від 14 м до 24,4 м. Прототипом цієї групи являється 
самохідний обприскувач серії  SPRA COUPE (виробництва фірми  «AGCO 
Corporation», США (рис. 2).  

Механічний привід з автоматичною КПП дозволяє істотно скоротити 
витрату палива і збільшити продуктивність.  Незалежна підвіска кожного 
колеса машини: передня — пружини в закритій стійці, задня — рейка з 
пружинами дозволяє забезпечувати точність внесення хімікатів за невеликої 
нормі внесення води і робочої швидкості до 25 км\год. На обприскувачах цієї 
групи, як правило,  застосовуються сталеві штанги шириною  лише 18 або 
24,4 м, з відмінним балансуванням і запобіжним механізмом. Штанга 
розміщена  позаду машини. Регульована ширина колії — від 1829 мм до 2743 
мм і дорожній просвіт — в діапазоні від 950 мм до 1220 мм  забезпечують 
обприскувачу універсальність застосування на полях, що в порівнянні з 
причіпними обприскувачами забезпечує значно кращу продуктивність.  
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Машина проста в обслуговуванні, оснащена мінімальною кількістю 

точок мащення, а завдяки відкидному капоту забезпечується безперешкодний 
доступ до основних елементів, що вимагають обслуговування.  

В Україні також з'явилися машини цього класу власного виробництва — 
такі як "ВОДОЛІЙ", "ДЖМІЛЬ"(рис. 2) 

 

  
                                         SPRA COUPE 
 

  
                  "ВОДОЛІЙ"                                          "ДЖМІЛЬ" 

 
Рисунок 2 – Легкі самохідні обприскувачі 

 
2 група — обприскувачі на елементній базі тракторів. 

Представником цієї групи можна вважати самохідні обприскувачі  
RoGator  (виробництво фірми  "AGCO Corporation", США, рис. 3). Ці 
обприскувачі з’явилися на ринку понад 15 років і мають великі габаритні 
розміри, велику вагу та невисоку маневреність. 

Обприскувачі серії Rogator виготовлені на базі самохідного шасі 
тракторного типу. Вони обладнані двигунами потужністю 256—336 к. с. 
Швидкісна гідравлічна КПП забезпечує робочу швидкість до 30 км/год. 
Пневматична підвіска обох мостів обприскувача з газонаповненими 
амортизаторами забезпечує добрий контакт усіх чотирьох коліс з ґрунтом,  
відмінну стійкість та плавний хід по поверхні. На обприскувачах цієї групи 
на мостах встановлено гідравлічний механізм зміни ширини колії. Колія має 
діапазон регулювання від 3050 мм до 3860 мм при кліренсі 1300 мм. На 
машині встановлюються сталеві штанги до 36 м. Штанга обприскувача має 
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заднє розташування. Висота оброблення поверхні поля становить від 780 мм 
до 2110 мм.  

Представником цієї групи також є обприскувачі фірми John Deere 
(виробництво фірми «DEERE & COMPANY», США, рис.3). Вони  обладнані 
двигунами номінальною потужністю від 165 до 325 к.с. Довжина штанги — 
від 18 м до 36,5 м. Ширина колії, залежно від моделі, становить від 1830 до 
4060 мм. Штанга має об’ємну конструкцію, що дає їй змогу витримувати 
високі динамічні навантаження, які виникають на початку руху 
обприскувача, перед зупинкою та під час поворотів агрегату. Ці 
навантаження поглинаються оригінальною системою підвіски у формі 
паралелограма з гідравлічними  амортизаторами. Таке оснащення штанги 
особливо актуальне під час роботи на нерівній місцевості. Завдяки 
використанню на обприскувачах високопродуктивної насосної системи стало 
можливим внесення високих (понад 470 л/га) норм робочого розчину 
пестицидів на робочій швидкості до 32 км/год.  

Самохідні обприскувачі цієї групи більш складні з конструкційної  точки 
зору. Вимагають більшої уваги в обслуговуванні та  мають великі габаритні 
розміри, велику вагу та дещо незначну маневреність. Їх перевага полягає в 
тому, що вони мають більшу ширину захвату, більший об'єм робочого бака, 
що дає можливість зменшити кількість заправлень на полі під час обробітку 
культур. 

 

      
                          
              John Deere                                     RoGator 
Рисунок 3 – Самохідні обприскувачі на елементній базі тракторів 
 
3 група - спеціалізовані  самохідні обприскувачі І покоління – це 

ще не легкі обприскувачі, але й не масивні машини, це сучасні машини з 
покращеною маневреністю, зменшеними ваговими показниками та 
габаритними розмірами.  

Прототипом  цієї групи цілком можна вважати самохідний 
обприскувач S-400, на сьогодні це  AMAZONE PANTERA (виробництво 
фірми «Amazonen Werke  H. Dreyer GmbH & Co.KG.», рис.4). Компанія 
AMAZONE з 2010 року серійно виробляє самохідні штангові обприскувачі 
PANTERA з автоматичною системою керування, які завдяки простоті та 
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надійності добре себе зарекомендували під час використання в різних 
виробничих умовах. Машина оснащена двигунами потужністю від 200 к.с. до 
220 к.с. Безступінчастий гідростатичний привід трансмісії забезпечує 
максимальну робочу швидкість руху обприскувача зі швидкістю до 20 
км/год, а транспортну – до 40 км/год. Гальмівна система барабанного типу 
має пневматичний привід. На обприскувачах встановлено компактне 
пневматичне шасі тандемного типу, завдяки якому ширина колії може 
безступінчасто змінюватися в межах від 1800 мм до 2400 мм. Розробка 
конструкції такого шасі передбачає зниження навантаження на штанги до 
мінімуму навіть у непростих умовах експлуатації.  Дорожній просвіт 
обприскувача Pantera  становить 1100 мм. Втілена в обприскувачах 
гідродинамічна концепція амортизації з системою стабілізації коливань 
забезпечує стійку роботу агрегату. Штанга обприскувача забезпечує ширину 
захвату від 24 м до 40 м, в діапазоні розташування над поверхнею поля від 
500 мм до 2500 мм. 

Компанія Tecnoma (Франція) налагодила виробництво самохідних 
штангових обприскувачів серії  Laser (рис. 4).  кількох модифікацій, які 
розроблені з урахуванням максимальної ефективності хімічного захисту. 
Самохідні обприскувачі серії Laser мають міцне та надійне шасі, яке 
повністю підвішене на пневматичних подушках і передніх гідравлічних 
амортизаторах. Така конструкція підвіски забезпечує  маневреність як під час 
роботи, так і під час транспортних переїздів дорогами загального 
призначення. Активна пневматична підвіска AXAIR має чотири пневматичні 
подушки з двома вирівнюючими клапанами, завдяки яким вдається, 
незалежно від навантаження, підтримувати постійну висоту рами 
обприскувача. Крім підвіски AXAIR, самохідні обприскувачі Laser обладнані 
системою амортизації штанг. Наявність такої системи дає змогу збільшити 
робочу швидкість під час обприскування, покращити якість обприскування, 
подовжує термін служби складових частин штанг, а також краще адаптує 
обприскувач до різних умов роботи.  Обприскувачі обладнані  двигунами 
потужністю від 140 к.с. до 240 к.с. Штанги обприскувача в залежності від 
комплектації забезпечують захват від 24 м до 42 м.  Ширина колії 
обприскувача становить від 1800 мм до 2700 мм, кліренс — до 1800 мм. 

Обприскувачі цsєї групи більш маневрені, забезпечують якіснішу роботу 
на різних рельєфах поля. 
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                      PANTERA                                           LASER 

 
Рисунок 4 – Самохідні обприскувачі  І покоління 
 
4 група —- універсальні спеціалізовані самохідні обприскувачі ІІ 

покоління. 
 Прототипами цієї групи являються самохідні обприскувачі HAGIE STS 
(виробництво фірми  "Hagie Manufacturing Company", США). До типових 
представників цієї групи можна віднести й оприскувачі  MILLER NITRO 
(виробництво фірми «MILLER», США), JACTO UNIPORT (виробництво 
фірми "JACTO", Бразилія), IMPERADOR (виробництво фірми «Stara S/A», 
Бразилія) (рис. 5).   
        Оприскувачі, що віднесені до цієї групи, оснащуються  двигунами різної 
потужності — від 215 до 275 к.с. Розташування двигуна ззаду не лише 
забезпечує рівномірний розподіл ваги, але й легкий доступ до силового 
агрегату для сервісного обслуговування. Ширина колії передніх і задніх коліс 
змінюється гідравлічно незалежно одна від одної та становить від 3050 мм до 
4060 мм. Кліренс обприскувача — до 1850 мм. Висота розташування штанги 
над поверхнею поля — від 470 мм до 2700 мм. Ширина захвату штанги 
становить від 18 м до 36 м. Дворежимна підвіска штанги забезпечує її роботу 
в автоматичному або ручному режимі управління. Місце положення штанги 
попереду машини поліпшує візуальний контроль процесу обприскування, дає 
можливість наближати штангу ближче до рослин, полегшує роботу в нічний 
час, поліпшує маневреність машини, зменшує ризик поломки штанги. З 
робочого місця видно штанги, контролер норми внесення і передні колеса 
обприскувача. Повний привід забезпечує високу прохідність обприскувача.  
     Обприскувачі цієї групи  завдяки високому кліренсу можуть  
обприскувати навіть кукурудзяні поля в середині літа.  На деяких машинах 
можна встановлювати додатково жниварки і навішувати обладнання для 
видалення мітелок з кукурудзи, що робить їх  багатофункціональними та 
відкриває перспективи подальшого розвитку конструкцій, можливості 
збільшення річного навантаження на машину і відповідно скорочення 
терміну окупності. 
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             MILLER NITRO                                HAGIE STS 
 

  
        JACTO UNIPORT                               IMPERADOR  

Рисунок 5 – Самохідні обприскувачі  ІІ покоління 
 

Різноманітно, але якісно 
Групування та проведений аналіз технічних характеристик різних 

груп самохідних оприскувачів підтверджується технічними параметрами 
(таблиця 2) типових у групі моделей польових самохідних оприскувачів. В 
той же час за основними показниками, що характеризують якість виконання 
технологічного процесу обприскування:  нерівномірністю виливу між 
розпилювачами,  густотою покриття обробленої поверхні краплями, 
середньозваженим медіанно-масовим діаметром сліду краплин, визначеними 
за результатами натурних випробувань, вони близькі і відповідають 
встановленим в міжнародній практиці та гармонізованим в Україні 
стандартам.  

Аналіз отриманих під час випробувань показників виконання 
технологічного процесу свідчить про високий технічний рівень 
конструкційного виконання елементів та робочих вузлів самохідних 
оприскувачів. Отримані дещо значні діапазони значень деяких показників 
пояснюються комплектацією оприскувачів різними типами форсунок та 
особливостями конкретних технологічних завдань, під час виконання яких 
проводились випробування.  В цілому ж за основним агротехнологічним та 
екологічним показником  — нерівномірністю виливу всі протестовані 
оприскувачі показали відмінний результат.  
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Таблиця 2 - Технічні параметри та якість роботи типових 

представників самохідних оприскувачів за групами класифікації 

          Виробник             
 
 

 
Показники 

SP
R

A
 C

O
U

PE
 

44
40

   

A
M

A
ZO

N
E 

PA
N

TE
R

A
 

R
oG

at
or

 
11

94
 

TE
C

N
O

M
A

 
LA

SE
R

 
32

24
 

Jo
hn

 D
ee

re
 

R
40

30
 

M
IL

LE
R

 N
IT

R
O

 
42

40
 

Група  Легкі  Обпри
ску-

вачі І 
поколі

ння  

На базі 
трактор-

них 
елементів 

Обприску
-вачі І 

поколін-
ня  

На базі 
тракто
рних 

елемен
тів 

Обприску
-вачі ІІ 

поколінн
я  

Країна виробник США Німечч
ина 

США Франція Німеч-
чина 

США 

Габаритні розміри, мм 
 довжина 
 ширина 
 висота 

 
6100 
3200 
3000 

 
8400 
2550 
3800 

 
9000 
4000 
3900 

 
8200 
2580 
4000 

 
9600 
3630 
3950 

 
7100 
3500 
3900 

Потужність двигуна, 
к.с. 

122 200 205 140 280 240 

Тип робочого насоса Відцен
тровий 

Мемб-
ранно-
порш-
невий  

Відцент 
ровий 

Мембран
но-

поршне-
вий 

Відцен
тровий 

Від цент-
ровий 

Робоча ширина захвату, 
м 

24 36 36 24 30 27,4 

Кліренс, мм 1260 1100 1300 1160 1520 1830 
Ширина колії, мм 2200 2250 3050 2260 3150 3050 
Конструкційна маса, кг 4510 9606 12582 9890 11385 11113 
Об’єм робочого 
резервуара, л 

1400 4500 4239 3200 3028 3785 

Показники якості виконання технологічного процесу  
Вилив рідини через 
один розпилювач, л/хв 

 
2,88 

 
1,62 

 
2,4 

 
1,62 

 
1,97 

 
1,55 

 
Нерівномірність виливу 
між розпилювачами, % 
(за вимогою — не 
більше 5) 

 
0,7 

 
0,8 

 
0,5 

 
0,5 

 
0,7 

 
0,9 

Густота покриття 
обробленої поверхні 
краплями   шт./см2 , (за 
вимогою — не менше 
30)  

 
60 

 
202 

 
112 

 
181 

 
109 

 
128 

Середньозважений 
медіанно-масовий 
діаметр сліду краплин, 
мкм (за вимогою — 100-
550) 

 
414 

 
249 

 
323 

 
481 

 
486 

 
202 
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     Висновки. Зростаючий попит на самохідні оприскувачі в Україні 
відповідає сучасним світовим  тенденціям розвитку агротехнологій, що все 
ширше застосовують хімічні засоби управління продуктивністю польових 
культур.  

Польові самохідні обприскувачі мають низку суттєвих переваг над 
причіпними.  Серед них особливо важливими є високі робочі швидкості та 
відповідно продуктивність, значний кліренс та урегульованість колії, 
мобільність та незалежність, висока  екологічність.  Немаловажним є і фактор 
умов роботи оператора та зростаючі обсяги посівів високостеблих культур.  

Усі типи самохідних оприскувачів, що імпортовані в Україну, за умов 
правильного налаштування та експлуатації, забезпечують високу якість 
виконання технологічного процесу, що задовольняє сучасні стандарти та 
забезпечує гарантований захист посів від бур'янів, шкідників та хвороб. 
Ссамохідні оприскувачі дуже різноманітні за своїми технічними параметрами 
та відповідно технологічними можливостями.  

Виконана на основі інженерного аналізу конструкцій класифікація та 
групування самохідних обприскувачів імпортного виробництва в розрізі 
періодів їх створення та розвитку, з урахуванням якості виконання 
технологічного процесу дозволяє раціонально зробити  зважений розрахунок 
під час  вибору моделі самохідного оприскувача,  необхідної для ефективного 
та економічно доцільного вирішення конкретних  завдань та виконання 
обсягів робіт у господарстві. 
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Аннотация  
Приведены результаты классификации, технических характеристик и 

показатели качества работы прошедших испытания самоходных 
опрыскивателей импортного производства, проведенных в соответствии с 
требованиями нормативно-правовых актов Украины, с целью допуска их на 
отечественный рынок. 

Summary 
Based on the engineering analysis structures the classification of imported 

propelled sprayers in the context of their creation and development periods is 
made. Specifications and performance quality parameters of the various groups of 
sprayers are cited. 



 245 
УДК 531.751/753; 681.26 

 
РОЗРОБЛЕННЯ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ МОБІЛЬНИХ ТЕХНІЧНИХ 

ЗАСОБІВ ВИЗНАЧЕННЯ ВАГОВИХ ТА ТЯГОВИХ ХАРАКТЕРИСТИК 
МАШИН 
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Херсонський національний технічний університет 
 

У статті наведено результати розроблення, дослідження та 
впровадження в практику випробувань сільськогосподарських машин 
приладів ваговимірювальних гідравлічних конструкції Південно-Української 
філії УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого та пошукових робіт в напрямку 
використання гідравлічних механізмів для вимірювання тягових зусиль. 

 
Ключові слова: прилади ваговимірювальні гідравлічні, розроблення 

конструкції, дослідження, апробація, впровадження, гідравлічні тягоміри  
 
Вступ. Забезпечення випробувань на рівні сучасних вимог до їх якості та  

скорочення терміну їх проведення неможливі без удосконалення методів 
досліджень та відповідних засобів вимірювальної техніки [1-6]. У цій справі 
важливим є вирішення технічних та методичних завдань щодо визначення 
вагових характеристик машин під час різноманітних видів випробувань та 
наукових досліджень, які проводяться поза територіями науково-дослідних 
організацій та випробувальних центрів. 

Визначення проблеми та постановлення завдання. Проблема полягає 
в тому, що користування стандартизованими переносними 
ваговимірювальними приладами в полі, на територіях машинно-тракторних 
станів, тваринницьких та птахівницьких ферм та в інших умовах, коли 
відсутні стаціонарні ваги для великогабаритних важких вантажів, пов'язане з 
необхідністю проведення підготовчих трудомістких робіт, потребує 
використання під час зважування вантажопідйомних машин і механізмів або 
обмежене, у багатьох випадках, великою площею контакту рушіїв з опорною 
поверхнею [1-6].  

Вирішенням цієї проблеми є розроблення конструкції, виготовлення, 
дослідження та впровадження в практику випробувань переносних та 
невеликих за розміром і масою ваговимірювальних приладів, які б під час 
випробувань поза територіями науково-дослідних організацій та 
випробувальних центрів забезпечували визначення вагових (силових) 
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характеристик машин у зручний спосіб, з якнайменшими витратами праці та 
енергії, без вищезазначених обмежень.  

Також є актуальним проведення пошукових робіт в напрямку 
використання цих приладів як силовимірювальних засобів і застосування 
гідравлічних механізмів для вимірювання тягових зусиль. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Для вирішення 
поставленого завдання фахівцями Південно-Української філії УкрНДІПВТ 
ім. Л. Погорілого протягом 2011-2013 років виконана науково-дослідна 
робота [8]: 

1. Розроблена конструкція та виготовлені експериментальні моделі 
приладів ваговимірювальних гідравлічних ПВГ-5Е (рис. 1) і ПВГ-10Е  
(рис. 2).  

 
 

Рисунок 1 – Прилад ваговимірювальний гідравлічний ПВГ-5Е 
 

 
 

Рисунок 2 – Прилад ваговимірювальний гідравлічний ПВГ-10Е 
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Основою конструкції приладів ваговимірювальних гідравлічних ПВГ-5Е 

і ПВГ-10Е (рис. 3) є ручні гідравлічні домкрати 1 вантажопідйомністю 
відповідно 5 тс і 10 тс. У платформі 2 домкратів виконується канал 3 між її 
зовнішньою поверхнею та поверхнею, яка утворює днище поршневої 
порожнини 4 в корпусі 5 під силовим поршнем 6. До каналу 3 з зовнішньої 
сторони платформи 2 домкрата за допомогою муфти 7 з клапаном 
попередження витоку гідравлічної рідини та гідравлічного рукава високого 
тиску 8 необхідної довжини на різьбових з'єднаннях з ущільнюючими 
прокладками приєднується, електронний цифровий манометр 9 Servis Junior 
фірми Parker виробництва Німеччини.  

 

 
 

1 – ручний гідравлічний домкрат; 2 – платформа; 3 – канал; 4 – поршнева 
порожнина; 5 – корпус; 6 – силовий поршень; 7 – муфта з клапаном  

попередження витоку робочої рідини; 8 – рукав високого тиску;  
9 – манометр електронно-цифровий; 10 – вантажоприйомна площадка;  

11 – керуючий клапан; 12 – важіль нагнітаючого циліндра; 13 – нагнітаючий 
поршень; 14 – корпус нагнітаючого циліндра; 15 – заливна пробка-сапун 

Рисунок 3 - Схема приладів ваговимірювальних гідравлічних  
ПВГ-5Е і ПВГ-10Е 

 
Принцип дії приладів полягає в тому, що під час підйому ними машини 

вагове навантаження через вантажоприймальну площадку 10 та силовий 
поршень 6 передається на гідравлічну рідину в поршневій порожнині 4 і 
створює в ній відповідний тиск. Величина тиску гідравлічної рідини 
вимірюється електронно-цифровим манометром 9.  
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Переведення значень тиску гідравлічної рідини в еквівалентні ним 

значення вагового навантаження виконується за результатами калібрування 
приладів за допомогою спеціальної установки, яка також була 
сконструйована та виготовлена спеціалістами філії (рис. 4).  

 

 
 

Рисунок 4 - Установка для дослідження залежності тиску робочої  
рідини в приладі ПВГ-10Е від величини діючих на нього 

навантажень та для калібрування приладу 
 

2. Проведені дослідження стабільності показань приладів ПВГ в умовах 
різних температур зовнішнього середовища. За результатами дослідження 
встановлено, що в межах регламентованої точності вимірювань під час 
проведення випробувань та в передбаченому температурному діапазоні 
експлуатації приладів ПВГ вплив температури повітря на його показання не 
виявлений. Тобто, не має потреби у коригуванні показань приладів ПВГ 
залежно від температури навколишнього середовища; 

3. Досліджена залежність тиску робочої рідини в приладах ПВГ-5Е і 
ПВГ-10Е від діючих на них навантажень шляхом калібрування приладів в 
режимах їх навантаження та розвантаження за допомогою зазначеної вище 
установки.  

Результати досліджень проілюстровані на графіку (рис. 5), де наочно 
відслідковується динаміка зростання тиску робочої рідини в поршневій 
порожнині приладів від діючих на їх вагоприйомні частини зростаючих 
навантажень і навпаки – падіння тиску робочої рідини зі зменшенням 
навантажень.  
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Рисунок 5 - Графік залежності тиску робочої рідини (Р) в поршневій  

порожнині приладів ПВГ-5Е і ПВГ-10Е від величини діючих на 
прилади вагових навантажень (G) 

 
Внаслідок пружного гістерезіса в силовій ланці приладів, а також сил 

тертя між їх деталями, лінії розвантаження в загальному випадку не 
співпадають з лініями навантаження, що є характерним явищем для засобів 
вимірювання сил, і як окремий випадок – вимірювання ваги (маси).  

Враховуючи, що співвідношення між діючим на прилад навантаженням і 
еквівалентним йому тиском робочої рідини в приладі має нелінійний 
характер, для визначення величини навантаження на прилад треба 
застосувати метод інтерполяції за формулою:  

 
PkGG iKM ∇⋅+=      ,          

 
де G – вимірюване вагове навантаження, кгс; 
Gкм – менше значення силового навантаження в інтервалі калібрувальної 

характеристики приладу ПВГ, в якому знаходиться значення виміряного 
тиску, кгс; 

ki = ΔG i/ΔP i – коефіцієнт інтерполяції в інтервалі калібрувальної 
характеристики приладу ПВГ, в якому знаходиться значення виміряного 
тиску в приладі кгс/МПа; 

ΔGі – різниця між більшим та меншим граничними значеннями силового 
навантаження в інтервалі калібрувальної характеристики приладу ПВГ, в 
якому знаходиться значення виміряного тиску в приладі, кгс; 

ΔPі – різниця між більшим та меншим граничними значеннями тиску в 
інтервалі калібрувальної характеристики приладу ПВГ, в якому знаходиться 
значення виміряного тиску в приладі, МПа; 

ΔP – різниця між виміряним тиском в приладі ПВГ та меншим 
граничним значенням відповідного інтервалу калібрувальної характеристики 
приладу ПВГ, МПа. 
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4. Проведені дослідження часу стабілізації тиску робочої рідини в 

приладах ПВГ під дією сталого вагового навантаження. За результатами 
дослідження від моменту початку дії на прилади сталого вагового 
навантаження протягом 1,5-2,0 хвилин відбувається зменшення тиску в них 
робочої рідини з різним уповільненням, а потім настає необмежена в часі 
стабілізація тиску і можливість зняття показань (рис. 6). 

 

 
 

Рисунок 6 – Динаміка тиску робочої рідини у поршневій порожнині 
приладів ПВГ-5Е і ПВГ-10Е під дією сталого в часі вагового  

навантаження 
 

5. Визначені технічні характеристики та розроблені експлуатаційні 
документи приладів ПВГ. Ці документи за побудовою, змістом та викладом 
складені з урахуванням відповідних вимог і містять опис призначення та 
сфери застосування, технічних даних, будови і принципу роботи, вимог 
безпеки, підготовки до роботи, порядку роботи та комплектності приладів. 

За програмою впровадження приладів ПВГ в практику досліджень і 
випробувань сільгосптехніки в польових умовах: 

а) проведена метрологічна атестація приладів ПВГ спільно з ДП 
“Херсонський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та 
сертифікації”, за результатами якої прилади відповідають вимогам 
нормативної документації та допускаються до застосування, а похибка 
визначення навантаження становить 2%, тобто не перевищує максимально 
допустиму похибку  вимірювання вагових характеристик 
сільськогосподарських машин і тракторів; 

б) розроблена “Методика визначення ваги та навантаження на керовані 
колеса випробуваних сільськогосподарських машин за допомогою приладів 
ваговимірювальних гідравлічних конструкції Південно-Української філії  
УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого”, як найбільш поширених вагових 
характеристик випробуваних тракторів, самохідних машин та іншої 
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мобільної техніки. Методика задовольняє основним вимогам стандартів щодо 
визначення вагових характеристик випробуваних машин і вимогам 
безпечного проведення робіт; 

в) проведена апробація приладів ПВГ та методики їх застосування в 
питаннях точності визначення вагових характеристик сільськогосподарських 
машин, зручності та безпечності проведення робіт з використанням цих 
приладів. Апробація проведена на 18-ти машинах (рис. 7) і за її результатами 
розбіжність між масою кожної з машин, визначеною за допомогою приладів 
ПВГ, та масою, визначеною за допомогою ваг серійного виробництва 
РП15Ш13, не перевищує допустиму похибку вимірювань маси (±2%). 

 

 
 

Рисунок 7 - Апробація приладів ваговимірювальних ПВГ-10Е 
 під час зважування фронтального навантажувача PN 936 

 
6. Розробки, виконані в ході науково-дослідної роботи, захищені 4-ма 

патентами на корисні моделі та свідоцтвом про авторський твір. 
7. На завершальному етапі виконання НДР проведені пошукові роботи в 

напрямку використання приладів ПВГ як силовимірювальних засобів та 
застосування гідравлічних механізмів для вимірювання тягових зусиль з 
реєстрацією їх динаміки. На цьому етапі виконані такі роботи: 

а) проведені досліди щодо застосування приладів ПВГ для вимірювання 
сили тиску робочих органів на грунт та сили тиску машини на зчіпний 
пристрій енергозасобу (рис. 8). Визначено, що використання приладів ПВГ 
для вимірювання зазначених показників надає можливість проведення 
вимірювання однією людиною з суттєвим зменшенням енерговитрат, значно 
підвищує точність вимірів і убезпечує процес вимірювання; 
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Рисунок 8 - Вимірювання сили тиску сошника сівалки на  
грунт  з застосуванням   приладу ПВГ-10Е 

 
б) сконструйовані та виготовлені два макетних зразки гідравлічних 

тягомірів з електронно-цифровим манометром (рис. 9) і з датчиком та 
реєстратором динаміки тиску робочої рідини.  

 

 
Рисунок 9 - Тягомір гідравлічний з 
електронно-цифровим манометром 

 
Для проведення вимірювань тягомір встановлюють між енергозасобом і 

випробуваною машиною (рис. 10). Під час проведення дослідів тягове 
зусилля через силовий поршень тягоміра передається на робочу рідину в його 
поршневій порожнині і створює відповідний тиск. Величина тиску робочої 
рідини залежить від величини тягового зусилля і вимірюється манометром. 
Переведення значень тиску робочої рідини в еквівалентні значення тягового 
зусилля виконується за результатами калібрування тягоміра. 
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Рисунок 10 - Тягомір гідравлічний з електронно-цифровим  
манометром в роботі 

За результатами попередньої апробації перший зразок тягоміра (з 
електронно-цифровим манометром) виявився роботоздатним, дуже чутливим 
і здатним відображати поточне значення тиску робочої рідини, але 
“запам'ятовує” та відтворює лише пікові (мінімальне та максимальне) 
значення. 

Попередня апробація другого зразка (з датчиком та реєстратором 
динаміки тиску робочої рідини) показала, що він забезпечує реєстрацію 
динаміки тиску робочої рідини в приладі у цифровому вигляді. За наявності 
відповідних комп'ютерних програм можна отримати цю динаміку у 
табличній та графічній формах (рис. 11).  

 
 

Рисунок 11 - Графічна форма запису динаміки тиску робочої рідини,  
яка еквівалентна динаміці тягового зусилля та отримана за 

допомогою гідравлічного тягоміра 
 

За отриманими даними, використовуючи інтегральний метод та 
калібрувальну характеристику тягоміра, розраховують оцінне значення 
тягового зусилля. 
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Отже, пошукова робота з використанням гідравлічних механізмів для 

вимірювання та реєстрації тягових зусиль має позитивний результат, що дає 
підставу вважати доцільним її продовження в напрямку удосконалення 
конструкції гідравлічного тягоміра, дослідження його метрологічних та 
експлуатаційних якостей, розроблення програмного та методичного 
забезпечення для використання приладу в процесі випробувань машин. 

Висновки. 
1. Розроблена конструкція, виготовлені та досліджені дві 

експериментальних моделі приладів ваговимірювальних гідравлічних (ПВГ-
5Е, ПВГ-10Е) та установки для їх калібрування, які забезпечують визначення 
вагових (силових) характеристик машин за межами територій науково-
дослідних організацій та випробувальних центрів у зручний спосіб, без 
застосування вантажопідйомного устаткування та допоміжних транспортних 
засобів, з якнайменшими витратами праці та енергії.  

2. Розроблені експлуатаційні документи та методика використання 
зазначених приладів. Проведена їх метрологічна атестація та апробація,  за 
результатами яких прилади допускаються до застосування, а похибка 
визначення вагових (силових) характеристик не перевищує максимально 
допустиму похибку вимірювання вагових характеристик 
сільськогосподарських машин і тракторів. 

3. Проведені пошукові роботи в напрямку використання приладів ПВГ  
як силовимірювальних засобів та застосування гідравлічних механізмів для 
вимірювання тягових зусиль з реєстрацією їх динаміки. Результати роботи 
дають підставу вважати доцільним її продовження. 

4. Розробки, проведені в ході виконання НДР, захищені 4-ма патентами 
на корисні моделі та свідоцтвом про авторський твір. 
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Аннотация 
В статье приведены результаты разработки, исследования и внедрения 

в практику испытаний сельскохозяйственных машин приборов 
весоизмерительных гидравлических конструкции Южно-Украинского 
филиала УкрНИИПИТ им. Л. Погорелого и поисковых работ в направлении 
использования гидравлических механизмов для измерения тяговых усилий.  

 
Summary 
In the article the results of research, development and implementation in practice 
for the testing of agricultural machines & instruments hydraulic design of South 
Ukrainian branch of the Institute L. Pogorely and prospecting towards the use of 
hydraulic mechanisms to measure tractive. 
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ТЕХНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНІ РІШЕННЯ ВИРОЩУВАННЯ ТА 
ЗБИРАННЯ ЦИБУЛІ РІПЧАСТОЇ 
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Л. Шустік, канд. техн. наук,  
С. Маринін,   
Л. Мариніна,  
УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого 
 
У статті наведено графи технологій вирощування та опис машин для 

збирання цибулі ріпчастої 
 
Ключові слова: графи технологій, викопування, цибуля ріпчаста, 

робочий орган. 
 
Суть проблеми. Одним з основних завдань, які стоять перед сільським 

господарством країни, є поліпшення постачання населення продовольством, 
у тому числі овочевою продукцією. Серед овочевих культур близько 14% 
площ займає цибуля ріпчаста, яка має високі антисептичні та лікувальні 
властивості. Її річне споживання становить не менше 9-12 кг на людину. 

Не дивлячись на спеціалізацію господарств і механізацію ряду 
трудомістких процесів (передпосівний обробіток ґрунту, посів, міжрядний 
обробіток та ін.), працезатрати на вирощування цибулі ще великі, при цьому 
більше 60 % ручної праці і 50 % енерговитрат припадає на роботи, пов'язані 
із збиранням, післязбиральною обробкою і зберіганням. Зниження 
собівартості і підвищення якості зібраного урожаю можна добитися не 
тільки використанням нових сортів, але й застосуванням нових машин і 
енергоощадних технологій. 

Мета дослідження – проаналізувати технології та техніку для 
механізованого збирання цибулі. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питання механізованого 
збирання цибулі розглянуті у фундаментальних роботах Г. Богданова, Н. 
Діденко, С. Кшникаткина, Н. В. Ларюшина, Н.П Ларюшина, В. Медведева, І. 
Мейлахса, П. Петрова, М. Рахматуліна, Е. Рейнгарта, В. Хвостова, В. 
Шабельника, М. Щукіна, В. Мітіна, а також зарубіжних авторів: Ч. Петкова, 
А. Протасова, А. Рибалко, L. Zannera, С. Маршалла, Zöldi Jstvan і ін. 

Дослідженню робочих органів, які призначені виконувати різні операції 
під час механізованого збирання і оброблення цибулі, присвячені роботи Г. 
Богданова, Н. Діденко, Н. Колчина, С. Кшникаткина, Н.В. Ларюшина, Н.П. 
Ларюшина, І. Мейлахса, М.Рахматуліна, Е. Рейнгарта, Шапошникова [2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19]. 
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Ці роботи зробили вагомий внесок у дослідження закономірностей 

виконання збиральних операцій, а також в розроблення робочих органів для 
викопування цибулі. 

Е. Рейнгарт в своїх роботах, присвячених проблемам збирання цибулі і 
післязбирального доопрацювання цибулі, говорить про доцільність 
проводити відділення пера цибулі безпосередньо на полі (обрізання пера 
цибулі на корені) [12]. 

Дослідами Г. Богданова [2] встановлено, що для машинного збирання 
вологість листя повинна бути в діапазоні 15-60%, а оптимальними  термінами 
однофазного збирання є 7-9 день після обробки десикантами в період 
вилягання більше 80% листя у цибулі. 

За спільними дослідженнями І. Мейлахса (НІІОХ) і Е. Рейнгарта 
(ВІСХОМ) [7, 9] розроблена укорочена двофазна технологія збирання цибулі 
і технічних засобів для її здійснення. Технологія включає обрізання листя 
цибулі на корені, викопування з укладанням у валки, короткочасне сушіння 
(2-5 діб), підбір із завантаженням в транспортний засіб і післязбиральну 
обробку на стаціонарі. 

Роботи Н.П Ларюшина, В. Мітіна [4, 10] присвячені відділенню пера від 
цибулини на стаціонарних пунктах за допомогою роторних обрізувачів, 
свідчать про те, що роторні обрізувачі забезпечують 85-92% повноти 
обрізання. 

Актуальність проблеми підтверджується і тим, що нею займаються і 
учені таких країн, як Німеччина, Англія, Нідерланди, США, Росія, Австралія, 
Японія та ін. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Найбільш трудомісткими 
операціями технології вирощування цибулі є збирання і післязбиральне 
доопрацювання [10, 8, 20], оскільки збирання пов'язане з необхідністю 
вилучення цибулин з ґрунту і подальшою сепарацією ґрунтових та інших 
домішок. Цим визначається висока трудомісткість збирання, що становить 
60–80% від всіх трудовитрат на виробництво цибулі [4, 6, 10, 13, 16, 21]. 

Існує кілька варіантів збирання цибулі ріпчастої з частковою 
механізацією праці або комбайновим збиранням [4, 10, 11, 16, 22]. При 
ручному збиранні цибулі ріпчастої витрачається 7 люд.-год/ц. Розроблені до 
теперішнього часу машини не повною мірою відповідають сучасним 
вимогам. 

Аналіз технологічних засобів збирання цибулі в розвинених країнах 
показує, що механізації збирання цибулі приділяють велику увагу. 
Випускається широка номенклатура машин як причіпного, так і самохідного 
виконання. Як правило, машини використовують у двох технологіях 
збирання: 

- двофазній (викопування і укладання у валок з подальшим 
механізованим підбором після 10–14 днів відлежування цибулі на полі для 
просушування і дозрівання); 
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- однофазній (обрізання бадилля, викопування цибулин і очищення від 

домішок, завантаження в транспортний засіб). 
В Україні набула поширення двофазна технологія збирання цибулі, за 

якою її підсушування і дозрівання здійснюється безпосередньо на полі після 
викопування з подальшим підбиранням. 

Також у світовій практиці застосовуються інші технології, зокрема, 
однофазна, при якій цибулю просушують на стаціонарних пунктах [16, 22]. 

На рисунку 1 представлено граф можливих варіантів технологій 
вирощування цибулі ріпчастої.  

 

 
 

Рисунок 1 - Граф можливих варіантів вирощування цибулі ріпчастої 
 

Систематизований граф містить основні технологічні прийоми, які 
доцільно позначити латинськими літерами (і, j, ℓ, m, k, n). Інтегруються 
вказані параметри таким чином: 

- класифікація способу збирання „і” можлива в двох варіантах, (1– 
однофазний або 2– двохфазний); 

- технологічні способи збирання цибулі „j” можливі в двох варіантах (1– 
викопування або 2 – теребіння); 

- схеми посівів, „ℓ” можливі в трьох варіантах, (1– стрічковий; 2 – на 
грядах; 3 – суцільний рядковий); 

- спосіб забезпечення вологою „m” можливий в чотирьох варіантах, (1– 
природний фон; 2 – полив по борознах; 3 – полив дощуванням; 4 – крапельне 
зрошування); 
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- обрізування пера „k” можливі в чотирьох варіантах (1 – перед 

збиранням; 2 – під час збирання; 3 – під час підбирання і завантаження в 
транспортний засіб; 4 – після збирання на стаціонарних лініях очищення); 

- спосіб подальшого зберігання „n” можливий у двох варіантах (1– 
короткотривале зберігання; 2 – довготривале зберігання). 

Так, технологія, виділена на рисунку 1 (і2, j1, ℓ2, m4, k4, n2) означає: 
двофазний спосіб збирання (і2), викопуванням (j1), на грядах (ℓ2), 
вирощування цибулі з використанням крапельного зрошування (m4), 
обрізування пера здійснюється на стаціонарних лініях очищення (k4), 
зберігання продукції планується довготривале (n2). 

Технології механізованого збирання цибулі передбачають такі 
технологічні операції, як обрізування пера, викопування, укладання у валок 
або завантаження цибулі в транспортний засіб. Можуть бути вибрані різні 
варіанти технологій збирання цибулі ріпчастої, виходячи з представлених 
граф можливих технологій вирощування цибулі ріпчастої та наявної 
сільськогосподарської техніки для її реалізації: 

• І – обрізування → викопування і вкладання у валок → підбір і 
завантаження в транспортний засіб; 

• ІІ – обрізування → викопування і завантаження в транспортний 
засіб; 

• ІІІ – викопування і вкладання у валок → підбірання, обрізування і 
завантаження; 

• ІV – викопування, обрізування і вкладання у валок → підбір і 
завантаження; 

• V – викопування і вкладання у валок → підбирання і завантаження в 
транспортний засіб → доочищення на стаціонарних машинах; 

• VI – викопування, обрізування, завантаження в транспортний засіб 
за один прохід; 

На ринку України представлено два типи машин: «SU2B» 
виробництва фірми «SAMON» (Нідерланди) [23] та WR-135 виробництва 
фірми «ASA LIFT» (Данія) [24], які призначені для викопування цибулі, 
очищення її від землі та домішок і укладання у валок для дозрівання 
цибулин. Ці машини складаються з однотипних основних вузлів та 
механізмів (рами, навісного пристрою, прорізних дисків, пруткового 
транспортера, валкоукладача, котка, опорних коліс) і відмінних (викопуючих 
робочих органів, зворотного клапана або бітера, приводу). 

Рама – просторового типу з кронштейнами для триточкового 
механічного навішування на задню  систему трактора. Прорізні диски 
призначені для формування смуги ґрунту перед викопуючим робочим 
органом, прутковий транспортер з механічним вібратором – для 
транспортування цибулин та сепарування вороху, валкоукладач – для 
укладання очищеного вороху цибулі на поверхню грядки у валок для 
дозрівання, коток – для формування поверхні ґрунту під ворох цибулі з 
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одночасною функцією опорного пристрою; 

Опорні колеса з гумовими шинами встановлені в зоні навісного 
пристосування. Колеса можуть змінювати своє положення по ширині та 
висоті, що забезпечує необхідну глибину ходу робочого підкопуючого 
органу. 

Викопуючі робочі органи машини SU2B – пасивні ножі (рис. 2), в 
яких залежно від умов роботи для поліпшення процесу підкопування та 
подачі цибулі на прутковий транспортер регулюється кут атаки. 

Приведення пруткових транспортерів машини SU2B від вала відбору 
потужності трактора здійснюється через карданний вал,  кутовий редуктор, 
проміжні вали,  ланцюгові передачі. Також в цій машині застосовується 
гідравлічна система для приведення в дію поворотного клапана, 
встановленого над ножами. 

 
Рисунок  2 - Загальний вигляд робочих органів машини SU2B 
 
Викопуючий робочий орган машини WR-135 (рис. 3) являє собою 

квадратний вал, що обертається в ґрунті. Приведення квадратного вала, а 
також пруткового транспортера і бітера з чотирма лопатями, встановленого 
над квадратним валом, здійснюється через кутовий редуктор, проміжні вали, 
ланцюгові передачі, карданний вал від вала відбору потужності трактора.  
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Рисунок 3 - Загальний вигляд робочих органів машини  WR-135 
 
Висновки: 

- механізація найбільш трудомісткого процесу збирання цибулі 
ріпчастої є актуальною; 
- з графу імовірно можливих технологій вирощування цибулі випливає 
розвинена їх мережа; 
- імовірні технологій вирощування цибулі інтерпретуються графом, 
похідною розкладу якого є мережа можливих варіантів технологій з 
відповідним розмаїттям вибору техніки; 
- вітчизняний ринок пропонує для збирання цибулі лише імпортні 
зразки техніки, які мають відмінності в технологічних підходах і 
технічній реалізації; 
- важливими є дослідження і розроблення вітчизняної техніки для 
вирощування і збирання цибулі ріпчастої, що особливо актуальна для 
господарств з малим і середнім розмірно-ресурсним рівнем. 
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Аннотация 
В статье приведены графы технологий выращивания и описание машин 

для уборки лука репчатого 
 
Summary 

Growing technologies columns and description of machines for onion harvesting 
are presented in the articl 
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ТЕХНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНІ РІШЕННЯ ФОРМУВАННЯ 
ОБОЛОНОК НА НАСІННІ 
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УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого 
 
У статті наведено класифікацію машин для формування штучної 

оболонки, представлено опис та технічну характеристику цих машин  
 
Ключові слова: насіння, драже, гранулювання, дражирування, 

гранулятор, дражиратор. 
 
Суть проблеми. Передпосівне оброблення посівного матеріалу – це 

складний процес підготування насіння до сівби, яке здійснюється на 
спеціальних машинах – дражираторах [1].  

Використання машин для формування штучних оболонок є дуже 
популярним в різних галузях промисловості, адже отримання таких 
продуктів, як дражироване насіння, мінеральні добрива, цукрові драже та 
пігулки забезпечується саме в таких машинах, що відносяться до технічних 
засобів для формування штучної оболонки. 

Мета дослідження – провести аналіз машин для формування штучної 
оболонки. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Процес нанесення штучної 
оболонки на поверхню будь-якої частинки застосовують в різних галузях 
промисловості: кондитерській, фармацевтичній, хімічній, металургійній, а 
також в сільськогосподарському виробництві. 

Класифікують технічні засоби (рис. 1) для нанесення штучної оболонки 
за такими ознаками [2]: типом конструкції робочого органу; наявністю 
додаткових інтенсифікуючих елементів; характером перебігу робочого 
процесу. 

В хімічній та металургійній галузях промисловості спосіб утворення 
оболонок та гранул називається гранулюванням методом обкачування і 
здійснюється в машинах – грануляторах. Основні вимоги до цих машин – 
забезпечення заданого фракційного складу та потрібних фізико-механічних 
властивостей готового продукту – гранул [3, 4, 5]. 

Для гранулювання використовують машини двох типів конструкції: 
барабанні та тарілчасті. Барабанні гранулятори складаються з циліндричного 
корпусу, в який завантажується оброблюваний матеріал, приводу, 
завантажувального та розвантажувального пристроїв (в торцях корпусу) та 
форсунок, за допомогою яких подається зв’язуюча речовина [6]. Для 
забезпечення переміщення матеріалу по довжині корпусу з гладенькою 
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поверхнею, корпус нахилений на 1-3° до горизонту. Такий тип конструкції 
робочого органу гранулятора застосовують для виробництва суперфосфату та 
змішаних добрив. Але недоліком такої конструкції є те, що гранульований 
матеріал ковзається по стінці гранулятора. 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Рисунок 1 - Класифікація технічних засобів для нанесення 
штучних оболонок 

 
Для збільшення висоти підйому матеріалу в апараті застосовують різні 

пристрої у вигляді насадок (рис. 2) [2, 7]. 
 
 

Циліндричні 

З додатковими перемішу-
вальними пристроями 

Гравітаційні сили, сили інерції 

З віссю обертання встановленою 
під кутом до горизонту З вертикальною віссю обертання 

Барабанні Чашоподібні 

З активною робочою поверхнею З пасивною робочою поверхнею 

Технічні засоби для нанесення штучної оболонки 

За частотою обертання робочого органу 

Тихохідні  Швидкохідні 

За типом конструкції робочого органу 

Тороподібні 

За характером перебігу процесу 

Неперервної, періодичної дії 
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а) б) в) г) 

 
а – з гладенькою внутрішньою поверхнею; б – з підйомними 

лопатями; в – з насадкою обертових карманів; г – з обертовою лопатевою 
насадкою 

Рисунок 2 - Насадки до барабана гранулятора 
 
Російська фірма ВАТ «Епрод» пропонує барабан дражирувальний 

безперервної дії «БД-1» (рис. 3), призначений для нанесення харчових і 
смакових добавок на тверді напівфабрикати – кукурудзяні палички, снеки, 
чіпси, сушку, сухарі [8]. Дражирувальний барабан виготовлений з харчової 
нержавіючої сталі та складається з рами з приводом, бункера, 
віброживильника добавок і насоса-дозатора мастила. 

 

Рисунок 3 - Барабан дражирувальний безперервної дії «БД-1» 
 

До цього ж типу відноситься дражирувальна машина барабанного типу 
ДРБ (безперервної дії) (рис. 4) [9]. Робочим органом машини є барабан, 
розділений на кілька внутрішніх секцій, встановлених на станині. Внутрішня 
поверхня барабана гофрована. У першій секції барабана з дозатора подається 
сироп, під час переходу напівфабрикату в другу секцію він підсушується 
повітрям і на нього наноситься воско-жирова суміш. У останній секції драже 
посипається тальком. Елементи машини знаходяться у контакті з продуктом, 
виготовлені з харчової нержавіючої сталі. 

Під час обертання барабана гума деформується та не дає змогу 
гранульованому матеріалу налипати на стінки. 
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1 – дозатор для воско-жирової суміші; 2 – дозатор для цукрового 

сиропу; 3 – лоток для напівфабрикату; 4 – внутрішні перегородки; 5 – труба 
для повітря; 6 – дозатор для тальку; 7 – трисекційний барабан 

Рисунок 4 -  Дражирувальна машина барабанного типу ДРБ 
 

Тарілчасті або дискові гранулятори забезпечують управління процесу та 
одержання гранул монодисперсного складу. На гранули, що знаходяться в 
тарелі, діє сила тяжіння, відцентрова сила та сила тертя. Завдяки дії 
відцентрової сили та сили тертя гранули притискуються до дна тарелі і 
піднімаються разом з нею на деяку висоту, а потім під дією сили тяжіння 
скочуються вниз. 

Траєкторія руху гранул має вигляд спіралі та залежить від двох чинників: 
властивостей матеріалу і параметрів машини та процесу. До першої групи 
відносяться дисперсність матеріалу, форма частинок, кут природного укосу, 
до другої – кількість обертів, кут нахилу тарелі, діаметр тарелі, висота борта, 
час гранулювання. 

Із збільшенням діаметра збільшується швидкість руху гранул, довжина 
руху та висота падіння по поверхні дна, але можливе пошкодження гранул 
під час ударяння їх об борт. При збільшенні діаметра тарелі потрібно 
зменшувати кут її нахилу, що знижує продуктивність гранулятора. Таким 
чином, цей факт обмежує збільшення тарелі до дуже великих розмірів.  

Гранулятори тарілчасті виробництва ВАТ «ДзержинскТЕХНОМАШ» та 
ООО «Феникс» (Росія) (рис. 5) [10, 11] призначені для отримання гранул з 
порошкоподібних матеріалів з додаванням зв’язувальної рідини. Придатні до 
використання в усіх виробництвах, пов'язаних з переробкою і випуском 
сипких продуктів – як малотоннажних (0,5-1,0 т/год), так і великотоннажних 
(до 15 т/год), де немає жорстких вимог до гранулометричного складу. 
Гранули зазвичай мають кулясту форму, їх середній діаметр може 
коливатися в межах 3-20 мм. Управління процесом гранулювання 
забезпечується за рахунок зміни кута нахилу тарелі та регулюванням частоти 
обертання тарелі за допомогою частотного перетворювача. 



 268 

 
 

Рисунок 5 -Гранулятор «Т» 100 
 

Тарілчасті гранулятори більш економічні та компактні в порівнянні з 
барабанними. 

Процес утворення оболонок застосовують і в фармацевтичній 
промисловості, що має на меті: 1) захист вмісту пігулки від несприятливих 
зовнішніх дій; 2) поліпшення смаку; 3) надання пігулкам естетичнішого 
вигляду (вирівнювання поверхні, забарвлення, глянсування). 

Дражирування проводиться в дражирувальних барабанах (обдукторах). 
Діаметр барабанів становить від 0,7 до 1,5 м. Матеріал – мідь, нержавіюча 
сталь. Дражирувальні барабани, використовувані в європейських країнах, – 
плоскіші, з віссю обертання, що створює з горизонтальною площиною кут 
близько 45°. У США обдуктори зазвичай торо- або грушоподібні, і вісь у них 
лежить під кутом 15-20° [12]. 

Дражирувальні барабани використовують також в сільському 
господарстві для формування штучної оболонки на поверхні насіння. 

Обдуктори вимагають оптимального наповнення. При дуже великому 
наповненні дражирувальний матеріал (пігулки, цукрові драже, насіння) 
обертається мляво. Причому матеріал, що знаходиться внизу, руйнується від 
вантажу, що тисне на них. У разі малого наповнення матеріал, навпаки, дуже 
швидко обертається, тертя незначне, оболонки нерівномірні. 

Дражиратор KC-65 (країна-виробник Росія) (рис. 6) призначений для 
використання на фармацевтичних і харчових (кондитерських) виробництвах. 
Принцип дії КС-65 наступний. Повітря для сушіння подається в барабан. 
Другий вентиляційний пристрій видаляє відпрацьоване повітря з барабана. 
Відпрацьоване повітря очищуюється фільтром. Оптимальне покриття 
продукту досягається завдяки регульованому куту нахилу барабана (від 0° до 
50°) і напряму повітряного потоку, що проходить через дражирувальний шар. 
Барабан має контрольований частотний привід. Машина оснащена 
контрольною панеллю з програмованим інтерфейсом [13]. 
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Рисунок 6 - Дражиратор КС-65 

 
Дражирувальна машина ДР-5А (рис. 7) та дражиратор ДР-150  

(рис. 8), виробництва НЗТО «Агрегат» (Росія) [14] призначені для 
дражирування вітамінно-кондитерських виробів закругленої форми на 
підприємствах вітамінної і кондитерської промисловості, а також для 
дражирування насіння в сільськогосподарських підприємствах. 

 

 
Рисунок 7 - Дражирувальна машина ДР-5А 

 

 

Рисунок 8 - Дражирувальна машина ДР-150 

Дражиратор складається із станини, на якій закріплений редуктор та 
барабан, що обертається на валу, закріпленому на рамі машини. Перекидання 
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барабана під час завантаження та розвантаження машини здійснюється 
вручну. 

Дражиратор СВА-2 (країна-виробник Польща) (рис. 10) призначений 
для виробництва дражированого насіння та оброблення іншого 
технологічного матеріалу [15]. Робочим органом машини є барабан, що 
знаходиться на валу тихохідного редуктора, встановленого на рамі. Підйом 
та опускання барабана здійснюється вручну.  

 
Рисунок 9 - Дражирувальна машина СВА-2 

  
Дражирувальні машини з подібним принципом дії, що описаний 

вище, представлені на рис. 10 [16, 17]. 
 

            
             а)                                     б)                                        в) 

а) дражирувальна машина «JAGUAR-100», виробник: «Gerhard», 
Німеччина; б) дражирувальна машина, виробник: «SAR VARESE», Італія; в) 

дражирувальна машина, виробник: «Uttar Pradesh», Iндія  
Рисунок 10 - Дражирувальні машини: 

 
Основні технічні показники машин для формування штучних 

оболонок наведено в таблиці 1. 
Висновок. Машини для формування штучних оболонок широко 

застосовуються в різних галузях промисловості. Ці машини представлені на 
ринку України закордонними виробниками. 

 
 
 



 271 
Таблиця 1 - Технічна характеристика машин для формування 

штучних оболонок 
Назва 

машини 
Мар-

ка 
маши
-ни 

Габаритні 
розміри, мм 

Діаметр 
барабана, 

мм 

Продукти- 
вність, 
кг/год 

Маса, 
кг 

Барабан дра-
жирувальний  

БД-1 2400х750х1500  80-300 200 

Барабан дра-
жирувальний  

ДРБ-
150 - - 150 - 

Барабан дра-
жирувальний  

ДБ-2 3000х1050х2050 700 - 220 

Тарільчастий 
гранулятор 

Т-100 1320х1306х1630 1000 200 780 

Дражиратор КС-
65 - - - - 

Дражиратор ДР-
5А 1500х1300х1390 900 150 210 

Дражиратор ДР-
М-
500 

- 1000 100 - 

Дражиратор ДР-
150 1000х930х1400 900 50  

Дражиратор СВА-
2 1570х950х18450 950 50 250 
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Аннотация 
В статье приведена классификация машин для формирования 

искусственной оболочки, представлено описание и техническая 
характеристика этих машин 

 
Summary 
The article presents theclassification of the equipment for the 

artificialmembraneformation on the seed,anda description andtechnical 
characteristicsof such equipment. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ НАГРІВУ ДИЗЕЛЬНОГО БІОПАЛИВА 

 ПЕРЕД ЙОГО ВПОРСКУВАННЯМ ДО ЦИЛІНДРІВ ДВИГУНА 
 

Г.  Голуб, д-р техн.  наук, проф., 
В. Чуба,  
Національний університет біоресурсів і природокористування 

України 
 

Визначено вплив рівня відкриття перепускного каналу системи 
двоступеневого підігріву дизельного біопалива та зміни тягового опору 
робочого агрегата на температуру дизельного біопалива перед його 
впорскуванням до циліндрів двигуна. 

 
Ключові слова: дизельне біопаливо, підігрів, перепускний канал, 

тяговий опір, температура. 
 
Суть проблеми. Одним з головних напрямів розвитку відновлюваної 

енергетики є використання дизельного біопалива, одержаного з рослинної олії. 
Передусім це важливо для сільського господарства, адже від своєчасного 
забезпечення паливно-мастильними матеріалами залежить майбутній врожай. 
Дизельне біопаливо за своїми властивостями подібне до дизельного палива, 
проте має певні недоліки, а саме: вищу кінематичну в’язкість, температуру 
скаламутніння та застигання, а також меншу теплотворну здатність. Більшість 
паливних систем автотракторних двигунів розроблені з урахуванням 
властивостей дизельного палива, а тому застосування дизельного біопалива у 
чистому вигляді призводить до погіршення експлуатаційних показників роботи 
двигуна. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідниками відзначено 
підвищення експлуатаційних показників роботи дизельного двигуна за 
рахунок зменшення кінематичної в’язкості дизельного біопалива [1, 2, 3, 4, 
5]. Стендові дослідження впливу попереднього нагріву дизельного біопалива 
до температур 30 °С, 60 °С, 90 °С та 120 °С на експлуатаційні характеристики 
роботи двигуна [1] показали, що при нагріві до 90 °С відбувається зменшення 
годинної витрати палива та покращення екологічних показників роботи 
дизельного двигуна, але при нагріві до 120 °С зафіксовано збільшення втрат 
палива через зазори плунжерних пар паливного насоса високого тиску. 

Для зменшення впливу температури нагріву палива на роботу паливного 
насоса високого тиску нами була розроблена система двоступеневого 
підігріву дизельного біопалива [6]. 

На основі мінімізації витрати палива нами встановлено оптимальний 
температурний діапазон нагріву дизельного біопалива в 115-120 °C [7] та 
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виконано виробничу перевірку роботи машинно-тракторного агрегату (МТА) 
обладнаного розробленою системою двоступеневого підігріву при 
застосуванні чистого дизельного біопалива. 

Мета дослідження — визначити закономірності впливу змінних 
факторів на температуру підігріву дизельного палива перед його 
впорскуванням до циліндрів двигуна під час виконання МТА технологічної 
операції оранки. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Для виконання досліджень 
задіяний трифакторний експеримент за матрицею D-оптимального плану 
Бокса-Бенкіна. Дослідження здійснювали під час виконання технологічної 
операції оранки МТА в складі трактора Кий-14102 та плуга PRO-3. Двигун 
трактора було оснащено двоступеневою системою підігріву дизельного 
біопалива. Інтервали значень та рівні варіювання досліджуваних факторів 
наведено в таблиці 1. 

 
Таблиця 1 - Інтервали значень та рівні варіювання 

досліджуваних факторів 
 

Найменування фактора та його 
позначення 

Рівні факторів Інтервали 
варіювання -1 0 1 

Змінний тяговий опір агрегату, % 33 66 99 33 
Відкриття перепускного каналу, % 0 25 50 25 
Вміст дизельного біопалива, % 0 50 100 50 

 
Рівняння регресії залежності температури нагріву палива перед 

впорскуванням до циліндрів двигуна Т від змінного тягового опору робочої 
машини FГ та величини відкриття перепускного каналу потоку вихлопних 
газів системи підігріву палива на лінії високого тиску S за результатами 
проведеного експерименту має вигляд: 

20521,04458,42004,00167,11 SSFT Г −++=   (1) 
де FГ – змінний тяговий опір агрегату, %; 

S – рівень відкриття перепускного каналу, %. 
Перевірка адекватності математичної моделі експериментальним даним 

за критерієм Фішера показала, що отриману модель можна вважати 
адекватною з 95 % ймовірністю, оскільки FР=2,0431, що менше FТ =2,5336. 

Аналіз поверхні відгуку (рис. 1) вказує на те, що зміна температури 
палива перед впорскуванням до циліндрів двигуна має квадратичну 
залежність від рівня відкриття перепускного каналу та прямо пропорційну 
залежність від змінного тягового опору агрегату. 

Збільшення тягового опору агрегату, за умови забезпечення незмінності 
швидкості руху МТА, призводить до необхідності збільшення ефективної 
потужності двигуна за рахунок збільшення подачі палива, як наслідок 
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відбувається підвищення температури вихлопних газів, що призводить до 
збільшення температури нагріву палива перед впорскуванням. 

 

 
Рисунок 1 - Залежність температури палива перед впорскуванням до 

циліндрів двигуна від рівня відкриття перепускного каналу та змінного 
тягового опору агрегату 

 
Із збільшенням рівня відкриття перепускного каналу відбувається 

збільшення об’єму вихлопних газів, що проходять через трубчастий 
теплообмінник системи підігріву палива на лінії високого тиску, як результат 
відбувається збільшення інтенсивності нагріву палива всередині паливних 
трубок (рис. 2). Так, відкриття на 12,5 % перепускного каналу приводить до 
збільшення температури нагріву палива майже в 3 рази, подальше 
збільшення відкриття перепускного каналу до 25 % — до підвищення 
температури нагріву палива лише на 51,9 %, при відкриванні каналу на 50 % 
температура збільшується  лише на 3,21 %. 

Для досягнення однакової потужності двигуна під час роботи МТА на 
паливах з різною теплотворною здатністю, кількість енергії палива, яка 
подається на спалювання в двигун внутрішнього згорання, повинна 
залишатися незмінною, тому зміна концентрації дизельного палива в 
паливній суміші не призводить до істотної зміни температури вихлопних 
газів, а отже, не впливає на нагрів палива перед впорскуванням. 

На основі експериментальних досліджень було встановлено, що зміна 
температури палива перед впорскуванням до циліндра двигуна в більшій мірі 
залежить від зміни положення дросельної заслінки каналу вихлопних газів 
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системи підігріву палива, проте зміна тягового опору має також суттєвий 
вплив на зміну температури палива. 

 
Рисунок 2 - Залежність температури нагріву палива від рівня 

відкриття перепускного каналу вихлопних газів 
Аналіз отриманих залежностей (рис. 3) показав, що температурний 

діапазон, за якого витрати дизельного біопалива будуть мінімальні, а саме від 
115°С до 120 °С, при тяговому опорі агрегату 33 % від максимального 
змінного, може бути досягнутий при відкритті перепускного каналу на 
величину 32 %, при 66 % – на рівні 28 %, а при повному завантаженні – на 
рівні 25 % від максимально можливого відкриття каналу. Це потребує 
коригування рівня відкриття перепускного каналу в залежності від виду 
виконуваних МТА польових робіт. 

 
Рисунок 3 - Зміна температури палива від тягового опору агрегату 

та рівня відкриття перепускного каналу вихлопних газів 
 
Висновки. Отримані експериментальні залежності, які пов’язують 

температуру нагріву дизельного біопалива перед його впорскуванням в 
циліндри двигуна з тяговим опором агрегату та рівнем відкриття 
перепускного каналу вихлопних газів системи підігріву палива на лінії 
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високого тиску, дозволяють розробити адаптивну систему автоматичного 
керуванням нагрівом дизельного біопалива перед його подачею до циліндрів 
двигуна. 
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Аннотация 
Определено влияние уровня открытия перепускного канала системы 

двухступенчатого подогрева дизельного биотоплива и изменения тягового 
сопротивления рабочего агрегата на температуру дизельного биотоплива 
перед впрыском в цилиндры двигателя. 

 
Summary 
The effect of the overflow channel opening of biodiesel two-stage heating 

system and traction resistance changes in working units on biodiesel temperature 
before injection to the engine cylinders.  
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ДОСЛІДЖЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ 
ЦИРКУЛЯЦІЙНИХ РЕАКТОРІВ-РОЗДІЛЮВАЧІВ 
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України, 
Житомирський національний агроекологічний університет 
 
Наведено результати експериментальних досліджень із визначення 

основних параметрів реактора-розділювача для отримання дизельного 
біопалива з рослинної олії. Встановлено режими роботи гідростанції, які 
забезпечують мінімальні витрати енергії на перемішування емульсії. 

 
Ключові слова: реактор, розділювач, олія, біодизель, перемішування, 

потужність 
 
Суть проблеми. Одержують біодизель або метилові ефіри жирних 

кислот у процесі етерифікації: з тригліцеридів олій під час хімічної реакції 
алкоголізу [1, 2, 3].  

Відомо, що реакція алкоголізу найбільш повно (до 98%) проходить при 
застосуванні метанолу, а потім знижується із збільшенням молекулярної маси 
спирту (у етанолу та пентанолу становить всього 35,3 і 11,5 % за масою, 
відповідно) [4], тому реакцію отримання метилових ефірів жирних кислот 
можна назвати метанолізом. 

Найбільш широкого застосування набув метаноліз олій з лужним 
каталізатором [5, 6, 7, 8], при якому процес отримання біопалива проходить 
за температури 20 – 70 0С. При цьому використовують лужні каталізатори 
NaOH та KOH у кількості від 0,3% до 1,5% за масою тригліцеридів олії. 

Після естерифікації відбувається операція розділення гліцеринової та 
ефірної фаз. Найпростіший та найменш енерговитратний спосіб розділення – 
це осадження більш важкої фракції. 

Враховуючи, що метанол слабо розчиняється в рослинній олії [9], після 
додавання розчину метилового спирту у олію, рідини розташовуються 
шарами відповідно до значення їх густин. А тому необхідно виконувати 
перемішування, що призводить до утворення двофазної системи – емульсії, у 
якої суцільне середовище – рослинна олія та дисперсійна фаза – розчин 
метанолу з лужним каталізатором. Очевидно, щоб утримувати емульсію у 
дисперсійному стані, її необхідно безперервно перемішувати (турбулізувати), 
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[10, 11]. Чим більша міжфазна поверхня, тим швидше проходить 
естерифікація, позаяк вона утворює поверхню контакту реагентів. Проте, 
інтенсивне перемішування призводить до завчасного руйнування міжфазної 
поверхні, що в свою чергу не дозволяє відбутися реакції метанолізу в повній 
мірі. Тому, необхідно спочатку забезпечити рівномірне пошарове 
перемішування емульсії в області «перемішування» або «утворення 
дисперсійного стану емульсії» і в подальшому провести проходження реакції 
етерифікації в умовах меншого рівня турбулізації суспензії в області 
«проходження реакції» [12, 13]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. З огляду на 
ресурсоощадність та енергоефективність, раціональні параметри 
технологічного процесу естерифікації повинні відповідати встановленим 
параметрам: температура 40 0С; співвідношення спирту до олії 6:1 моль:моль; 
кількість каталізатора 1%; інтенсивність перемішування 1,8 Вт/л; тривалість 
процесу 40 хвилин [14, 15]. 

Для отримання метилових ефірів жирних кислот пропонується 
циркуляційне перемішування, що здійснюється багатократним 
перекачуванням рідини по замкненому контуру. До схеми циркуляційного 
перемішування належать: посудина – гравітаційний розділювач, 
циркуляційний насос, трубопроводи, запірно-регулююча апаратура. Завдяки 
тому, що форсунки встановлені в корпусі гравітаційного розділювача на 
одному рівні по висоті і орієнтовані таким чином, щоб при перекачуванні 
емульсії утворювати турбулентний круговий потік емульсії у його верхній 
частині, забезпечується рівномірне пошарове перемішування емульсії в зоні 
розміщення форсунок. При відкачуванні емульсії з нижньої частини 
гравітаційного розділювача перемішаний шар емульсії опускається нижче, 
забезпечуючи проходження реакції етерифікації в умовах меншого рівня 
турбулізації суспензії, і за рахунок цього досягається підвищення якості 
дизельного біопалива [16, 17]. 

Мета дослідження: за допомогою дослідної установки циркуляційного 
змішувача встановити вплив числа обертів насоса, діаметра сопла та кута 
встановлення форсунок циркуляційних реакторів-розділювачів на 
потужність, що витрачається на перемішування та циркуляцію емульсії. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Для проведення 
досліджень енергетичної ефективності циркуляційних змішувачів було 
розроблено експериментальну установку (рис. 1). До її складу ввійшли: 
циркуляційний реактор для етерифікації рослинної олії ЦРПР 2, гідростанція, 
керуюча, вимірювальна та фіксуюча апаратура (частотний перетворювач 
Hitachi 3G3JX A4075 EF, цифровий вимірювач DМК 30, що аналізує 
параметри споживання електроенергії, тахометр UT 372, ноутбук). 

Для проведення випробувань використовували ріпакову олію, яка в 
кількості 150 л закачувалась за допомогою гідростанції до циркуляційного 
змішувача для етерифікації.  
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Гідростанція  складається з шестеренчастого насоса НШ 100, спеціально 

розробленої запобіжної муфти, асинхронного електродвигуна потужністю 5 
кВт та номінальною частотою обертання 1500 об/хв і системи трубопроводів, 
оснащених спеціальними лічильниками. 

 

 
1 – циркулярний змішувач, 2 – гідростанція, 3 – блок апаратури 

Рисунок 1 - Комплект обладнання для дослідної перевірки 
енергетичної ефективності виробництва дизельного біопалива в 

циркуляційних змішувачах 
 

Під час процесу роботи гідростанція забезпечувала подачу олії у 
форсунки, що створювали турбулентні струмені емульсії, які й забезпечували 
необхідне перемішування та циркуляцію. 

Під час проведення випробувань змінювалися: діаметр форсунокdф; кут 
встановлення форсунок βф , частота обертів гідронасоса nн  і фіксувалась 
потужність WД , споживана електродвигуном в процесі перемішування та 
циркуляції емульсії. 

Частота обертів електродвигуна змінювалась за допомогою частотного 
перетворювача Hitachi 3G3JX A4075 EF та фіксувалась тахометром UT 372. 
Споживана потужність WД фіксувалась за допомогою цифрового вимірювача 
DМК 30 та ноутбука із встановленим відповідним програмним 
забезпеченням. 

За регресійним нелінійним аналізом результатів досліджень 
енергетичної ефективності циркуляційного змішувача встановлено значення 
коефіцієнтів відповідного поліноміального регресійного рівняння: 

               NД = 123,3926–0,4103n+0,407dф+0,0006n–0,0039dф
2,                 
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(1) 

де NД – потужність, що витрачається на циркуляцію та перемішування 
біомаси, Вт; n – число обертів гідронасоса, об/хв; dф – діаметр сопла 
форсунки, мм. 

Адекватність пропонованого рівняння оцінено за критерієм Фішера Ф = 
2,4645<ФТ = 2,5336. 

Графічний розв’язок рівняння (1) дав змогу окреслити відповідну 
поверхню (рис. 2) та встановити у діапазоні обертання гідронасоса n від 800 
до 1400 об/хв споживану потужність, яка незначно знижується при зміні 
діаметра сопла форсунки dф у межах від 9 до 30 мм, а в діапазоні від 200 до 
800 об/хв при зміні діаметра сопла форсунки dф у межах від 9 до 30 мм 
залишається практично сталою. 

 
Рисунок 2 - Залежність потужності NД, що витрачається на 

перемішування та циркуляцію емульсії, від частоти обертання 
гідронасоса n та діаметра сопла форсунки dф 

 
Аналіз поверхні на екстремуми дав змогу встановити, що мінімальні 

енерговитрати під час перемішування та циркуляції емульсії досягаються за 
частоти обертів гідронасоса n = 400 об/хв. 

Значення споживаної потужності, отримані внаслідок 
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експериментальних досліджень, відповідають значенням потужності, 
розрахованим теоретично (рис. 3), відповідно до математичної моделі 
енергоощадного циркуляційного перемішування емульсії в циркуляційних 
змішувачах. 

 
Рисунок 3 - Дослідна та теоретична залежності потужності NД, від 

частоти обертання гідронасоса n (діаметр форсунки dф= 17 мм) 
 
Дослідження також дали змогу встановити емпіричну залежність між 

питомою потужністю nT (Вт/м3), номінальним об’ємом реактора VР, (м3) і 
діаметром сопла форсунок dф (мм): 

nT = 906,39 – 246,079VР + 4,767dф + 0,2271VР 
2+ 7,6232VРdф– 0,893 

dф
2.(2) 

Дослідження залежності (2) на екстремуми дало змогу встановити, що 
найнижчі значення питомої потужності лежать у діапазоні діаметра сопла 
форсунок dфвід 10 до 35 мм і досягнуть мінімального значення wT= 9,8 Вт/м3 

при робочому об’ємі циркуляційного змішувача-розділювача дизельного 
біопалива VР = 50 м3. 

Отримане внаслідок пропонованого технологічного процесу із 
застосуванням циркуляційних реакторів змішувачів-розділювачів дизельне 
біопаливо має характеристики, що відповідають ДСТУ 3868-99 та ДСТУ 
6081:2009. 

Висновки.  
1. Визначено, що число обертів гідронасоса n та діаметр сопла форсунки 

dф мають суттєвий вплив на дійсну потужність NД, що витрачається на 
перемішування та циркуляцію емульсії в змішувачі. Кут встановлення 
форсунок βф не має суттєвого впливу на витрати енергії під час 
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перемішування та циркуляції емульсії. В діапазоні обертів гідронасоса n від 
800 до 1400 об/хв споживана потужність незначно знижується при зміні 
діаметра сопла форсунки dф в межах від 9 до 30 мм.  
В діапазоні від 200 до 800 об/хв при зміні діаметра сопла форсунки dф в 
межах від 9 до 30 мм залишається практично сталою. Мінімальні 
енерговитрати на перемішування та циркуляцію емульсії об’ємом VР=0,15 м3 
в циркуляційному змішувачі ЦРПР-2 досягаються за частоти обертання 
гідронасоса НШ-100 n=400 об/хв, при цьому забезпечується достатня 
інтенсивність перемішування емульсії.  

2. Також встановлено, що найнижчі значення питомої потужності wT 
перемішування емульсії при виробництві дизельного біопалива в 
циркуляційних змішувачах-розділювачах будуть належати діапазону 
діаметра сопла форсунок dф від 10 до 30 мм та досягнуть мінімального 
значення nT = 9,8Вт/м3 при робочому об’ємі циркуляційного змішувача-
розділювача дизельного біопалива VР=50 м3. 
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Аннотация 
Приведены результаты экспериментальных исследований по 

определению основных параметров реактора-разделителя для получения 
дизельного биотоплива из растительного масла. Установлены режимы 
работы гидростанции, которые обеспечивают минимальные затраты 
энергии на перемешивание эмульсии. 

 
Summary 
The results of experimental studies on defining the basic parameters of 

reactor-separator for producing biodiesel from vegetable oil are cited. Power 
plant working modes providing minimum energy consumption for emulsions 
mixing are defined. 
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Наведено результати експериментальних досліджень впливу 

параметрів котлів із верхнім горінням на ефективність спалювання 
рослинної біомаси. За допомогою дослідної установки котла з верхнім 
горінням встановлено вплив витрати повітря на склад продуктів згоряння на 
виході з котла та на фактичну теплову потужність 

 
Ключові слова: котел, спалювання, ефективність, біомаса, паливо, 

генераторний газ, повітря 
 
Суть проблеми. В Україні виробляються теплогенератори з повітряним 

теплоносієм для спалювання біомаси, які можна агрегатувати з сушарками та 
використовувати для опалення теплиць й виробничих приміщень, 
водонагрівальні котли для обігріву виробничих приміщень та соціально-
культурних об’єктів, котли-теплогенератори для спалювання відходів 
деревообробки [1, 2, 3]. 

Проте під час спалюванні рослинної біомаси виникають деякі труднощі, 
пов’язані з неоднорідністю біомаси, як палива; відносно високою вологістю, 
малим питомим енерговмістом, низькою температурою плавлення золи.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У зоні горіння рослинної 
біомаси необхідно створити сприятливі умови для повного згоряння соломи, 
без плавлення золи та із підтримання рівномірного процесу виділення тепла 
[4, 5, 6, 7]. 

Таких умов можна досягти застосувавши котли, що мають дві робочі 
області: перша – утворення генераторного газу та друга – горіння 
генераторного газу [8, 9, 10]. В таких котлах є можливість регулювання 
процесом тепловиділення за рахунок зміни об’ємів повітря, що надходить в 
робочі області котла. 
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Мета дослідження – за допомогою дослідної установки котла з верхнім 

горінням встановити вплив витрати повітря Vзаг на склад продуктів згоряння 
на виході із котла та на фактичну теплову потужність Pкд. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Для проведення 
досліджень щодо впливу параметрів котлів з верхнім горінням на 
енергетичну ефективність спалювання, було використано нами розроблений 
котел КГВ 20 (рис. 1), оснащений електронною системою керування на базі 
мікропроцесорного пристрою АТОS. Для подачі повітря в топку котла було 
використано систему подачі повітря на базі вентилятора WPA 06, оснащену 
асинхронним двигуном потужністю 83 Вт. Для оцінки теплової потужності 
котла, його було оснащено системою подачі повітря в нагрівальну 
порожнину на базі вентилятора OBR 200М 2К, що оснащений 
електродвигуном потужністю 600 Вт. 

Топка котла завантажувалась біомасою різного фракційного складу. Під 
час проведення досліджень змінювалась подача повітря в топку котла від 
0,0015 до 0,04 м3/с. 

 
1 – котел КГВ 20; 2 – система подачі повітря в топку котла; 
3 – система подачі повітря в нагрівальну порожнину котла; 

4 – електронна система керування. 
Рисунок 1 - Дослідна установка для встановлення енергетичної 

ефективності котлів із верхнім горінням 
 
Витрати повітря котлом та його температуру вимірювали за допомогою  

анемометра-термометра СЕМ DT 620. Склад димових газів визначали за 
допомогою газоаналізатора ОКСІ 5М. 
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Викид СО оцінювали згідно з методикою вимірювання вмісту 

забруднюючих речовин у димових газах котлів [11] за питомим вмістом СО у 
викидах котла та за специфічним показником емісії: 

                       

4
СО 1 7,9

100
СО дг

CO
н

c q гk
гДжQ

υ  = − ≤ 
 

; (1) 

де kCO – показник емісії CO, г/ГДж;сCO – виміряна масова концентрація 
CO в сухих димових газах, приведена до нормальних умов та стандартного 
вмісту кисню, г/м3;υдг– питомий об’єм сухих димових газів, приведений до 
нормальних умов та стандартного вмісту кисню, м3/кг;Qн

СО– нижча робоча 
теплота згоряння СО, МДж/кг;q4– втрати тепла через недопал палива, %. 

Дійсну теплову потужність котла визначали за формулою [12]:  

                     ( )д
к пов пов вх вихPс t tυ= − ; (2) 

де Pд
к – дійсна теплова потужність котла, Вт;спов – теплоємність повітря, 

Дж/(кг К);υпов – питомий об’єм повітря, що нагрівається, м3/с;  
tвх – температура повітря на вході в нагрівну порожнину котла, 0К; 
tвх – температура повітря на виході з нагрівної порожнини котла, 0К. 

Дані дослідження дозволили встановити  вплив подачі повітря на вміст 
СО в димових газах та на дійсну теплову потужність котла. 

Залежність питомого вмісту СО у димових газах досліджуваного котла 
від подачі повітря в топку котла наведено на рис. 2. 

 
Рисунок  2 -Дослідна залежність питомого вмісту СОυСО у димових 
газах від загальної подачі повітря Vзаг в робочі області котла 

 
Із аналізу отриманих даних випливає, що питомий вміст СО у димових 

газах набуває мінімальних значень при усталеному режимі роботи котла, а в 
пусковому режимі питомі викиди мають значення на порядок вищі, хоча 
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загальні викиди СО в атмосферу лежать в межах норми ( СО 7,9 гk
гДж

≤ , рис. 

3), позаяк витрата димових газів в пусковому режимі незначна. 
В усталеному режимі питомий вміст СО у димових газах 

досліджуваного котла може бути описаний (з рівнем довірчої імовірності – 
R²=0,87) залежністю: 

    υСО=426139Vзаг
2
-8032,8Vзаг+339,64; (3) 

Мінімальних значень питомий вміст СО υСО=216 мг/м3 набуває при 
загальній подачі повітря в топку котла  Vзаг=0,0071 м3/с, що на 4 % нижче, 
ніж встановлено теоретично. 

 
Рисунок 3 - Залежність показника емісії СОkco у димових газах від 

загальної Vзагподачі повітря в робочі області котла 
 
Встановлено залежність дійсної теплової потужності котла з верхнім 

горінням від витрат повітря в топці котла (рис. 4). 
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Рисунок 4 - Залежність теплової потужності котла Pкд від загальної 

Vзагподачі повітря в робочі області котла 
 
В усталеному режимі роботи залежність теплової потужності котла із 

верхнім горінням КГВ-20 від подачі повітря пропонованим розподільником в 
робочі області котла може бути описано (з рівнем довірчої імовірності – 
R²=0,74), як: 

                               Pкд=-98,685Vзаг
2
-34,772Vзаг+16,243; (4) 

Аналіз рівняння (4) та графіка (рис. 4) дозволяє зробити висновок, що 
максимальну теплову потужність Pкд=16,6 кВт котел КГВ 20 із верхнім 
горінням розвиває при подачі повітря в топку на рівні Vзаг=0,0071 м3/с, а ККД 
при цьому становить ηк=82,8 %. 

Для підвищення ефективності роботи котла за рахунок зменшення часу 
його роботи в перехідних режимах пропонується використання автоматичної 
системи керування подачею повітря в топку котла, що складається із 
мікропроцесорного пристрою АТОS та датчиків температури, встановлених в 
нагрівній порожнині котла та в патрубку для видалення продуктів згорання. 

Висновки.  
1. Для досліджуваного котла КГВ 20 з теоретичною тепловою 

потужністю Рк=20 кВт питомий вміст СО υСО=216 мг/м3 набуває мінімальних 
значень при загальній подачі повітря в топку котла Vзаг=0,0071 м3/с, що на 
4 % нижче, ніж встановлено теоретично, при цьому котел розвиває 
максимальну дійсну теплову потужність Pкд=16,6 кВт із ККД ηк=82,8 %. 

2. Запропоновано котли для спалювання рослинної біомаси з 
використанням удосконаленої конструкції розсіювача повітря, що дозволяє 
збільшити площу горіння палива із збереженням стабільної подачі повітря в 
зону утворення генераторного газу, а також забезпечити ефективне 
спалювання горючих газів за рахунок подачі додаткового повітря в камеру 
згорання котла, та дає можливість на 19% підвищити віддачу тепла в 
порівнянні із прямим спалюванням соломи. 
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Аннотация 
Приведены результаты экспериментальных исследований влияния 

параметров котлов с верхним горением на эффективность сжигания 
растительной биомассы. С помощью исследовательской установки котла с 
верхним горением установлено влияние расхода воздуха на состав продуктов 
сгорания на выходе из котла и на фактическую тепловую мощность. 

 
Summary 
The results of experimental studies of the boilers parameters with upper 

combustion effect on efficiency of burning biomass. With pilot plant boiler with 
upper combustion air flow influence on the composition of the combustion 
products leaving the boiler and the actual heat output is defined. 
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ДО ВИЗНАЧЕННЯ ІНСТАЛЯЦІЙНИХ ПАРАМЕТРІВ ГЕЛІОСИСТЕМ 

ДЛЯ ГАРЯЧОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ОБ'ЄКТІВ МЕТОДОМ 

МОДЕЛЮВАННЯ 
 

В.Сербій, канд. техн. наук 
Л. Рудик 
УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого 

 
У статті наведено графічні моделі, які відображають закономірність 

заміщення традиційних енергоресурсів за рахунок використання енергії сонця 
для приготування гарячої води від 300-1100 л на добу залежно від площі 
сонячних колекторів. Аналітично отримані рівняння визначення 
відсоткового заміщення традиційної енергії системою сонячних колекторів 
залежно від добового об'єму споживання гарячої води та встановленої площі 
геліоколекторів, також отримане рівняння для практичного визначення 
раціональної площі системи сонячних колекторів. 

 
Ключові слова: геліосистема, сонячна радіація, сонячна енергія, 

колектор, модель, гаряче водопостачання. 
 
Вступ. Сонячна радіація — це невичерпне поновлюване джерело 

екологічно чистої енергії. Річна кількість сонячної енергії, що надходить на 
Землю, становить 1,05·1018 кВт·год, причому на поверхню суші припадає 
лише 1/5 частина цієї енергії, тобто 2·1017 кВт·год. 

Розподіл глобального потоку сонячного тепла на поверхні земної кулі 
нерівномірний. Кількість сонячної енергії, що надходить за рік на 1 м2 
поверхні Землі (рис. 1), змінюється приблизно від 800 кВт·год/м2 на півночі 
до 2200 кВт·год/м2 в найбільш спекотних пустельних місцях (1кВт·год = 3600 
кДж, а 1000кДж = 278 Вт·год). 

Під час проходження сонячних променів через атмосферу Землі частина 
випромінювання розсіюється і поглинається молекулами озону, повітря і 
водяної пари, а також частинками пилу. Це призводить до ослаблення 
прямого сонячного випромінювання, але з'являється дифузне (розсіяне) 
випромінювання, частина якого повертається назад в космічний простір, а 
основний його потік досягає поверхні Землі. Частка розсіяного (дифузного) 
випромінювання змінюється не тільки протягом року (що залежить від 
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географічних і кліматологічних факторів), але й протягом дня, і може 
становити від 25% (у похмурий день) до 75% (в яскравий сонячний день) від 
сумарної сонячної енергії. 

 

 
Рисунок1 – Річне надходження сонячної радіації на 

горизонтальну поверхню в різних районах земної кулі (кВт·год/м2 на рік) 
 
Крім «географічного» положення безпосередньо самого місця, 

важливим фактором є орієнтація теплопоглинаючого елемента (сонячної 
панелі) по відношенню до сонця. Зрозуміло, що найбільший ефект можна 
отримати, якщо сонячний елемент буде знаходитись завжди під прямим 
кутом до падаючих сонячних променів. Але сонце змінює своє положення не 
лише протягом доби, але й залежно від сезону має різні кути нахилу своєї 
траєкторії по відношенню до земної поверхні. 

Використання пристроїв, що відстежують рух сонця і змінюють 
відповідно положення сонячного колектора, призводить до значного і 
необґрунтованого подорожчання всієї системи в цілому. Тому прийняті 
оптимальні кути установлення сонячного колектора: кут нахилу до лінії 
горизонту і азимут (кут повороту панелі по відношенню до напрямку на 
Південь). 

При азимуті ± 15о (південно-західний і південно-східний напрямок 
відповідно) середньорічне надходження сонячної енергії на поверхню 
сонячного колектора зменшується всього на 2% (рис. 2) порівняно з 
орієнтованим строго на південь (азимут = 0). 
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Рисунок 2 – Установка колектора з азимутом 15о на схід 

Кут нахилу утворюється між геліоколектором і горизонтальною 
площиною (рис. 3). При установленні на похилому даху кут нахилу 
колектора визначається крутизною схилу даху. Установлення під меншим 
кутом є оптимальним у тому випадку, якщо неможлива орієнтація на південь 
поверхні колектора. Розміщення площини колектора під малим кутом може 
призвести до великого коливання ефективності сонячної панелі: від 
максимуму в літній полудень (ефективність 85-95%) до мінімуму в зимові дні 
та у вечірні години (ефективність 25-40%). 

 
Рисунок 3 – Установлення колектора под кутом βо 

 
З точки зору виконуваних завдань оптимальний кут нахилу β 

приймається рівним: для систем опалення – широті φ+15о; для систем ГВП 
цілорічної дії – широті φ, ГВС сезонного (весна-осінь) дії – широті φ-15о. 

Актуальність. Під час розроблення та обговорення планів 
сільськогосподарського виробництва на першому місці стоїть завдання його 
енергозабезпечення. До теперішнього часу це питання вирішувалось за 
рахунок більш широкої експлуатації традиційних мінерально-паливних 
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джерел: вугілля, нафти, природного газу та ядерного палива, запаси яких 
постійно вичерпуються. 

Пропорційно зростають і оптові ціни на паливо, а якщо враховувати, 
що споживання теплової енергії збільшується, то пошук, розроблення та 
впровадження енергоощадних технологій, а також методів використання 
поновлюваних видів енергії стає першочерговим завданням [1]. 

До основних видів поновлюваних джерел енергії, які можуть та вже 
знаходять своє застосування в сільськогосподарському виробництві, 
відносяться: 

- енергія сонячної радіації; 
- вітрова енергія. 

Поновлювані джерела енергії включають в себе покоління обладнання, 
що здатне виконувати низку сільськогосподарських завдань: перекачувати 
воду для зрошування, для випоювання худоби або для внутрішнього 
споживання; для освітлення сільськогосподарських споруд тощо. Ці форми 
поновлюваних джерел енергії включають сонячну енергію, енергію вітру, 
силу води та інші [2]. 

Широке використання сонячної енергії для побутових, 
сільськогосподарських і агропромислових заходів практикується фактично з 
розвитком цивілізації. 

Загроза гострого дефіциту комерційних джерел енергії в поєднанні з 
серйозними проблемами забруднення навколишнього середовища зумовило 
прискорений інтерес до наукового використання поновлюваних джерел 
енергії. Енергія, доступна від сонця, невичерпна та екологічно чиста. 

Найбільш поширеним застосуванням сонячної енергії є використання 
повітряних сонячних колекторів в енергоощадних технологіях утримання 
тварин і птиці, а також для сушіння сільськогосподарської продукції. 

Нагрівання води є також одним з найбільш поширених застосувань 
сонячної енергії для побутових і промислових потреб. 

Таким чином, сонячні енергетичні технології можуть відігравати 
важливу роль в найближчому майбутньому сільського господарства [3-7]. 

Результати досліджень. В результаті спостережень за сонячною 
активністю в Київській області був побудований графік інтенсивності 
сонячного випромінювання на 1 м2 горизонтальної площини (рис. 4). Дані 
графіка використані для моделювання умов роботи системи сонячних 
колекторів. Залежно від площі поглинання сонячних променів колекторами, 
результатом моделювання був ступінь заміщення традиційної енергії, що 
використовувалась на сільськогосподарських об'єктах для підігріву води 
сонячним теплом (рис. 4). 
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доба 
Рисунок 4 – Ансамбль реалізацій інтенсивності сонячної інсоляції 

для Київської обл.  протягом 2014 року 
 

Моделювання проводили для вибору раціональної площі (кількості 
сонячних колекторів) системи для виготовлення гарячої води на 400 л (рис. 5, 
а) та 1000 л (рис. 5, б) в день. 

Для розрахунку обрано кут нахилу до горизонтальної поверхні 50о, що 
дорівнює географічній широті находження об’єкта, а азимут дорівнює 20о на 
південний схід, вхідна температура води 8 оС, а вихідна – 55 оС. Моделюється 
робота плоского сонячного колектора. 

 

МДж/м2 
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Рисунок 5 – Графік середньорічного відсоткового заміщення 

використання традиційної енергії в залежності від площі системи 
сонячних колекторів при приготуванні 400 л гарячої води  

(а) та 1000 л (б) в день  
 

За результатами моделювання побудовано поверхню зміни ступеня 
заміщення енергоресурсів у відсотках за рік в залежності від площі 
поглинання сонячного випромінювання та потрібного об’єму приготування 
гарячої води (рис. 6). 

 
а) 
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б) 

а) загальний вгляд поверхні відгуку,  
б) контурний графік вибору раціональної площі колекторів 

Рисунок 6 – Закономірність зміни середньорічного заміщення 
традиційних енергоресурсів у відсотках в залежності від площі системи 

поглинання сонячного випромінювання та потрібного об’єму 
приготування гарячої води: 

 
Аналізуючи графіки рисунків 5 та 6, прийнято за раціональну площу 

сонячних колекторів для нагрівання 400 л води на добу – 12-14 м2, для 1000 л 
– 24-26 м2.  

В результаті апроксимації поверхні відгуку (рис. 6, а) отриманої 
моделюванням для розрахунку середньорічного відсоткового заміщення 
традиційного джерела енергії, отримана залежність: 

 
% = 84,73-0,1·V+1,9·S+3,9·10-5·V2+0,0006·V·S-0,02·S2, [%]. 

 
де % – ступінь заміщення традиційних енергоресурсів сонячним теплом;  
V – об’єм води, що нагрівається в системі гарячого водопостачання, л; 
S – площа сонячних колекторів, м2. 
Для вибору раціональної площі колекторів для приготування гарячої 

води у межах 300-1100 л на добу для об’єктів сільського господарства 
рекомендується використовувати трендову лінію, відповідно позначену на 
контурному графіку (рис. 6, б) або за аналітично отриманим рівнянням: 

 
S= -4,75+0,05·V-2·10-5·V2, [м2]. 
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Практичний результат. В УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого було випробувано 

комплект для виготовлення гарячої води об’ємом 400 л на базі вакуумних 
сонячних геліоколекторів, який складається: з вакуумних колекторів СВК-А 
30-58-1800 (рис. 7, а), бака-акумулятора Galmet SGW(S)-400(рис. 7, б), 
контролера електронного СК868C8(рис. 7, в), циркуляційного насоса Wilo 
ST25/6(рис. 7, г), розширювального бака Zilmet CP 35л 3/4 (рис. 7, д) та тена 
ELIKO GRBT 3 кВт(рис. 7, е), який вбудовано в бак акумулятора [8]. 

 

а) 

 

б) 

 

в) 

 

г) 

 

д) 

 
е) 

 
Рисунок 7 – Обладнання для приготування 400 л гарячої  

води на добу 
 

Комплект для виготовлення гарячої води об’ємом 400 л на базі 
вакуумних сонячних геліоколекторів у світлий час доби перетворює енергію 
сонця в теплову енергію, нагріваючи теплоносій (пропіленгліколь). Гарячий 
теплоносій через теплообмінник в баці нагріває воду. Також у системі 
передбачений тен. За несприятливих погодних умов (погана освітленість), 
коли геліосісема не може забезпечити необхідну температуру в баці, 
нагрівання води забезпечується теном. Система працює в автоматичному 
режимі. Всі процеси керуються контролером геліосистеми. Температурні 
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датчики встановлені на виході з геліоколекторів, внизу і вгорі бака. 
Системою передбачений захист від перегріву бака. 

На вказаній схемі показано принцип роботи геліосистеми на вакуумних 
сонячних колекторах (рис. 8). 
 

 
Рисунок 8 – Загальна функціональна схема системи 

Така система розрахована на цілорічне нагрівання гарячої води для 
побутових потреб. Сонячний колектор розміщений на даху будинку. Бак-
акумулятор, насосна станція та контролер розміщений у будинку. На 
трубопроводах наявна теплоізоляція для зниження тепловтрат. 

Економічна ефективність в середньому за рік цієї системи становить 
53,20 грн/м3 , строк її служби — 20 років. Показники економічного 
оцінювання наведено в таблиці 1. 

 
Таблиця 1 – Показники економічного оцінювання  

 

Показник Одиниця виміру Значення 
показника 

Прямі експлуатаційні витрати грн/м3 53,20 
   в тому числі:   
 -  амортизаційні відрахування  28,36 
 - затрати коштів на ремонт і ТО  11,34 
 - затрати коштів на електроенергію  13,50 

 
Висновки. 

1. Розроблено графічні моделі оцінювання ступеня заміщення 
традиційних енергоресурсів альтернативним джерелом енергії – сонячним 
теплом під час роботи сонячного колектора в залежності від об’єму добової 
витрати води та активної площі колекторів. Отримано рівняння поверхні 
відгуку для розрахунку ступеня заміщення традиційних енергоресурсів. 
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2. Прийнято раціональну площу сонячних колекторів для нагрівання 

400 л води на добу – 12-14 м2, для нагрівання 1000 л – 24-26 м2. 
3. Графічно отримана лінія тренду для вибору раціональної площі 

сонячного колектора для конкретного об’єму гарячого водопостачання 
об’єкту сільського господарства. Отримано рівняння розрахунку 
раціональної площі сонячних колекторів. 

4. Проведено розрахунок економічної ефективності використання 
сонячних колекторів на прикладі системи гарячого водопостачання в об’ємі 
400 л на добу. Вартість нагрітої води становить 53,20 грн/м3. 
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Анотация 
В статье приведены графические модели, отражающие 

закономерность замещения традиционных энергоресурсов за счет 
использования энергии солнца для нагрева воды от 300-1100 л в сутки в 
зависимости от площади солнечных коллекторов. Аналитически получены 
уравнения для определения процентного замещения традиционной энергии 
системой солнечных коллекторов в зависимости от суточного объема 
потребления горячей воды и установленной площади гелиоколлекторов, 
также получено уравнение для практического определения рациональной 
площади системы солнечных коллекторов. 

 
Summary 
The article contains graphic models that reflect the pattern of substitution of 

traditional energy resources through the use of solar energy for producing from 

http://www.ijeset.com/media/0001/6N7-IJESET711.pdf%20/
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300 to 1100 liters per day of hot water, depending on the area of solar collectors. 
The equations determining the percentage replacement of traditional energy 
system of solar panels depending on the amount of hot water daily consumption 
and set solar collectors area and also practical equation for determining the 
effective solar collectors system area are obtained analytically. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
УДК 631.331 
 
ОБҐРУНТУВАННЯ КОНСТРУКЦІЇ МАШИНИ ДЛЯ САДІННЯ 

БІОЕНЕРГЕТИЧНИХ КУЛЬТУР 
 

І. Іваненко,  
Є. Сербій, канд. техн. наук,  
 В. Сотенко,  
А. Карпенко,  
УкрНДІПВТ ім.. Л. Погорілого 
 
У статті розглянуто існуючі машини для садіння біоенергетичних 

культур, їх конструкційні особливості  і запропоновано нову конструкцію 
універсальної машини для садіння ризомів та живців біоенергетичних 
культур. 

 
Ключові слова: машина для садіння, біоенергетичні культури, 

міскантус, верба, ризоми, живці. 
 
Вступ. Украйна щорічно споживає приблизно 200 млн тонн умовного 

палива і належить до країн з дефіцитом енергії, тому що покриває свої 
потреби в енергоспоживанні на 53% (в основному за рахунок кам’яного 
вугілля) та імпортує приблизно 75% необхідного обсягу природного газу, 
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85% сирої нафти та нафтопродуктів. Така структура паливно-енергетичного 
комплексу загрозлива для енергетичної та національної безпеки країни. Тому 
питання розвитку біоенергетики досить актуальне для нашої держави [1].  

Основна частина. Найбільш продуктивними з біоенергетичних 
культур, що їх вирощують в умовах України, є  швидкоростучі види верби та 
міскантусу – багаторічні рослини, які здатні давати до 20 т/га біомаси з 
періодом вегетації від 15 до 25 років. Основні витрати на вирощуванні 
складаються з витрат першого року на підготовку ґрунту, садіння та догляд 
за рослинами та витрат другого року на технологічні операції з догляду за 
рослинами. Починаючи з третього року, витрати йдуть лише на збирання 
біомаси. Енергетичну вербу та міскантус економічно раціонально 
вирощувати на малопродуктивних ґрунтах, які не зовсім придатні для 
вирощування продовольчих культур. 

В Європейських країнах для садіння енергетичної верби застосовують 
дві технології з використанням спеціалізованих садильних машин: 
застосування для садіння прутів довжиною до 3 м або каліброваних за 
довжиною до 25 см живців. Машини, призначені для садіння з прутів верби 
(рис. 1), забезпечують глибину садіння до 20 см. Такі машини обладнані 
механізмом зрізування, який відрізає частину прута так, щоб над поверхнею 
ґрунту залишилося до 5 см живця. Для забезпечення процесу садіння 
необхідно від двох до чотирьох працівників [2].  

 

 
 
Рисунок 1 - Саджалка Egedal Energy Planter (виробництва Данії) 
 

Садіння прутів верби можна також проводити машинами для садіння 
саджанців дерев і кущів та лісосадильними машинами. 

Під час застосування технології садіння живцями використовують 
машини, оснащені роликовим, дисковими, променевими або транспортерно-
гусеничними саджальними апаратами. Машини, оснащені променевими або 
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транспортерно-гусеничними саджальними апаратами, втискують живці в 
ґрунт та одночасно виконують стрічкове прикочування поверхні поля в зоні 
садіння. Ці машини не мають сошників. Машини з дисковими та 
променевими саджальними апаратами оснащені борозниками та котками для 
прикочування, зазвичай розташованими під кутом до поверхні поля (рис. 2). 

 

 
 
Рисунок 2 - Садильна машина з пневматичним обладнанням 
 

Продуктивність типової машини європейського виробництва для 
садіння прутами – Egedal Energy Planter, становить 1,5–3,0 га/год. Орієнтовна 
її вартість – 85.000 Євро. 

Агровимоги до садіння живців верби: 
- довжина живців –  до 25 см; 
- довжина частини живця над поверхнею ґрунту – до 5 см; 
- орієнтація живців в ґрунті – 90–45о  до поверхні ґрунту; 
- діаметр живців – 0,8–2,0 см; 
- схема посадки – дворядкова смуга з міжряддям 75 см, відстань між 

смугами – 150 см. 
Для садіння міскантусу здебільшого застосовують напівавтоматичні 

машини імпортного виробництва, особливість яких полягає в тому, що в 
підготовленому ґрунті нарізують борозни, в які  за допомогою напрямних 
труб ручним способом  вносять ризоми міскантусу. Загортачі закривають 
борозни, а колеса прикочують ґрунт. Також цей процес може бути повністю 
автоматизований. 
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Рисунок 3 - Садильна машина дворядна [3] 

 

 
Рисунок 4 - Садильна машина чотирирядна [4] 

 

 
Рисунок  5 - Садильна машина шестирядна [5] 

 
Враховуючи відсутність на ринку вітчизняних машин для садіння 

живців або ризомів енергетичних культур, в УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого 
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розроблено універсальну садильну машину. Цю машину доцільно 
використовувати у вітчизняних спеціалізованих господарствах з 
вирощування енергетичних культур, оскільки для її виготовлення було 
застосовано лише вітчизняну елементну базу – вузли, комплектувальні 
одиниці, що суттєво спрощує її обслуговування та ремонт у разі потреби 
(рис. 6). Універсальна машина складається з рами 1, бункера 7, борозників 3, 
садильних апаратів 2, кожен з яких містить вертикальну напрямну  трубу 4, 
механізм подачі живців, що складається з приводного колеса перемінного 
діаметра 8 та виконавчого механізму звукової сигналізації у вигляді бойка 12 
(рис. 7), який в момент контакту з приводним колесом створює звуковий 
сигнал, коліс для прикочування 5 та сидінь для операторів 6 [6]. 

 

 
Рисунок 6 - Схема машини для садіння живців та ризомів 

 
В порівнянні з аналогами, ця машина забезпечує кращі умови роботи, 

адже оператор не повинен чекати підходу чергового захвату і в стислий 
відрізок часу вкладати в ці захвати живці, а має можливість скидати живці в 
проміжки між звуковими сигналами, що дозволяє уникнути пропусків у 
рядку. Таким чином, апарат може  рухатись швидше, продуктивність садіння 
зростає.  Приводне колесо 10 механізму звукової сигналізації (рис. 7) має 
обод, який складається з радіально рухомих секторів 11, що забезпечує 
регулювання зовнішнього діаметра. Це дає можливість змінювати відстань 
між живцями в ряду від 0,7 м до 1,0 м з інтервалом 5 см. 

Під час руху машини для садіння поверхнею поля приводне колесо  
механізму приводу під час контакту з ґрунтом приводиться в обертовий рух. 
За один оберт приводне колесо один раз контактує з виконавчим механізмом 
у вигляді бойка 12, який генерує звуковий сигнал  – команду оператору на 
скидання живців у вертикальну напрямну трубу. Середня відстань між 
живцями в рядку – це відстань, яку пройде машина для садіння між 
звуковими сигналами і дорівнює довжині кола обода приводного колеса. 
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Рисунок 7 - Схема виконавчого механізму 

 
Конструкція сошника для живців підібрана таким чином, що ґрунт 

затискує нижню частину живців, коли вони досягають дна борозни на 
встановленій глибині, запобігаючи їх від відхиленню від вертикалі. Колеса 
для прикочування ущільнюють ґрунт, витискаючи повітря з ґрунту біля 
живців. 

Конструкція машини передбачає можливість зміни робочих органів і 
відстані між рядами посадкового матеріалу (рис. 8). Якщо встановити 
садильний апарат для ризомів, замінити сошники та додати загортачі – нею 
можна садити міскантус. Продуктивність машини – до 0,5 га/год. 

 
 

Рисунок 8 - Машина для садіння біоенергетичних культур 
 

На зображеній машині, як приклад, встановлено дві секції для садіння 
енергетичної верби та дві секції для садіння міскантусу. 

 
Таблиця 1 – Технічна характеристика машини 
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Відстань між рядами, см 70…100 
Відстань в ряду, см (дискретність 5 см) 70…100 
Глибина посадки, см 6…20 
Кількість сошників, шт. 4 
Робоча швидкість, км/год 1…2 
Потужність енергозасобу, к.с. 80…100 

 
Висновки. Розроблено конструкцію та виготовлено машину для садіння 

живців верби та ризомів міскантусу, а також виконано польові випробування 
на дослідних полях з задовільним результатом виконання технологічних 
операцій. 

Для масового поширення створення вітчизняних плантацій 
енергетичних культур необхідно налагодити виготовлення універсальної 
машини для садіння енергетичних культур. 
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Аннотация 
В статье рассмотрены существующие машины для посадки 

биоэнергетических культур, их конструкционные особенности и предложено 
новую конструкцию универсальной машины для посадки ризомов и черенков 
биоэнергетических культур. 

 
Summary 
The article presents the existing machines for planting bioenergy crops, their 

structural features and new design of universal machine for planting rhizomes and 
plants of bioenergy crops is proposed. 
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ТЕХНІЧНІ ТА ТЕХНОЛОГІЧНІ РІШЕННЯ ЗАКЛАДАННЯ 
ЕНЕРГОПЛАНТАЦІЙ МІСКАНТУСУ 

 
В.  Думич,  
Г. Журба,  
Львівська філія УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого 
 
Проведено дослідження техніко-технологічних рішень для закладання 

плантацій міскантусу в умовах Малого Полісся України. Визначино 
експлуатаційно-технологічні та агротехнічні показники грунтообробних 
машин, дослідного зразка розробленої машини для садіння ризомів і 
культиваторів для міжрядного обробітку грунту під час закладання і 
догляду за насадженнями міскантусу 

 
Ключові слова: міскантус, технологія, технічні засоби, технологічні 

операції, дослідження. 
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Суть проблеми. Глобальні зміни клімату та їх вплив на довкілля дають 

підстави для пошуку нових технологічних рішень. Менш ніж за три століття, 
з часів промислової революції, людство використало понад половину 
викопного палива, яке накопичувалося протягом сотень мільйонів років. 
Сучасні підходи до використання енергії викопних видів палива швидко 
змінюються. Сьогодні більшість розвинутих країн ставить пріоритетним 
пошук і використання нових відновлюваних джерел енергії. Зокрема 
актуальним є вирощування біоенергетичних культур з метою виробництва 
твердих видів біопалива у вигляді паливних гранул.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У Західному регіоні України, 
зокрема у зоні Малого Полісся є значна частина низькопродуктивних і 
деградованих ґрунтів, що підлягають рекультивації [3; 5]. На них доцільне 
вирощування багаторічних злакових культур, які можна використовувати на 
енергетичні цілі. Із широкого спектра злакових культур перспективною є 
міскантус із високим вмістом целюлози, що є цінною сировиною для 
виробництва біопалива [4]. Міскантус належить до тепло- і вологолюбних 
рослин, є новою культурою для України і потребує інтродукції й дослідження 
у різних ґрунтово-кліматичних зонах [1; 2].  

Завдання дослідження. Міскантус в Україні до недавнього часу не 
культивували і технології його вирощування практично не відомі широкому 
колу аграріїв. Тому з метою вивчення практичних техніко-технологічних 
рішень вирощування міскантусу у Львівській філії УкрНДІПВТ ім. Л. 
Погорілого  закладено дослідні ділянки з вирощування цієї культури.  

Виклад основного матеріалу. Міскантус – багаторічна рослина, тому 
від якісної та своєчасної підготовки ґрунту та садіння ризомів залежить успіх 
подальших технологічних операцій з догляду за рослинами та величина 
виходу біомаси. Обробіток ґрунту повинен створити сприятливий водно-
повітряний, тепловий та поживний  режими та сприяти знищенню бур’янів, 
шкідників і хвороб. 

Для вирощування міскантусу в регіонах з різними грунтово-
кліматичними умовами ефективні два способи основного обробітку грунту − 
поліпшений і напівпаровий, як відрізняються один від одного кількістю і 
прийомами обробітку в літньо-осінній період. 

Поліпшений спосіб основного обробітку грунту впроваджується в зонах, 
які розташовані в районах нестійкого і недостатнього зволоження, а 
напівпаровий − у зоні достатнього зволоження. Західна Україна знаходиться 
в зоні достатнього зволоження, тому в даних умовах рекомендованим до 
застосування є напівпаровий обробіток грунту, який передбачає дискове 
лущення з наступною глибокою оранкою та культивацією. Для обробітку 
ґрунту застосовують ґрунтообробні машини загального призначення: дискові 
борони і лущильники, плуги, культиватори та комбіновані агрегати тощо 
(таблиця 1). 
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Таблиця 1 -  Технічні засоби для обробітку ґрунту 

 

Марка 
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1 2 3 4 5 6  
Дискові борони та лущильники 

БДВП-6,3 Глибина 
обробітку – від 8 см 

до 12 см. 

10,6 6,3 82,4 3,68 6,78 
БДВП-3,6 11,8 3,6 76,3 2,81 6,29 
БДН-2,4 9,6 2,4 82,8 1,40 6,13 
БДС-2,6 8,6 2,6 78,9 1,73 4,85 

Плуги 
ПЛН-3-35 Глибина 

обробітку – від 25 
см до 30 см 

25,5 1,05 78,9 0,45 19,4 
ПЛН-5-35 25,1 1,75 79,4 0,89 22,7 
Euro Titan-10Х 28,5 4 83,7 2,22 18,7 

       
RS 100  28,9 2 82,1 1,19 17,5 
 

Продовження таблиці 1 
1 2 3 4 5 6 7 

Культиватори 
КН-2,8 Глибина обробітку – 

від 5 см до 8 см 
12,1 2,8 87,2 1,4 5,3 

КПСП-4 11,8 4 85,6 2,3 3,6 
ЗП-8 + 2 
КПСП-4 

11,6 8 86,4 4,1 4,9 

КПС-8 12,4 8 88,6 4,4 4,6 
Агрегати передпосівного обробітку грунту 

ЛК-4 Глибина 
обробітку – від 5 см 
до 8 см 

Кількість грудок 
розміром до 50 мм – 
не менше 90% 

7 4 90,8 2,49 6,6 
АКПН-6 
“Поділля” 

6 10 96,4 4,79 4,26 

Betakompakt-9 8 9 100 6,17 4,5 
K-400 7 4 100 2,53 6,23 

 
На дуже забур’янених багаторічними бур’янами полях застосовують 

гербіциди суцільної дії (Раундап, Ураган тощо), які вносять за два – три 
тижні до обробітку грунту. 

На дослідних полях для підготовки ґрунту застосовували: для лущення 
стерні – борону БДВП-3,6 в агрегаті з Т-150К; для оранки – ПЛН-4-35 із Т-
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150К; для культивації – КПСП-4 з зубовими боронами в агрегаті з МТЗ-82; 
для передпосівного обробітку ґрунту – ЛК-4 з Т-151. 

Для підготовки ґрунту на дослідних ділянках застосовували вітчизняні 
ґрунтообробні машини загального призначення, які задовільно підготовили 
ґрунт для садіння та сівби енергетичних культур. Контрольовані витрати 
палива на підготовку ґрунту становили в середньому 42 кг/га. 

Міскантус не утворює насіння, тому його розмножують вегетативно 
поділом кореневищ (ризомів). Під час розділення кореневищ міскантусу 
отримують ризоми двох форм: лінійної та неправильної.  

Для садіння ризом міскантусу застосовують спеціальні машини, які 
можна умовно розділити на саджалки: з ручним дозуванням та подачею 
ризом в саджальну трубу (рис 1а-1в); з ручним дозуванням та механічною 
подачею ризом в саджальну трубу або насіннєпровід (рис. 1г-1ж); з 
механічним дозуванням та подачею ризом в борозенку (рис. 1е-1к).  

Під час садіння міскантусу машинами з ручним дозуванням та подачею 
ризом в саджальну трубу працівники беруть ризоми із ящика і вкидають в 
саджальну трубу  за звуковим сигналом від встановленого на машині 
пристрою. Якість садіння в значній мірі буде залежати від робітників, які 
обслуговують саджальні апарати. Адже, наприклад, за робочої швидкості 
руху 3,6 км/год звуковий сигнал буде лунати кожної секунди. Отже, за одну 
секунду необхідно вибрати ризому з ящика та вкинути її у трубу. Такий ритм 
виконання одноманітної роботи призводить до швидкої втоми та втрати 
пильності працівників і як наслідок – до збільшення кількості пропусків та 
погіршення рівномірності розкладання ризомів по довжині рядка.Проте, такі 
машини прості за конструкцією і їх можна виготовити в умовах звичайної 
ремонтної майстерні. 

 

 
                    а                                     б                                   в 
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Рисунок 1 - Міскантусосаджальні машини 
 
Застосування саджальних машин з ручним дозуванням та механічною 

подачею ризом в саджальну трубу або насіннєпровід дозволяє зменшити 
напруження роботи працівників, які обслуговують саджальні апарати, та 
підвищити рівномірність розкладання насіннєвого матеріалу в борозенці. 
Даного типу машини оснащуються котушковим (рис. 1, г), вертикально-
дисковим (рис. 1 д) та стрічковим (рис. 1 ж) саджальними апаратами. 

На дослідних ділянках філії було посаджено ризоми міскантусу 
неправильної форми. Кількість бруньок, які можуть прорости, – 5-8 шт.  на 
одній ризомі. Маса ризомів – 30-70 г.  

Зважаючи на швидкий ріст та здатність кореневища міскантусу щорічно 
давати нові пагони, що приведе до утворення рослиною великих кущів, 
норма садіння ризом становила 10 тис. шт./га (ширина міжрядь – 1 м, 
відстань між ризомами – 1 м).  

Враховуючи те, що міскантус волого- та теплолюбива рослина, саджати 
ризоми необхідно тоді, коли в ґрунті є достатній запас вологи та мине 
небезпека пізніх весняних приморозків. В нашому випадку садіння 
проводили в кінці квітня (29.04).  

Оскільки в Україні техніки для садіння ризом міскантуса серійно не 
виготовляють, цю операцію виконували за допомогою розробленої 
спеціалістами філії міскантусосаджальної машини, яка обладнана 
котушковим дозувальним пристроєм (рис. 2). 

 

http://ua.all.biz/img/ua/catalog/957066.jpeg�
http://domesticfuel.com/wp-content/uploads/2010/01/itcsjs10_609x.jpg�
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Рисунок 2 - Садіння міскантусу 
 

Міскантусосаджальна машина агрегатувалася з трактором МТЗ-82. Для 
розкладання ризом в чарунки дозувального пристрою було задіяно чотири 
працівники. 

Машина забезпечила задовільні показники якості садіння ризом 
міскантусу. Глибина загортання знаходилася в межах від 12 см до 15 см.  
Середня відстань між ризомами по довжині рядка – 103 см (при встановленій 
100 см). Кількість пропусків – 1,9 %. 

Продуктивність міскантусосаджальної машини – 0,15 га/год. Сумарні 
затрати праці на виконання технологічної операції (4 допоміжні робітники та 
один тракторист) — 33,3 люд·год/га. Витрата палива – 47,5 кг/га. 

Результати досліджень технологічного процесу садіння ризом 
міскантуса наведено в таблиці 2. 

 
 

Таблиця 2 - Результати досліджень технологічного процесу садіння 
міскантусу 

 
Показник Значення показника 

Робоча ширина захвату,м 4 
Робоча швидкість, км/год 3 
Ширина міжрядь, см 100 
Глибина садіння, см 12-15 
Відстань між кореневищами в рядку, см: 
- установлена 
- середня 

 
100 
103 

Кількість пропусків, % 1,9 
Норма садіння кореневищ, тис.  шт/га,  10 
Кількість працівників, люд. 
в.т.ч тракторист 

5 
1 
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Продуктивність, га/год 0,15 
Витрата палива, кг/га 47,5 
Затрати праці, люд·год/га 33,3 
 
Для поліпшення контакту ризом із грунтом та доступу вологи до них, а 

також подрібнення грудок відразу після садіння поле прикоткували 
кільчасто-шпоровими котками ККШ-6. Через 7 днів після садіння з метою 
знищення бурянів у фазі білої ниточки проведено боронування посадок 
міскантуса зубовими боронами БЗСС-0,8.  

Наступна операція по догляду за рослинами міскантусу полягала в 
проведені міжряного обробітку грунту. Ця операція була проведена з метою 
знищення орднорічних та багаторічних бур’янів та забезпечення доступу 
повітря до кореневої системи. Для міжрядного обробітку фахівці нашого 
закладу виконали незначне переобладнання вузлів культиватора Р-440 (рис. 3 
а). 

Для покращення росту та розвитку рослин міскантусу та розкислення 
грунту проводили прикореневе підживлення рослин мінеральними 
добривами (вапнякова селітра в дозі 90 кг/га). Для внесення добрив 
застосовували культиватор-рослинопідживлювач, розроблений на базі 
міжрядного культиватора (рис. 3 б). 

Показники якості виконання технологічних операцій міжрядного 
обробітку та прикореневого внесення добрив наведені в таблиці 3. 

 

 
а                                                         б 

Рисунок 3 - Культиватори для міжрядного обробітку (а) і 
прикореневого підживлення (б) рослин міскантусу 

 
Таблиця 3 - Показники якості виконання технологічної операцій 

міжрядного обробітку та підживлення рослин 
 

Показник Значення показника 
Технологічна операція Міжрядний 

обробіток 
Міжрядний 
обробіток з 
одночасним 
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внесенням 

добрив 
Робоча ширина захвату, м 4,5 
Робоча швидкість, км/год 7,5 7 
Глибина обробітку, см 10 
Глибина внесення мінеральних добрив, см  6 
Норма внесення добрив, кг/га  90 
Нерівномірність внесення добрив, %  12 
Підрізання бурянів в міжряддях, % 94 93 
Пошкодження рослин, % 2,5 2 
Відстань від рослин до добрив, см  5 
Продуктивність, га/год 2,2 1,9 
Витрата палива, кг/га 5,4 6,3 

 
Робоча ширина захвату культиватора становила 4,5 м. Робочі органи 

культиватора розпушували грунт в міжряддях на глибину 10 см, що 
забезпечувало підрізання бур’янів до 94%.  Ширина оброблюваної смуги в 
міжрядді становила 70 см, пошкодженність рослин – до 2,5%. 
Нерівномірність внесення добрив між окремими апаратами – не більше 12 %. 
Протягом вегетації проведено три міжрядні обробітки.  

По закінченні вегетації у другій половині жовтня середня висота рослин 
становила 178 см. На одному кущі знаходилось до 10 стебел. 

Висновки. Досвід перших двох років вирощування міскантусу показує, 
що для створення енергоплантацій міскантусу в Україні необхідно розробити 
й налагодити виготовлення технічних засобів для садіння ризомів і машин 
для міжрядного обробітку.  
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Аннотация 
Проведено исследование технико-технологических решений для 

закладки плантаций мискантуса в условиях Малого Полесья Украины. 
Определены эксплуатационно-технологические и агротехнические 
показатели почвообрабатывающих машин, опытного образца 
разработанной машины для посадки ризом и культиваторов для 
междурядной обработки почвы при закладке и в процессе ухода за 
насаждениями мискантуса. 

 
Summary 
A study of the technical and technological solutions for laying miscanthus 

plantations in terms of Male Polissya Ukraine. Defined operational and 
technological and agronomic performance tillage machines, prototypes developed 
machine for planting rhizomes and for inter-row cultivators tillage during the 
laying and maintenance of miscanthus plantations 
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ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ ДЛЯ КОМБАЙНОВОГО ЗБИРАННЯ ВЕРБИ  

 
В. Думич,  
В. Паскарик,  
Львівська філія УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого 
  
Проаналізовано конструкції технічних засобів для комбайнової 

технології збирання енергетичної верби, розкрито будову і принцип роботи 
різально-подрібнювальних робочих органів адаптерів до кормозбиральних 
комбайнів та навісних і причіпних машин.  

 
Ключові слова: верба, збирання, конструкція, технологія, машини, 

комбайн. 
 
Суть проблеми. Серед усіх енергетичних рослин у світі саме верба 

сьогодні використовується як основна енергетична культура для виробництва 
твердого палива. Найбільший досвід її вирощування мають такі країни, як 
Швеція, Англія, Ірландія, Польща, Данія.  
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В Україні цей напрям господарювання став розвиватися недавно, 

протягом останнього десятиріччя. У нашій країні  енергетичні плантації 
верби закладено на площі понад 1,5 тис. га.  

Плантації верби використовують протягом 20-25 років. Збирають вербу 
як мінімум один раз на три роки. Впродовж терміну використання плантацій 
садіння проводять один раз, а збирання біомаси – 7-8 разів. Отже, збиральні 
машини є найбільш часто застосовуваними технічними засобами на 
енергетичних плантаціях протягом періоду використання верби.   

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематика вирощування і 
використання, збирання верби на енергетичні цілі висвітлена в [1-13]. В 
матеріалах [1-3] проаналізовано технології вирощування верби та наведено 
результати досліджень технологічних процесів під час закладання і догляду 
за плантаціями. У публікації [4] розкрито, проаналізовано, проведено 
класифікацію технології збирання верби та наведено перелік типів машин для 
кожної технології. 

Енергетичну вербу можна збирати із застосування одно- або 
двоетапного способів [4].  Одноетапний спосіб або комбайнова технологія 
збирання полягає у зрізуванні і подрібненні рослин та завантаженні 
подрібненої біомаси в кузов транспортного засобу, що рухається поряд. 
Технічні засоби для комбайнової технології задовільно виконують 
технологічний процес зрізування і подрібнення верби. Продуктивність даних 
машин становить 30 т/год тріски вологістю від 45% до 50%.  

 В інформаційних матеріалах [5-13] наведено дані про машини (про 
одну-дві машини в кожному джерелі). 

З проведеного аналізу останніх досліджень і публікацій випливає, що на 
сьогодні в Україні недостатньо  розкрито і висвітлено та проаналізовано 
конструкції технічних засобів  для комбайнової технології збирання верби.  

Завдання дослідження – на основі аналітичних досліджень 
охарактеризувати технічні засоби для комбайнової технології збирання 
біомаси енергетичної верби. 

Виклад основного матеріалу. Для реалізації комбайнової технології 
збирання використовують кормозбиральні комбайни з адаптерами 
виробництва фірм Claas, New Holland, Krone, John Deere та навісні і причіпні 
комбайни для збирання деревних енергетичних культур. 

Фірма Claas оснащує комбайни Jaguar адаптерами HS2, які призначені 
для збирання двох рядів верби з шириною міжрядь 750 мм та відстанню між 
суміжними парами рядків 1500 мм (рис. 1). 
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а                                  б 

 
                        в                                                          г 
а – збирання верби; б – загальний вигляд адаптера; в – схема адаптера 

HS2 (вигляд зверху); г – схема адаптера HS2 (вигляд збоку); 
1 – рамка нахилу рослин; 2 – дільник; 3 – боковий шнек; 4 – пальцевий 

ротор; 5 – дисковий ніж, 6 – дільник рядів 
Рисунок 1 - Кормозбиральний комбайн Jaguar на збиранні верби 
Адаптер складається з рами, рамки нахилу рослин 1 з гідравлічним 

регулюванням висоти піднімання, дільників 2, бокових шнеків 3, пальцевого 
ротора 4, дискових ножів 5 з механізмом приводу, дільника рядів 6. 

Рамка нахилу рослин виготовлена у формі кута із закругленою 
вершиною і призначена для нахилу гілок та звуження їх потоку, що полегшує 
зрізування і подачу зрізаного матеріалу до механізму подрібнення. Дільники 
відводять гілки з суміжних рядків з меж робочої ширини захвату комбайна. 
Тонкі гілки верби, що знаходяться  за межами головних рядків, 
підхоплюються боковими шнеками і направляються на подрібнення. Дискові 
ножі зрізують гілки, а два пальцьових ротори подають їх на приймальний 
бітер похилої камери комбайна. Пальцьові ротори оснащені вісьмома 
пальцями і встановлені під кутом у вертикальні площі з нахилом вперед по 
напрямку руху комбайна. Приймальний бітер комплектується чотирма Г-
подібними ножами, які захоплюють зрізані гілки за нижні торці і 
направляють їх між двома затискними вальцями похилої камери. Механізми 
похилої камери переміщують гілки на робочі січкарні. Різальний барабан 
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січкарні подрібнює матеріал на шматки довжиною до 60 мм. В подальшому 
подрібнений матеріал подається в кузов транспортного засобу. 

Адаптер HS2 монтується на кормозбиральний комбайнClaas Jaguar 
(типів 820-860 і 830-870). Максимальний діаметр деревини, який може бути 
зрізаний і подрібнений, не повинен перевищувати 70 мм. Висота зрізу 
становить 50-100 мм над поверхнею землі. Продуктивність комбайна на 
збиранні верби залежить від умов експлуатації, типу поля та діаметра гілок і 
становить не більше70 т /год.  

Фірма New Holland комплектує кормозбиральні комбайни FR 9090 
адаптерами 130 FB, призначеними для збирання одного або двох рядків 
верби з максимальним діаметром гілок до 150 мм (рис. 2). 

Конструкції адаптерів 130 FB та HS2 різняться конструкційним 
виконанням зрізувального і подавального пристроїв.  Адаптер 130 FB 
комплектується двома зрізувально-подавальними барабанами, які 
складаються з дискових ножів, чотирилопатевих барабанів та 
захоплювального диска з С-подібними зубами. Лопаті барабана виготовлені у 
формі прямокутних зубових пластин з  прикріпленими до них пальцями. В 
нижній частині лопаті мають видовжену трапецієподібну пластину. Різальні 
крайки дискових ножів перекриваються. 

 
 

   
а                                                       б 

   
  в                                                          г 

а – збирання верби; б – загальний вигляд адаптера;  
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в і г – схема      адаптера 130 FB 

Рисунок 2 - Кормозбиральний комбайн New Holland на збиранні верби 
 
В процесі роботи рамка нахилу рослин  здійснює нахил гілок та звужує 

їх потік. Гілки верби зрізуються дисковими ножами. С-подібні зуби 
дискового захоплювача та пальці лопатей барабана підтримують нижню 
частину гілок в процесі їх зрізування і направляють їх до видовжених 
пластин барабана. Трапецієподібні пластини затягують нижню частину 
стовбурів гілок до чотириножового приймального бітера, який направляє їх 
між притискними ребристими вальцями похилої камери комбайна. Подача 
матеріалу в січкарню здійснюється притискними вальцями та зубовими 
лопатями зрізувально-подавального барабана.  

На кормозбиральних комбайнах моделей Big X виробництва фірми 
Krone встановлюється  адаптер WoodCut 1500 (рис. 3).Під час збирання верби 
за допомогою цього адаптера зрізуються два ряди дерев за один прохід, потім 
спиляні стовбури з гілками подрібнюються комбайном на тріску класу G30 
(німецький стандарт, за яким довжина тріски не повинна перевищувати 30 
мм). Тріска завантажується в кузов транспортного засобу, що рухається 
поруч.  

Кормозбиральний комбайн з адаптером WoodCut 1500 може зрізати 
дерева з діаметром стовбура до 150 мм і працювати на робочій швидкості від 
6 до 8 км/год. Продуктивність комбайна, обладнаного адаптером, в одиницях 
площі становить до 1 га/год, що відповідає 250м3/год тріски вологістю від 
45% до 50%. 

 

   
                                         а                                                       б 

а – збирання верби; б – загальний вигляд адаптера WoodCut 1500. 
Рисунок 3 - Кормозбиральний комбайн Big X на збиранні верби 

 
Адаптер WoodCut 1500 комплектується однією дисковою пилою 

діаметром 1500 мм та двома ребристими вертикальними барабанами. 
Для збирання верби кормозбиральні комбайни фірми John Deere 

оснащуються адаптером CRL (рис.4). Адаптер укомплектовано двома 
різальними дисковими пилами та спіральним пристроєм для нахилу рослин.  
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                         а                                                         б 

а – збирання верби; б – загальний вигляд адаптера CRL 
Рисунок 4 - Кормозбиральний комбайн фірми John Deere на збиранні 

верби 
 
Зарубіжні виробники техніки для збирання верби пропонують різні за 

конструкційним виконанням навісні та причіпні комбайни, які агрегатуються 
з тракторами та універсальними енергетичними засобами. Більшість моделей 
машин даного типу можна класифікувати як мобільні дерево подрібнювальні 
машини (щіпорізи). Вони обладнанні дисковими або барабанними різально-
подрібнювальними пристроями. 

Фірма Ny Vraa (Данія) виготовляє причіпні комбайни для збирання 
верби моделей JF (JF Z200-Hydro/C,  JF 292, JF 192,  JF Z20).  

Вербозбиральний комбайн JF Z200-Hydro/C агрегатується з тракторами  
потужністю від 120 до 150 кВт (рис. 5 а ). Він збирає деревні рослини з 
діаметром стовбура до 30-40 мм. Робоча швидкість руху становить 2-5км/год, 
а продуктивність роботи – до 1 1 га/год. 

Вербозбиральний комбайн JF Z200-Hydro/C та інші моделі машин JF 
обладнані  дисковим різальним пристроєм для подрібнення деревини, який 
складається з камери подрібнення, різального диска з ножами та лопатками, 
притискних вальців, викидної труби.  

Італійська фірма SPAPPERI продукує причіпний комбайн для збирання 
деревини  SPAPPERI RT 500 (рис. 5 б), який може проводити збирання 
деревних рослин з діаметром стовбура до 100 мм. Комбайн може бути 
адаптований для роботи н аплантаціях з міжряддям 75 см та дикоростучих 
ділянках деревних рослин. Комбайн агрегатується з тракторами  потужністю 
120-200 кВт. 

Різальний апарат складається з двох дискових пил. Механізм подачі 
деревини в подрібнювальну камеру – два горизонтально розташовані 
ребристі вальці 

Комбайн SPAPPERI RT 500, як і комбайн JF Z200-Hydro/C, обладнаний 
дисковим різальним пристроєм для подрібнення деревини. Робочі органи 

http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CBwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.nyvraa.dk%2FBrochure_JF_Z200-HYDRO_C-38449.htm&ei=YyZAVNxrhJrKA9icgaAG&usg=AFQjCNG5WQS9Uf6SvZl-JiseDaL3WTokKQ&bvm=bv.77648437,d.bGQ&cad=rja
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деревоподрібнювального пристрою дозволяють одержувати тріску розміром 
20-30 мм.Тріска вивантажується через вихідну трубу, яка може змінювати 
кут повороту і керується з  кабіни трактора. 

 

 
                              а                                                         б 

Рисунок 5 - Вербозбиральні комбайни JF Z200-Hydro/C (а) та 
SPAPPERI RT 500 (б) 

 
На ринку техніки для збирання верби представлені також комбайн 

GMHT 140, GMHS 100 виробництва німецької фірми JENZ GmbH. 
Комбайн GMHT 140 агрегатується з тракторами потужністю 250 кВт. 

Він укомплектований різальним пристроєм, що складається з двох дискових 
ножів (рис. 6). Приведення ножів різального пристрою здійснюється за 
допомого гідромоторів. До рами різального пристрою  кріпиться рамка 
нахилу рослин. На комбайні змонтовано барабанний деревоподрібнювальний 
пристрій, який складається з різального барабана  з ножами, контрножа, 
сітки-решета, вентилятора викидного пристрою, механізму подачі тріски в 
зону викидання, викидної труби з козирком, живильного вальцьового 
пристрою. 

 

 
                              а                                                   б 

Рисунок 6 - Вербозбиральний комбайн GMHT140: 
а – збирання верби; б – загальний вигляд зрізувального пристрою 

 

http://www.google.com.ua/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAUQjhw&url=http%3A%2F%2Fwww.jenz.de%2Fprodukte%2Feinzelansicht%2Fgmht-140%2FErntetechnik%2F&ei=xQ49VKGRHernywOq9YD4Aw&bvm=bv.77412846,d.bGQ&psig=AFQjCNHhIXBLO8vuXjL6QC7NtwI48A_VCw&ust=1413373889895136
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За результатами досліджень зарубіжних науковців встановлено, що в 

агрегаті з енергозасобом CLAAS Xerion VC3800 машина 
досягає швидкості до 1,5км/год в районах з високою щільністю рослин і    4,3 
км/год з меншою щільністю рослин. За годину роботи комбайн GMHT140 
може зібрати від 25 до30 т подрібненої біомаси верби. 

Під час досліджень роботи комбайна він забезпечив відповідну якість 
подрібненого матеріалу: довжина тріски становила близько 70 мм і без 
значної варіації її розмірів.  

Аналогічну за конструкцією машину також пропонує компанія AHWI. 
    Комбайн GMHS 100 обладнаний пристроєм для подрібнення деревини з 
горизонтальними дисковими різальними апаратами (рис. 7). Він приводиться 
в рух від вала відбору потужності з частотою обертання 1000 об/хв та 
агрегатується з тракторами потужністю від 70 до 120 кВт. 

Комбайн укомплектований зрізувально-подрібнювальним пристроєм, 
який являє собою горизонтальний дисковий ніж з прикріпленими до нього 
ножами для подрібнення деревини. Цей вузол виконує три функції машини: 
зрізування і подрібнення деревини та створення повітряного потоку для 
переміщення тріски в кузов транспортних засобів.  

Машина може збирати деревні рослини діаметр, яких не перевищує 140 
мм.  Деревні рослини зрізуються пилкою-фрезерного диска з діаметром 800 
мм. Залежно від розміру вихідного матеріалу (тріски деревини) до диска 
кріпиться 2-8 ножів. Машина може забезпечувати вихід тріски різних 
фракцій довжиною від 20 до70 мм. 

Для зрізування пагонів верби застосовуються два механізми – променеве 
колесо, висоту розташування якого можна змінювати, та шнековий механізм.  

За даними досліджень встановлено: машина може працювати з 
максимальною робочою швидкістю 5 км/год. В експериментах було 
досягнуто продуктивності подрібнення матеріалу 120 м3/год.  

 

   
а                                                           б 

а – загальний вигляд; б – загальний вигляд зрізувально-подрібнювального 
пристрою 



 324 
Рисунок 7 - Вербозбиральний комбайн GMHS 100 

 
Для збирання верби в екстремальних умовах та дикоростучих деревних 

рослин компанія PRINOTH пропонує комбайни AHWI H 600, AHWI RT 400, 
AHWI RAPTOR 800, які навішуються на лісогосподарські гусеничні трактори 
(рис. 8). 
 

 
Рисунок 8 - Деревозбиральні агрегати фірми AHWI 

Фірма Salix Maskiner AB виготовляє навісний вербозбиральний комбайн 
Bender 6WG (рис. 9). Характерною особливістю машини є те, що механізм 
зрізування виготовлений у вигляді ланцюгової пилки 1. Використання 
ланцюга допомагає знизити вагу і спростити систему приводу машини. 

Подрібнювальний пристрій комбайна 4 розташований на певній висоті 
над поверхнею поля. Під час руху комбайна ланцюгова пилка 1 зрізує 
стовбури верби, зубові колеса великого діаметра 2 і 7 подають їх в 
приймальну камеру, яка обмежена горизонтальними 5 та вертикальними 6 
парами ребристих вальців. Під дією подавальних механізмів матеріал 
ламається і направляється в камеру подрібнення. На комбайні встановлено 
дисковий подрібнювальний пристрій. Позитивною особливістю комбайна є 
те, що застосування ланцюгової пили дозволяє зібрати біомасу верби без 
додаткових засмічень снігом або ґрунтом. 

 

   
                         а                                                      б  
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а – загальний вигляд; б – конструкційна схема. 

Рисунок 9 - Вербозбиральний комбайн Bender 6WG 
 

Висновки. На сьогоднішньому етапі, в передових європейських країнах 
виготовляються різні типи вербозбиральних комбайнів. Проте, ціна адаптера 
для збирання верби до кормозбиральних комбайнів та навісних і причіпних 
машин становить понад 80 тис. євро. Такі машини є недоступними за ціною 
українським виробникам.  

З метою зменшення вартості вербозбиральних комбайнів в державі 
необхідно налагодити виготовлення машин даного типу. Під час 
проектування машин доцільно враховувати напрацювання виробників 
сучасних технічних засобів для збирання енергетичних культур. 
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Аннотация 
Проанализированы  конструкции технических средств для комбайновой 

технологии уборки энергетической ивы, раскрыто устройство и принцип 
работы резально-дробильных рабочих органов адаптеров к кормоуборочным 
комбайнам, навесных и прицепных машин. 

 
Summary 
The designs of technical means for energy willow harvesting technology are 

analyzed, structure and working principle of forage harvesters, mounted and towed 
machines adapters cutting-shredding working elements is disclosed.  
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РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ  
УСТАНОВКИ ДЛЯ ПОДАЧІ ОРГАНІЧНОЇ МАСИ У ФЕРМЕНТЕР 

 
Л. Рудик 
УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого 
 
У статті розглянуто результати експериментальних досліджень 

параметрів установки для подачі органічної маси в твердофазний 
ферментер. 

 
Ключові слова: органічна маса, вологість, об'єм камери. 
 
Суть проблеми. Однією з нерозв’язаних науково-технічних проблем в 

сільському господарстві є подача органічної маси в широких межах її фізико-
механічних властивостей одним типом машин. Особливо це стосується 
подачі органічної маси низької вологості (W=76-82%) в закриті біоконверсні 
установки з нижньою її подачею. Багато науково-дослідних робіт 
проводились і проводяться в цей час з органічною масою високої вологості 
(W=85-99%). За результатами досліджень зроблено об’єктивні висновки та 
запропоновано високоефективні агрегати для подачі органічної маси. 

Однак, обґрунтування вибору технологічної схеми цих агрегатів на 
сьогодні проводять лише окремі дослідники, і то в частині її видалення з 
тваринницьких приміщень. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Існуючі засоби для подачі 
органічної маси у ферментер набули широкого використання в сільському 
господарстві. 

Серед них шнекові, гвинтові, відцентрові, осьові, вакуумні, поршневі 
насоси [14, 15, 16]. 

Найменше використовуються поршневі насоси, тому їх доцільно 
застосовувати для подачі органічної маси низької вологості. 

Результати дослідження установок для подачі органічної маси у 
ферментер показують, що використання поршневого насоса для подачі 
органічної маси є доцільним, хоча на практиці він мало досліджений. 

На основі сказаного для інтенсивної неперервної подачі органічної маси 
пропонується установка з двома плунжерними парами [1, 2]. 

Мета дослідження – розробити і виготовити дослідний 
експериментальний зразок установки для подачі органічної маси у 
ферментер, провести експериментальні дослідження впливу конструкційних 
параметрів і режимів роботи установки для подачі органічної маси на 
показник питомої енергоємності, визначити оптимальні параметри 
експериментальної установки для подачі органічної маси. 
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Виклад основного матеріалу дослідження. Для дослідження процесу 

подачі органічної маси по криволінійному трубопроводу у ферментер в 
фермерському господарстві «Тимошівське» Черкаської області Кам’янського 
району розроблено та виготовлено експериментальну установку (рис. 1-3). 

Експериментальна установка складається з: корпусу (1), над яким 
розташовано бункер (2) та всередині якого розміщено поршневий насос (3), 
гвинта (4), до корпусу під’єднано трубопровід (5), що направляє органічну 
масу у ферментер (6) для переробки органічної маси. 

 

 
 
Рисунок 1 -Експериментальна установка для подачі органічної маси 
 
Установка для подачі органічної маси працює таким чином: органічна 

маса (рідка, сипка або в’язка) з бункера потрапляє  в робочі камери 
поршневого насоса. Далі поршень направляє органічну масу по трубопроводу 
в ферментер. 

Експерименти з визначення конструкційних та режимних параметрів 
установки для подачі органічної маси проводилия з використанням методики 
планування багатофакторних експериментів [3-12]. 

Конструкційні та кінематичні параметри установки для подачі 
органічної маси мають значний вплив на хід процесу подачі. Це пов’язано з 
структурою та властивостями органічної маси, що може мати різну вологість. 

Після проведення експериментальних досліджень та визначення 
оптимальних конструкційних та режимних параметрів установки для подачі 
органічної маси визначали параметри енергоємності та якості її роботи з 
фіксацією конструкційно-режимних параметрів поршня на оптимальних 
рівнях. 
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1 – гвинт; 2 – поршень; 3 – поршнева камера; 4 – трубопровід; 
5 – розподілювач органічної маси. 

Рисунок 2 - Функціональна схема поршневого пристрою для подачі 
органічної маси 

 
 

Рисунок 3 - Ферментер та установка для подачі органічної маси 
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Аналіз результатів експериментальних досліджень установок для подачі 

органічної маси показав, що на інтенсивність даного процесу значний вплив 
мають вологість органічної маси, об’єм поршневої камери завантаження і 
тривалість циклу подачі органічної маси. 

Для визначення регресивної моделі використовували D-оптимальний 
план Бокса-Бенкіна. Трирівневі плани Бокса-Бенкіна в порівнянні з 
ортогональними та рототабельними планами більш економічні за числом 
дослідів, але вони володіють їх властивостями, а деякі рототабельні плани є 
близькими до D-оптимальних. 

Основною з переваг D-оптимальних планів є те, що вони мінімізують 
загальну дисперсію. 

З експериментальної точки зору D-оптимальні плани заслуговують на 
доволі пильну увагу, позаяк вони пропонують варіювання факторів (для 
описання поверхні відгуку поліномом другого порядку) лише на трьох 
рівнях, що дозволяє скоротити час проведення експериментів і підвищити 
точність результатів експериментального дослідження. 

Як чинники, що вивчаються, прийнято вологість органічної маси W, 
об’єм поршневої камери V, тривалість циклу подачі органічної маси t. Ми 
задалися наступними рівнями варіювання чинників (табл.1). 

 
Таблиця 1 - Рівні варіювання чинниками 

 

Рівень 
варіювання 

Фактор 

Вологість 
органічної 

маси W, % 

Об’єм поршневої 
камери V, м3 

Тривалість 
циклу подачі 

органічної маси 
t, с 

   
Верхній (+1) 85 0,0085 15 
Основний (0) 80 0,0075 10 
Нижній (-1) 75 0,0065 5 

Інтервал 
варіювання  

5 0,001 5 

 
Для визначення впливу факторів х1-х3 на критерії оптимізації 

проводили експеримент за трирівневою матрицею оптимального плану 
Бокса-Бенкіна (В3) для трьох досліджуваних факторів [13]. 

Обробка експериментальних даних трифакторного експерименту за 
допомогою стандартного програмного пакету Maple дозволила отримати  
математичні моделі другого порядку для кожної з функцій відгуку та 
побудувати поверхні відгуку питомої енергоємності процесу подачі 
органічної маси (рис.4-6): 
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 (1) 

 
Рисунок 4 - Залежність питомої енергоємності від об’єму поршневої 

камери та вологості при тривалості циклу подачі органічної маси t= 5 с 
 

 
Рисунок 5 - Залежність питомої енергоємності від об’єму поршневої 

камери та вологості при тривалості циклу подачі органічної маси t= 10 с 
 
Для пошуку оптимального значення параметрів за рівнянням регресії 

знаходимо приватні похідні, прирівнюємо їх до нуля та складаємо систему 
рівнянь (2): 

; 

;  (2) 

. 
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Рисунок 6 - Залежність питомої енергоємності від об’єму поршневої 

камери та вологості при тривалості циклу подачі органічної маси t= 15 с 
 
Після вирішення системи рівнянь і визначення невідомих в програмі 

Maple отримуємо оптимальні значення при глобальному екстремумі: 
вологість органічної маси W = 82,8 %, об'єм поршневої камери V = 0,0075 м3, 
час циклу подачі органічної маси t = 10 с, питома енергоємність η = 0,34 
кВт год/т. 

Висновки. На основі рівняння (1) встановлено, що для процесу подачі 
органічної маси у ферментер показник питомої енергоємності з урахуванням 
надійності виконання технологічного процесу експериментальною 
установкою набуває мінімального значення при вологості органічної маси W 
= 82,8 %, об'ємі поршневої камери V = 0,0075 м3, часі циклу подачі 
органічної маси t = 10 с, що суттєво впливає на продуктивність установки. 

За результатами аналітичних та експериментальних досліджень було 
отримано оптимальні параметри процесу подачі органічної маси, що свідчить 
про те, що фізико-механічні властивості органічної маси знаходяться на 
переході від текучого до напіврідкого стану. 
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Аннотация 
В статье рассмотрены результаты экспериментальных исследований 

параметров установки для подачи органической массы в твердофазный 
ферментер. 

 
Summary 
The results of experimental investigations of specifications of installation for 

organic matter supply in the solid phase fermenter are considered in the article. 
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ОБГРУНТУВАННЯ ЕФЕКТИВНОГО СПОСОБУ ЗБИРАННЯ 
ЛЬОНУ ОЛІЙНОГО В УМОВАХ ЗОНИ МАЛОГО ПОЛІССЯ 

ЗАХІДНОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ  
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Досліджено три технології збирання льону олійного. Визначено 

агротехнічні, експлуатаційно-технологічні, економічні показники, проведено 
порівняльне оцінювання способів збирання льону. Обґрунтовано 
ефективність застосування комбайнової технології збирання льону олійного. 

 

Ключові слова: льон олійний,технологія, збирання, насіння, комбайн, 
машини, дослідження,  біопрепарат, добрива, врожайність, ефективність. 

 
Суть проблеми. Як відомо, льон-довгунець є традиційною для України 

культурою. Розроблені технології і спеціальні засоби спрямовані на 
отримання високоякісного волокна. Проте у зв’язку з економічними 
чинниками ця галузь на сьогодні знаходиться в занепаді. Разом з тим, все 
більше уваги приділяється льону олійному, площі посіву якого в Україні 
збільшуються. Стримуючими факторами для поширення цієї культури є 
недосконалість технології її збирання. Тому проблематика з розроблення 
ефективних способів збирання льону олійного є актуальною для льонарської 
галузі. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У наукових працях, 
монографіях, інформаційних джерелах [1-6] представлені відомості про 
фізико-механічні властивості льону олійного і його складових як об’єктів 
вирощування, збирання та первинної переробки. Проаналізовано способи 
збирання льону та технології його переробки. Розглянуто машини, засоби та 
обладнання для збирання і первинної переробки льону. Приведено 
теоретичне обґрунтування процесів обмолоту та первинної переробки 
стеблової частини льону олійного. 

Проте, в наукових джерелах не в повній мірі розкрито ефективність 
впровадження різних технологій збирання льону олійного в зоні Малого 
Полісся в різних технологіях вирощування сільгоспкультур.  

Завдання дослідження. Збирання врожаю льону олійного проводять 
двома способами: прямим комбайнуванням у фазі повної стиглості, а при 
значній засміченості посівів або при відростанні пагонів через дощову погоду 
проводять роздільне збирання у фазі біологічної стиглості рослин, яка 
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характеризується дозріванням 75%  коробочок, а абсолютна вага і олійність 
сягає максимуму. Вологість насіння в цей період становить 20-25%, 
коробочок – 40-45%, стебел – понад 60%.  

Важливим чинником, який впливає на вибір способу збирання, є 
призначеність посівів. При двосторонньому використанні льону для 
одержання льонотрести і насіння застосовують роздільний спосіб збирання.  

Науковими установами досліджувались два способи застосування 
роздільної технології: перший – скошування у валки роторною косаркою; 
другий – вибирання стебел льонобралкою ТЛН-1,5 А. Після підсихання 
стебел до вологості 12-15% із стрічок формували валки й обмолочували. Для 
обмолочування валків в обох технологіях використовували зернозбиральний 
комбайн.  

Результати досліджень показали, що у разі скошування льону олійного у 
валки роторною косаркою забезпечується хороша конструкція валка. Висота 
стерні становить до 5 см, при якій практично відсутні втрати волокна. Але 
така висота стерні не забезпечує провітрювання і рівномірне просихання 
валка по всій його товщині, позаяк він лежить на поверхні ґрунту. Це 
призводить до зниження якості волокна і псування насіння в нижній частині 
валка, особливо за несприятливих погодних умов. 

Для роздільного збирання льону олійного використовують роторні 
косарки і зернозбиральні комбайни, обладнанні підбирачами валків (рис. 1). 

 

    
                              а)                                                           б) 

а – скошування у валки косаркою роторною навісною Z-169; б – 
підбирання валків зернозбиральним комбайном СК-5„Нива”. 

Рисунок 1 - Роздільне збирання льону олійного 
 
Для скошування стебел льону олійного необхідно застосовувати лише 

косарки з роторними різальними апаратами, тому що при використанні 
дискових косарок ножі надмірно подрібнюють стебла, вибивають і 
пошкоджують коробочки та насіння (рис. 2).  

У технології збирання з використанням льонобралки ТЛН-1,5А стрічка 
льону олійного утримується трав’яним покривом, який залишається на 
поверхні поля. Таке вкладання стрічок запобігає контакту стеблової маси з 
поверхнею ґрунту, що сприяє її доброму просиханню до кондиційної 
вологості та забезпечує хороші умови для приготування трести. Щоб 
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зменшити втрати насіння та збільшити продуктивність зернозбирального 
комбайна на підбиранні й обмолоті, після підсихання стрічок до кондиційної 
вологості із трьох стрічок формували один валок.  

 

    
                            а)                                                     б) 

а – косарка під час виконання технологічного процесу; 
б – вигляд валка. 

Рисунок 2 - Скошування льону олійного дисковою косаркою КС-2,1 
 

Науковцями філії проведено перевірку ще одного способу збирання 
льону олійного – використання класичного льонозбирального комбайна для 
збирання льону-довгунця (рис. 3).   

 

   
                        а                                                          б 

а – комбайн ЛК-4А в роботі; б – необчесані насіннєві коробочки на стеблах. 
Рисунок 3 – Збирання льону олійного льонозбиральним комбайном 

 

За результатами перевірки встановлено, що комбайн якісно вибирає і 
розстилає стебла льону в стрічку. Проте виявлено значну кількість 
необчесаних коробочок. Це пов’язано насамперед з морфологічними 
відмінностями між льоном-довгунцем і льоном олійними. Льон олійний 
кущиться і коробочки розташовані на неоднаковій висоті, тому при 
попаданні в обчісувальний апарат нижні коробочки не обчісуються, що 
призводить до значних втрат насіннєвого матеріалу.  

Під час прямого комбайнування проводили дослідження комбайнів СК-
5М, Challinger 647, КЗС-1218 “Палессе GS12”, які обладнанні класичною 
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системою обмолоту. Проте, під час прямого комбайнування зернозбиральний 
комбайн СК-5, обладнаний жниваркою з шатунним приводом ножа 
різального апарата, працював неефективно. В таких комбайнів, як правило, 
низька частота ходу ножа. За результатами перевірки зернозбирального 
комбайна СК-5М встановлено часті забивання різального апарата в 
результаті зминання стебел і затягування їх в проміжок між сегментом і 
пальцем. Також встановлено намотування стебел льону на шнек і мотовило 
жниварки (рис. 4) .  

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
                  
                  а 
 

 
а – зернозбиральний комбайн в 
 роботі; б – забивання бральної  
частини жниварки; в – затягування 
 стебел в проміжок між сегментом і пальцем. 

Рисунок 4 – Збирання льону олійного  
        зернозбиральним комбайном  
                     СК-5М 

 
За результатами досліджень роботи комбайна СК-5М зроблено 

висновок, що він в заводській комплектації не придатний до прямого 
комбайнування льону олійного. 

Сучасні зернозбиральні комбайнами КЗС-1218 “Палессе GS12” та 
Challinger 647 оснащенні жниварками з приводом ножа різального апарата 
типу Шумахер (рис. 5а, 5б). Частота ходу ножа цих комбайнів перевищує 
1000 ходів за хвилину.  

В конструкціях комбайнів для видалення соломи і полови встановлено 
механізм подрібнення і розсіювання по полю, який складається з 
подрібнювального барабана, протирізального пристрою та розкидних дисків 
з кожухом і  викидних отворів. Конструкція механізму дозволяє змінювати 
положення кожуха з викидним отвором для забезпечення рівномірного 

 

 

 

б 

в 
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розподілу соломи і полови по поверхні поля. 

В залежності від призначення посівів льону олійного в комбайнах 
передбачено механізм від’єднання або приєднання системи подрібнення 
соломи. При подвійному використанні льону на тресту і насіння – система 
подрібнення від’єднана і комбайн укладає соломку у валок. При 
використанні льону лише на насіння – система подрібнення соломи 
приєднується і комбайн подрібнює стебла і розподіляє січку по поверхні 
поля. 

 
 

 
а)            б) 

Рисунок 4 - Зернозбиральні комбайни під час збирання льону 
олійного: а – Challinger 647; б – КЗС-1218 “Палессе GS12” 

 
Результати досліджень різних способів збирання наведено в таблиці. 

За результатами досліджень встановлено, що загальні втрати насіння під 
час прямого комбайнування зернозбиральними комбайнами становлять від 
1,6% до 5,2%. Найменші втрати насіння – 1,6%  одержано при застосуванні 
комбайна GS 12 “Полісся 1218”.  Висота зрізу зернозбиральними комбайнами   
Challinger 647 та GS 12 “Полісся 1218” становила 12-15 см, що відповідає 
вимогам до збирання льону олійного.  

Найвищу продуктивність на збирані льону олійного забезпечив комбайн 
GS 12 “Полісся 1218”. Витрата палива під час прямого комбайнування 
зернозбиральними комбайнами знаходилася в межах  21,7–25,6 кг/га.  

Застосування традиційного льонозбирального комбайна для збирання 
льону-довгунця виявилося неефективним. Втрати насіння склали 19,1 %. 

Роздільне збирання льону олійного з використанням роторної косарки і 
зернозбирального комбайна в умовах Західного регіону України призводить 
до значних втрат насіння (до 27,1%). Роздільне збирання можна розглядати 
як один із способів збирання за умови двостороннього використання льону 
олійного – на волокно та насіння, адже, висота зрізу становить 8,9 см, що дає 
можливість зменшення втрат стебел.  
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Таблиця - Результати досліджень різних способів збирання льону 
олійного 

 

 
Висновки. Застосування зернозбиральних комбайнів для комбайнового 

способу збирання льону дозволяє зменшити втрати насіння на 18-25% та 
підвищити продуктивність роботи у 1,5-5 разів в порівнянні із роздільним 
збиранням та комбайновим з використанням льонозбирального комбайна. 
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Аннотация 
Исследованы три технологии уборки льна масличного. Определены 

агротехнические, эксплуатационно-технологические, экономические 
показатели, проведена сравнительная оценка способов уборки льна. 
Обоснована эффективность применения комбайновой технологии уборки 
льна масличного. 

 
Summary 
Three technologies of oil flax harvesting are investigated. Agro-technical, 

operational, technological, economic indicators are defined, flax harvesting 
methods comparative assessment is made. The combine harvesting technology 
efficiency for oil flax is justified. 
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УДК 631.332 
 
НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИПРОБУВАНЬ МАШИН ДЛЯ 

ПОДРІБНЕННЯ ДЕРЕВИНИ  
 

М. Іванкевич,  
Львівська філія УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого 
 
Розкрито доцільність розроблення стандарту для випробувань 

деревоподрібнювальних машин. 
 
Ключові слова: біопаливо, машина, методи випробувань, подрібнення, 

тріска. 
 
Вступ. У зв’язку з подорожчанням енергоносіїв відбувається 

впровадження в технологічні процеси альтернативних видів палива, в тому 
числі твердого біопалива. Відповідно до програми розвитку поновлюваних 
джерел енергії вони покриють 12 % загального споживання первинних 
енергоносіїв в ЄС. Виробництво паливних гранул та брикетів в Україні за 
попередні 3 – 4 роки знаходилось в межах від 260 тис. т до 300 тис. т на рік 
[1]. Вагома частка твердого біопалива виготовляється з деревини. 
Ефективність його використання в значній мірі залежить від способів 
переробки деревини в тріску і раціональних параметрів 
деревоподрібнювальних машин. 

Суть проблеми. Для подрібнення деревини в технологічну тріску на 
ринку України представлено ряд як вітчизняних, так і зарубіжних машин. 
Виробники пропонують різні моделі деревоподрібнювачів: малогабаритні, 
різної потужності; мобільні і стаціонарні; з приводом від автономних 
двигунів внутрішнього згорання, ВВП енергозасобу та електродвигунів; з 
ручною та механічною подачею деревини тощо [2]. Для забезпечення 
технічного рівня даного виду машин та обмеження надходження на ринок 
України неякісних аналогів необхідно проводити випробування машин.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз нормативної бази 
показав, що для проведення випробувань машин для подрібнення деревини 
відсутній нормативний документ на методи випробувань. 

Виклад основного матеріалу досліджень. Для проведення випробувань 
деревоподрібнювачів Львівською філією розроблений стандарт УкрНДІПВТ 
ім. Л. Погорілого „Сільськогосподарська техніка. Машини для подрібнення 
деревини. Методи випробовувань”. Об’єктом стандартизації є методи 
випробувань машин для подрібнення деревини. Сферами діяльності, на які 
впливатиме застосування стандарту, є сільськогосподарське 
машинобудування, лісове та житлово-комунальне господарства. 
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Відповідно до ДСТУ 1.5:2003, СОУ 01-37-176 та СОУ 01.1-37-04604309-

008 [3, 4, 5] стандарт містить „Титульний аркуш”, „Передмову”, „Зміст”, та 
наступні розділи: сфера застосування, нормативні посилання, терміни та 
визначення понять, загальні положення, методи визначення показників, 
бібліографічні дані. 

В розділі „Сфера застосування” визначається сфера поширення цього 
документа на самохідні, причіпні, навісні, пересувні, стаціонарні машини для 
подрібнення деревини i встановлюються методи їх випробувань.   

В розділі „Нормативні посилання” наводиться перелік нормативної 
документації, на яку є посилання в тексті документа і яка буде 
використовуватись в процесі проведення випробувань. 

В розділі „Терміни та визначення понять” наводяться науково-технічні 
терміни, вживані в даному стандарті і не встановлені іншими нормативними 
документами. У разі використання термінів, установлених іншими 
нормативними документами, даються посилання на ці документи.  

В розділі „Загальні положення” встановлюється мета випробувань та 
порядок подання машини на випробування, загальні вимоги підготовки 
машин до випробувань, класифiкацiйнi та конструкцiйнi показники машин та 
взаємозв’язок з іншими НД на методи випробувань, приводяться позначення, 
що використовуються у формулах та умовні скорочення в тексті документа. 

В розділі „Методи визначання показників” приводяться методи для 
визначання агротехнічних, енергетичних, експлуатаційно-технологічних, 
економічних показників, оцінки надійності та безпеки конструкції. Оскільки 
ефективність процесу згорання залежить від якості подрібнення деревини, то 
в стандарті зосереджено увагу на методах визначення показників якості 
виконання технологічного процесу: якості та однорідності подрібнення, 
середнього розміру подрібнених часток, фракційного складу подрібненої 
деревини, які значно впливатимуть на якість подальшої переробки тріски в 
паливні брикети чи іншу технологічну продукцію. 

В розділі „Бібліографічні дані” вказано умовну познаку та коди 
класифікаційних угрупувань згідно з ДК 004:2008, ключові слова та 
бібліографію, на яку є посилання в стандарті. 

В додатках до СОУ наводяться форми запису результатів випробувань, 
перелік засобів вимірювань та обладнання, що їх рекомендують до 
застосування.  

Стандарт доповнить нормативну базу і забезпечить ідентичність 
випробувань та високий технічний рівень даного типу машин. 

Висновки. Розроблений стандарт встановлює номенклатуру показників 
та методи визначення агротехнічних, енергетичних, експлуатаційно-
технологічних, економічних показників, оцінювання надійності та безпеки 
конструкції під час проведення всіх видів випробувань самохідних, 
причіпних, навісних, пересувних, стаціонарних машин для подрібнення 
деревини і поширюється на вищеназвані машини. 
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Аннотация. 
Раскрыто целесообразность разработки стандарта для испытаний 

деревоизмельчающих машин. 
 
Summary.  
The feasibility of developing a standard for wood crushers testing is justified. 
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ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЗБІЛЬШЕННЯ 
БІОЕНЕРГЕТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ 
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Розглянуто інноваційні технології збільшення об'ємів біомаси 

сільськогосподарських культур за рахунок застосування нових 
нанобіорегуляторів росту рослин вітчизняного виробництва 

 
Ключові слова: сільськогосподарське виробництво, агротехнологія, 

біоенергетика, відновлювальні джерела енергії, нанобіорегулятори росту 
рослин, енергетична безпека України. 

 
Вступ. XXI століття поставило перед людством низку проблем, без 

вирішення яких подальший розвиток цивілізації в глобальному масштабі стає 
практично неможливим. До таких відноситься і проблема енергетичної 
безпеки, яка постійно загострюється з таких причин: 

- населення Землі щорічно збільшується на 90-100 млн людей [1, 2] 
(тобто, щорічно на земній кулі з'являється населення таких двох країн, як 
Україна); 

- питоме споживання енергії на душу населення щорічно зростає на 7-
9%; 

- кількість запасів традиційних (викопних) палив, як джерел енергії, 
постійно зменшується (за різними прогнозами [3] цих запасів вистачить на 
25-40 років), а вартість їх видобування зростає, що істотно впливає на всі 
сфери життя людей; 

- інтенсифікація процесів виробництва енергії з викопних палив 
призвела до суттєвих змін клімату, які вже переходять екологічно допустимі 
масштаби і набули надто загрозливого характеру. 

Пошуком шляхів вирішення проблеми енергетичної безпеки займаються 
такі поважні міжнародні організації, як ООН, Всесвітня Енергетична Рада, 
Європейська Комісія та ін. Значну увагу цій проблемі приділяють і в Україні. 

На думку авторів, її вирішення можливе за таких умов: 
- принципова зміна культури енергоспоживання; 
- використання інноваційних енергоощадних технологій, особливо в 

металургійній та хімічній галузях; 
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- системне масштабне використання можливостей відновлювальних 

джерел енергії; 
- пошук, дослідження та використання нових джерел енергії 

(наприклад, енергії водню). 
Викладення основного матеріалу. Безумовно, вирішення проблеми 

використання відновлювальних джерел енергії – це складний 
багатовекторний динамічний процес, і в матеріалах даної статті автори 
приводять результати багаторічних досліджень збільшення біоенергетичного 
потенціалу сільгосппідприємств за рахунок використання інноваційних 
технологій в рослинництві, які дають можливість збільшити об'єми біомаси 
рослин з подальшим її використанням для виробництва біогазу. 

Необхідно зауважити, що саме виробництво біогазу, а не спалювання 
біомаси, є найбільш доцільним на даний час. Важливою особливістю такого 
підходу є те, що вітчизняні сільгоспвиробники в переважній своїй більшості 
через неможливість придбання достатньої кількості мінеральних добрив 
майже всю біомасу рослин залишають на полях, подрібнюючи її та 
заробляючи в грунт. В таблиці 1 наведені пропорції використання рослинних 
решток в сільгоспвиробництві України. 

  
Таблиця 1 - Використання рослинних решток в 

сільськогосподарському виробництві України [4] 
 

Роки Кількість 
рослинних 
решток 
(млн тонн) 

Напрями використання 
На корм і 

підстилку для 
тваринництва 

(млн тонн) 

Загортання 
в грунт  

(млн тонн) 

На 
енерговиробництво 

(млн тонн) 

2005 53 15 21 17 
2010 74 21 30 23 
2015 

(прогноз) 
120 32 48 40 

  
 Якщо аналізувати динаміку змін пропорцій використання біомаси 

разом з потребами в добривах, то стає зрозумілим, що необхідно збільшити 
кількість рослинних решток, які будуть загортатися в грунт. 

 Разом з тим, для вирішення проблеми енергозабезпечення держави, 
необхідно збільшити об'єми біомаси, з якої буде вироблятись енергія. 
Сьогодні в Україні для виробництва енергії використовують, в основному, 
солому в обсязі, еквівалентному 2,2 ТВт·год/рік (при цьому прогноз на 2030 
рік становить 23 ТВт·год/рік) [3]. 

 Як відомо, теплова енергія 1 кг соломи (вологістю до 15 %) 
становить 14,3 МДж, що відповідає запасам теплової енергії 0,81 кг 
деревини, 0,75 кг вугілля або 0,41 м3 природного газу. 
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 Сьогодні збільшення площ сільгоспугідь в Україні неможливе, тому 

що їх розораність сягнула уже 82%, а в таких областях, як Вінницька, 
Тернопільська та Кіровоградська – понад 90%. Ступінь освоєння всього 
земельного фонду в Україні досяг рівня 60% (для порівняння: в США цей 
показник становить всього 12 %) [5]. 

 Вирішити таке протиріччя проблеми автори пропонують шляхом 
застосування в рослинництві інноваційних технологій, які базуються на 
використанні в технологічному процесі вирощування сільськогосподарських 
культур нових нанобіорегуляторів росту рослин (НБРРР) вітчизняного 
виробництва. 

 Саме в Україні фахівцями Державного підприємства «Міжвідомчий 
науково-технологічний центр «Агробіотех» НАН і МОН України під 
керівництвом академіка Пономаренка С.П. створені, досліджені та доведені 
до промислового виробництва НБРРР, в яких реалізовані ідеї видатного 
українського вченого минулого століття М. Холодного. 

 У вивченні механізмів дії та масштабних науково-виробничих 
випробуваннях цих НБРРР брали активну участь понад 30 науково-дослідних 
установ НАНУ, МОН, НААНУ, Міністерство аграрної політики та 
продовольства України. 

 В результаті протягом 20-ти років в Україні зареєстровано 15 видів 
регуляторів росту рослин та більше 40 їх препаративних форм [6]. Сьогодні 
НБРРР вітчизняного виробництва зареєстровані в багатьох інших країнах, 
зокрема, в Республіці Білорусь, Німеччині, Казахстані, Китаї, Канаді та ін. 

 Так, наприклад, минулого року з Китаєм підписано Угоду щодо 
поставки українських НБРРР на 1 мільйон му (1 га дорівнює 15 му). 
Очолював китайську делегацію професор Ху Вен Сю, роботи якого відомі 
далеко за межами Піднебесної. 

 Який же механізм дії НБРРР на рослину? 
 М. Холодний виявив у точках росту рослин невідомі до того 

речовини, які регулюють динаміку і результативність процесів росту рослин. 
Ці речовини були названі фітогормонами або регуляторами росту рослин. 

 Саме екстрагування (відбір) таких фітогормонів від дикоростучих 
рослин і розміщення їх на культурних рослинах, у першу чергу на поверхнях 
насіння та листя, дає можливість отримати позитивні результати зі 
збільшення об'ємів біомаси сільгоспкультур. В таблиці 2 наведені кількісні 
характеристики  збільшення об'ємів біомаси сільськогосподарських культур 
після обробки їх насіння та листової поверхні НБРРР «Стимпо» і 
«Регоплант». 
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Таблиця 2 - Збільшення об'ємів біомаси сільськогосподарських 

культур після обробки їх насіння та листової поверхні вітчизняними 
НБРРР «Стимпо» і «Регоплант» [7,8] 

 
Сільгоспкультура 

Вид 
НБРРР 

Збільшення об'єму та маси 
наземної 
частини 

кореневої частини 

Колосові зернові Регоплант 12,8 % 12,9 % 
Соняшник Регоплант 11,3 % 11,3 % 
Кукурудза Регоплант 12,7 % 12,5 % 

Соя Стимпо 53 % 29 % 
  

Аналізуючи дані таблиці 2, можна зробити такі висновки: 
- всі культури збільшили об'єм листової біомаси більше, ніж на 10 %; 
- об'єм кореневої частини також збільшився більше, ніж на 10 %; 
- застосування НБРРР дозволяє без порушення традиційних пропорцій 

використання рослинних решток збирати з кожного гектара 
сільськогосподарських угідь додаткові енергоносії в об'ємах, наведених в 
таблиці 3. 

 
Таблиця 3 - Додаткові об'єми рослинних решток (енергоносіїв), які 

можуть бути отримані завдяки застосуванню НБРРР 
 

 
Сільгоспкультури 

Площа 
вирощування,  

млн га 

Кількість рослинних решток, 
млн т 

Без 
НБРРР 

З 
НБРРР 

Збільшення 

Зернові колосові 14 43 47,5 4,5 
Кукурудза 2,5 13 14,7 1,7 
Соняшник 5 8,6 9,8 1,2 
Соя 0,3 0,7 1,1 0,4 
Всього 21,8* 65,3 73,1 7,8 

 
*Врахована лише площа сільгоспкультур, після збирання яких на полі 

залишаються стебла і солома [4]. 
Таким чином, майже 8 млн тонн біомаси можна додатково використати 

для виробництва енергії. Якщо порахувати й інші сільгоспкультури (ріпак, 
сорго, нут та ін), то отримаємо більше 10 млн тонн біомаси, що буде 
еквівалентно економії 41 000 млн м3 природного газу щорічно. 

Сьогодні в Україні через низку причин цей потенціал використовується 
на 1-2 %. Варто зазначити, що економічні аспекти застосування даної 
інноваційної технології досить привабливі. На діаграмі приведена структура 
затрат на вирощування озимої пшениці. 
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Рисунок 1 - Структура витрат на вирощування озимої пшениці [7] 
 
Як видно з діаграми, максимальні затрати НБРРР на вирощування 

озимої пшениці становлять всього 1,5 % від інтегральної вартості її 
вирощування, що, безумовно, робить привабливим застосування НБРРР. 

 Необхідно також зазначити, що інноваційна технологія, яка 
базується на застосуванні НБРРР, з ще більшої ефективністю може бути 
застосована (і вже застосовується) на вирощуванні енергетичних культур 
(верби, міскантусу, суданської трави та ін.). 

Застосування запропонованої технології з НБРРР, окрім інтегрального 
збільшення обсягів біомаси сільгоспкультур, має ще низку інших переваг: 

- збільшення врожайності сільськогосподарських культур в 
середньому на 10-20 %; 

- покращення якості сільгосппродукції (зменшення поглинання 
рослинами солей важких металів – на 40 %, радіонуклідів – на 30-40%, 
залишків стійких сполук пестицидів – на 10-20 %); 

- створення в ґрунті умов, які сприяють збільшенню популяцій 
корисної біоти, в першу чергу, азотперетворюючих та фосформобілізуючих 
бактерій; 

- збільшення секвестрації СО2 із атмосфери до 500 кг/га незалежно від 
технології обробітку ґрунту; 

- формування нових адаптивних можливостей агротехнологій в 
умовах змін клімату, в першу чергу – забезпечення середніх значень 
врожайності сільгоспкультур за дефіциту виробничої вологи в ґрунті більше 
30 %; 

- зміцнення імунітету рослин та надання нового високого потенціалу 
проростання насінню кількох наступних генерацій (покращення спадковості); 

- створює біозахисний бар'єр для цілого ряду шкідників та ін. 
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Висновки. Застосування інноваційних технологій вирощування 

сільгоспкультур з використанням НБРРР дає можливість суттєво збільшити 
біоенергетичний потенціал кожного сільгосппідприємства. Інтегральний 
ефект від системного застосування таких технологій становить понад           
10 гривень прибутку на кожну вкладену гривню за рахунок підвищення 
врожайності плюс додатковий біоенергетичний потенціал. 
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Аннотация 
Рассмотрено инновационные технологии увеличения объёмов биомассы 

сельскохозяйственных культур за счёт применения новых 
нанобиорегуляторов роста растений отечественного производства. 

 
Summary 
The innovative technologies of  crops biomass increasing through the use of 

new plant growth nanobioregulator of domestic production are considered. 
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ДО ПИТАННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО ОЦІНЮВАННЯ БІОЛОГІЧНОГО 
ВИРОБНИЦТВА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ 
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Наведено вибір та обґрунтування мінімально достатніх та широко 
доступних показників екологічного оцінювання біологічного виробництва 
сільськогосподарської продукції. Надано короткий опис методик визначення 
обраних показників. Наведено результати апробації методики оцінювання 
екологічного стану сільськогосподарських угідь з використанням 
високочутливих екзогенних і ендогенних біоіндикаторів та цитогенетичних 
методів досліджень.  

 
Ключові слова: екологічне оцінювання агробіоценозів, біологічне 

виробництво, мезофауна ґрунтів агробіоценозів, екзогенні та ендогенні 
біоіндикатори, цитогенетичні методи досліджень, прогноз перехідного 
періоду.  

Вступ. Державна політика у сфері виробництва та обігу органічної 
продукції (сировини) спрямована на створення сприятливих умов для: 

– розвитку конкурентоспроможного, високоефективного ведення 
сільського господарства за допомогою виробництва органічної продукції 
(сировини); 

– збільшення експорту органічної продукції; 
– розвитку внутрішнього ринку органічної продукції та задоволення 

потреб споживачів в асортименті органічної продукції [1] 
Контроль якості кінцевого органічного продукту — досить вартісна 

процедура, яка передбачає використання новітнього вимірювального 
обладнання, реактивів тощо. В Європейському Союзі для контролю за 
дотриманням вимог біологічного виробництва використовують контроль 
банківських рахунків власників біовиробництв на предмет придбання засобів 
хімізації сільськогосподарського виробництва. Вважається, що якщо 
агрохімікати не покупають, то й не використовують. Проте реалії нашого 
вітчизняного сільськогосподарського виробництва поки що не дозволяють з 
достатньою достовірністю використовувати таку процедуру. Таким чином, 
наразі виникла потреба у забезпеченні контролю за дотриманням вимог 
біологічного виробництва досить простими, дешевими, а головне – 
достовірними, методами потокового контролю за дотриманням досить 
жорстких вимог біологічного виробництва продуктів харчування. 
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Крім того, проведений американськими фахівцями вибірковий контроль 

біологічної продукції, задекларованої як біологічна, засвідчив, що майже 40% 
такою не є. Мова йде швидше про торгівельний тренд, ніж про дійсно якісну 
та безпечну продукцію. В таких умовах жорсткої конкуренції наш 
національний виробник потребує відповідного ефективного методичного 
забезпечення – як для підсилення експортного потенціалу і зменшення 
залежності від зовнішньої вартісної експертизи, так і для забезпечення 
ефективного виробництва біологічної продукції для власного споживання.  

Крім того, встановлена вимога національного законодавства стосовно 
перехідного періоду до біологічного виробництва (п’ять років) проти трьох 
років у країнах ЄС знову ж таки ставить вітчизняного виробника в 
несприятливі умови. Тому є потреба у виборі або розробленні простих, 
доступних та достовірних методів екологічної експертизи, а також в 
оцінюванні реальної придатності угідь до біологічного виробництва. Бажано, 
щоб такі методи були доступні широкій громадськості. 

У багатьох країнах досить широко та успішно використовують 
показники біорізноманіття диких тварин – як для оцінювання стану довкілля, 
так і для опосередкованого контролю за дотриманням вимог біологічного 
виробництва сільськогосподарської продукції. Проте, для України поки що ці 
показники не можуть забезпечити відповідну достовірність вимогам 
біологічного виробництва. Недопустимо високий рівень розораності земель 
сільськогосподарського призначення та неконтрольоване мисливство 
практично повністю нівелюють кореляцію між показниками забруднення та 
біорізноманіття [2-4]. 

Мета досліджень – вибір відповідних показників екологічної експертизи, 
які відповідають таким вимогам: 

– відносна простота та доступність у відборі проб; 
– відсутність потреби у дорогому лабораторному обладнанні, витратних 

матеріалах та реактивах; 
– високий рівень достовірності прогнозування щодо забезпечення 

ефективного біологічного виробництва. 
Результати досліджень. На основі проведеного аналізу усієї гами 

екологічних показників нами було обрано та апробовано достатньо, як на 
наш погляд, достовірні та прості у розумінні та визначенні показники. 

Описані нижче методичні підходи не претендують на виключність 
для експертизи та акредитації біологічного виробництва, проте їх визначення 
та оцінювання дозволяє досить достовірно встановити відповідність вимогам 
біологічного виробництва та встановити реальний екологічний стан 
агробіоценозу. 

В якості показників біорізноманіття пропонується оцінювання 
мезофауни ґрунтів агробіоценозів. 

Відбір проб мезофауни ґрунтів. Класичними методами збору 
ґрунтових безхребетних є стандартні ґрунтові проби на мезофауну і пастки 
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Барбера [5, 6]. Перший метод призначений для виявлення чисельності 
ґрунтових безхребетних на 1 м2. , для цього на майданчиках розміром 50 
смЧ50 см в польових умовах проводиться пошаровий розбір ґрунту на 
спеціальній цераті (рис. 1). 

 
Рисунок 1 - Загальний вигляд стандартної ґрунтової проби, 

отриманої методом розкопування 
 

Як правило, тварини виявляються в першому шарі ґрунту глибиною 
від 0 см до 10 см і другому – від 10 см до 20 см. Виявлені об’єкти 
поміщаються в мішечки зі щільної тканини (дощові черв’яки) і пляшечки 
(інші безхребетні) Якщо в наявності є підстилка (мульча), то вона збирається 
в мішки середніх розмірів зі щільної тканини. У кожному агробіотопі 
береться по 4 або 8 проб. Проби забезпечуються етикетками. Відібрані проби 
проглядається в лабораторних умовах із застосуванням набору ґрунтово-
зоологічних сит (рис. 2). 

Другий метод – пастки Барбера, в якості яких можна 
використовувати скляні півлітрові банки або пластикові скляночки діаметром 
8 см, які виготовляються з пляшок місткістю 1,5 л. Пастки вкопують в рівень 
з поверхнею ґрунту через кожні десять метрів. (рис. 3). 

  
Рисунок 2 - Набір ґрунтово-

зоологічних сит 
Рисунок 3 - Схема розташування 

пасток Барбера 
На дно пастки наливається фіксуюча рідина, якою служить 20-ий 

розчин кухарської солі або формалін. Якщо з тих або інших причин фіксатор 
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відсутній, то на дно пастки потрібно насипати трохи ґрунту, для того, щоб 
об’єкти, що потрапили туди, могли ховатися один від одного, і тим самим 
зменшувалася можливість поїдання дрібних комах великими хижаками. 
Пастки встановлюються на 3-5 діб, тобто за один облік відпрацьовується 30-
50 пастко-діб. Вміст банок акуратно переливається в мішечки з щільної 
тканини і в них доставляється в лабораторію, де потім ретельно розбирається. 
Кожна проба забезпечується етикеткою. Надалі пастки Барбера дозволяють 
вичислити уловистість (динамічну щільність) ґрунтових безхребетних. 
Уловистість обчислюють за формулою 1: 

                    
thn

kU
×−

=
)(

                                                                (1) 

де        U – уловистість; 
k – загальна кількість усіх особин виду в усіх пробах; 
n – кількість пасток; 
h – кількість пасток, що вийшли з ладу; 
t – час, протягом якого велося спостереження. 
Після розрахунку отримані показники уловистості в різних біотопах 

стандартизуються з розрахунку на 100 пастко-діб для порівняння. 
Індекси видового різноманіття  
Видова (таксономічна) різноманітність тієї або іншої спільноти є 

показником її екологічного стану. Відомо, що в сприятливих умовах 
формуються багаті по числу видів (таксонів) біоценози, які відрізняються 
полідомінантністю, тобто високими показниками чисельності організмів, що 
мешкають в екстремальних умовах, як правило, знижується видова 
(таксономічна) різноманітність, і вони стають монодомінантними, тобто 
високу чисельність і біомасу має 1, в крайньому випадку, 2 види.  

Зміна структури спільнот біотопів може бути виражене індексами 
видового різноманіття. Наведемо приклади розрахунку двох з них. 

Індекс Шенона (H) спільнот: 

                                        
N
n

N
nH ii

N 2log∑−=                              (2)     

                      і               B
B
bN i

B 2log∑−=                                    (3) 

де         ni i bi – загальна чисельність і біомаса виду; 
N і B – загальна чисельність і біомаса спільноти. 

Таким чином, 
N
ni  і 

B
bi  – доля особин i-го виду в чисельності і 

біомасі спільноти. 
Для простоти розрахунку індексу Шенона використовують 

допоміжні таблиці, які можна знайти в літературі [7-9]. Перевагою індексу H 
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є його комплексність, він враховує кількість видів (видову щільність) і їх 
вирівняність. Ми маємо можливість дати оцінку видової різноманітності 
кожного агроценозу окремо. 

Індекс вирівнюваності Бергера-Паркера (d) простіший для 
розрахунку: 

maxin
Nd =                                                      (4) 

де        N – загальна чисельність спільноти: 
ni max – чисельність найчисельнішого виду. 
Збільшення індексу показує збільшення різноманітності і зниження 

міри домінування одного виду, тобто стан спільноти покращується. 
Оцінка екологічного стану сільськогосподарських угідь 

з використанням високочутливих екзогенних і ендогенних біоіндикаторів 
та цитогенитичних методів досліджень 

Ця оригінальна методика розроблена у відділі цитоекології Інституту 
проблем природокористування та екології НАМ України (А.І. Горова, 
1997)[2].  

Ендогенну біоіндикацію якості навколишнього середовища на 
території, яка тестується, проводять на основі визначення стерильності пилку 
різних видів рослин-представників місцевої флори (мак дикий, сокирки 
польові, осот рожевий, ромашка польова, кульбаба лікарська, берізка 
польова, гречка звичайна, еспарцет віколистий). 

Пилкові клітини зафарбовують люголем і досліджують під 
мікроскопом при збільшенні 15Ч40 або 15Ч60 залежно від розмірів пилку. В 
полі зору підраховують всі пилкові клітини, в тому числі стерильні – не 
здатні здійснити запліднення. Вираховують частоту стерильних клітин і їх 
варіації за формулою 5: 

n
ggm )100( −×

±=                                                (5) 

де        n – загальна кількість клітин; 
g – частка стерильних клітин, виражена в %;  
100-g – частка фертильних клітин. 
Якість пилкових клітин рослин є екологозалежною ознакою і 

зростання стерильності пилку свідчать про збільшення загальної токсичності 
і потенціальної мутагенності навколишнього середовища, яка обумовлена 
комплексом забруднювачів біосфери. 

Для оцінювання мутагенності ґрунтів використовують екзогенний 
біоіндикатор – цибулю-батун, насіння якого пророщують на зразках ґрунтів в 
чашках Петрі в термостаті при t° = 24°С. За контроль беруть дистильовану 
воду. При досягненні довжини корінця 1,0-1,5 см проводять фіксацію 
проростків за Карнуа і фарбують їх за Фельгеним з попереднім гідролізом в 
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1N НСl при 60°С. Потім виготовляють давлені препарати, на яких під 
мікроскопом при збільшенні 15Ч60 або 15Ч90, вираховують меристематичні 
клітини, в тому числі клітини, які знаходились в різних фазах мітозу 
(профаза, метафаза, анафаза і телофаза) і абераційні хромосоми. На базі 
отриманих даних вираховують мітотичний індекс (МІ) і частоту 
хромосомних аберацій. Мітотичний індекс виражають в проміле (кількість 
клітин, що діляться на 1000 меристематичних). Абсолютний розкид значення 
мітотичного індексу (а) вираховують за відносною похибкою (А), яка в свою 
чергу визначається за формулою 6: 

mn
mnA

×
−

=
)(2385,1                                             (6) 

де        1,385 – коефіцієнт при замірах більше 100; 
п – число дослідних клітин; 
т – число клітин, що діляться ' 

а=  ±  ( А х МІ) 
Хромосомні аберації в мета–, ана– і телофазах мітозу вираховують в 

процентах на одну клітину, що ділиться. Варіації патологій мітозу 
вираховують за наведеною раніше формулою, яка використовується за 
умови, що значення ознаки виражені у відсотках. 

Показники частоти хромосомних порушень в соматичних клітинах 
індикаторних структур свідчать про рівень мутагенності ґрунтів, який 
обумовлений всією сукупністю всіх наявних в них мутагенів. 

Зменшення значень мітотичного індексу вказує на зменшення темпів 
клітинного ділення, пов’язаного із збільшенням загальної токсичності зразків 
ґрунту. Коли ж проходить патологічне збільшення мітотичного індексу в 
результаті метафазних блоків, що також указує на пригнічення процесів 
кліткового тиску, то оцінювання якості тест-об’єкта роблять лише за 
частотою хромосомних аберацій. 

Отримані цитогенетичні параметри використовують для оцінювання 
якості ґрунтів та екологічної ситуації в цілому. Згідно з методикою всі 
біоіндикаційні оціночні параметри показників пошкодженості (УПП), 
розраховують за формулою 7: 

)П(П

)П(П
УПП

крит.комф.

і.комф.

−

−
=                                                   (7) 

де        Пі, – значення параметра на території, що тестується; 
Пкомфорт. – спонтанні значення параметрів на мінімально забрудненій 

території; 
Пкрит.. – значення параметрів на максимально забрудненій території. 
Інтегральні показники вираховували як середнє арифметичне зі всіх 

отриманих значень: 
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Числові значення всіх параметрів, що вираховуються, змінюються 
від 0 до 1 і використовуються для оцінювання якості ґрунтів і екологічної 
ситуації на загальному токсичному і мутагенному фоні, згідно із шкалою, 
наведеною в табл. 1. 

 
Таблиця 1 – Шкала оцінювання екологічного стану об’єктів довкілля 

за токсико-мутагенною ситуацією 
 

Діапазон числових 
значень показників 

пошкодженості 
біотестів 

Рівень 
пошкодженості 

біотестів 

Оцінювання 
стану біотестів 

Оцінювання 
екологічної 

ситуації 

0-0,15 Низький Благополучний Задовільна 
0,16-0,30 Нижче середнього Насторожуючий Задовільна 
0,31-0,45 Середній Конфліктний Незадовільна 
0,46-0,60 Вище середнього Загрозливий Незадовільна 
0,61-0,75 Високий Критичний Недопустима 

0,76 і вище Максимальний Небезпечний Недопустима 
 
Результати цитологічних досліджень з визначення екологічного 

стану довкілля та мутагенності зразків ґрунту наведено в таблицях 2 і 3. 
Наведені дані свідчать про те, що значення стерильності пилку 

рослин, які проростають на території, що тестується, змінюються від 1.0 до 
21,2%, а враховані за ними умовні показники пошкодженості біооб’єктів з 
обліком їх чутливості до дії шкідливих екологічних факторів – від 0,03 до 
0,40. Середнє значення інтегрального показника пошкодженості біосистеми 
склало 0,26. Це свідчить про те, що в регіоні досліджень рівень 
пошкодженості біосистем – «нижче-середнього», їх стан і стан середовища за 
токсичним фоном – «насторожуючий», а екологічна ситуація оцінюється як 
«задовільна». 

Дані про зміни значень частоти хромосомних аберацій в клітинах 
індикаторної культури (цибуля-батун), вирощеної на зразках ґрунтів, 
відібраних на варіантах досліду, свідчать про те, що їх мутагенна активність 
змінюється від 1,83 до 5,47%, а значення частоти хромосомних аберацій – 
0,01-0,21. 
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Таблиця 2 – Біоіндикація загальної токсичності території 

за стерильністю пилку рослин-біоіндикаторів 
 

Біоіндикатор Стерильність 
пилку, % УПП 

Мак дикий  16,5 ± 1,7 0,39 
Сокирки польові 10,6 ± 0,97 0,33 
Осот рожевий  6,3 ± 0,76 0,19 
Ромашка польова 3,3 ± 0,56 0,33 
Кульбаба лікарська 3,5+0,58 0,32 
Берізка польова 5,2+0,40 0,24 
Фіалка триколірна 8,6+0,89 0,26 
Еспарцет віколистий 8,8 ± 0,89 0,27 
Гречка звичайна 10,4 ± 0,96 0,18 

Мильнянка лікарська 21,2 ± 1,29 0,40 
Гіпсофіла пучкова 8,3 ± 0,87 0,25 
Суріпиця звичайна 1,0 ± 0,30 0,03 

п=12  сер. 0,26 
 

Таблиця 3 – Біоіндикація загальної токсичності та мутагенності ґрунтів 
за варіантами досліду 

 
Найменування 

показника Значення показника 

Час після припинення 
використання 
агрохімікатів, роки 

1 2 3 4 5 

Мітотичний індекс, ‰ 152,0 ± 
15,0 

129,0 ± 
13,0 

128,0 ± 
13,0 

109,0 ± 
11,0 

98,0 
± 9,0 

Частота хромосомних 
аберацій, % 5,47 ± 0,72 3,40 ± 

0,57 
3,67 ± 
0,51 

2,33 ± 
0,31 

1,83+
0,42 

Мітотичний індекс, 
УПП 0,42 0,31 0,12 0,11 0,00 

Частота хромосомних 
аберацій, УПП 0,21 0,1 0,06 0,04 0,01 

 
Таким чином, досліджувані зразки ґрунту мають задовільний 

екологічний стан, про що свідчать про низькі рівні токсичності та 
мутагенності, які були установлені методами біоіндикації за 
цитогенетичними показниками. 



 358 
Шляхом кібернетичного симулювання, використовуючи результати 

досліджень біотестів різних за часом обмеження використання агрохімікатів 
(їх повна відсутність або заміна на біотехнологічні альтернативи) нами 
розроблено наближений прогноз періоду переходу до можливого 
біологічного виробництва на дослідних полях. За еталонні взято землі 
урочища Гопаца, які останні 30 років було вилучено з інтенсивного 
обробітку. За допустиму межу було взято значення шкали оцінки 
екологічного стану об’єктів навколишнього середовища за токсико-
мутагенною ситуацією (Горова А.І., 1997). 

Побудовані прогностичні математичні моделі наведено на рис. 4 і 5.  

 
Рисунок 4 – Залежність мітотичного індексу від часу припинення 

використання агрохімікатів 
 

 
а) 

 
б) 

а) – УПП; б) – в % 
Рисунок 5 – Залежність частоти хромосомних аберацій від часу 

припинення використання агрохімікатів: 
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Як свідчать результати досліджень (рис. 4 і 5), вже через 2-3 роки 

припинення використання агрохімікатів або перехід на використання їх 
біотехнологічних альтернатив дозволяє досягти найбільш жорстких вимог 
щодо екологічного благополуччя. Це можна пояснити не тільки і стільки 
високою агрокультурою дослідних полів, а й дефіцитом в останні роки 
мінеральних добрив та пестицидів, що вимагає пошуку альтернатив. 

Висновки. 
Використання індексів видового різноманіття, отриманих виключно для 

мезофауни ґрунтів, дозволяє провести оцінювання екологічного стану 
конкретного агробіоценозу як за абсолютними показниками біорізноманіття, 
так і шляхом порівняння з еталонними ділянками. Слід відзначити, що такий 
підхід має найбільший рівень достовірності опосередкованого оцінювання 
екологічного стану агробіоценозів через особливості національного 
сільськогосподарського виробництва (зокрема, високий рівень розораності). 

Оцінювання екологічного стану сільськогосподарських угідь з 
використанням високочутливих екзогенних і ендогенних біоіндикаторів і 
цитогенитичних методів досліджень на практиці дозволяє однозначно 
визначити придатність конкретних земель для вирощування біологічної 
продукції, а також виявити порушення технологій та скласти прогноз 
можливості подальшого використання. 

Обрані та систематизовані методики не потребують складного 
обладнання та реактивів, доступні до використання широкого загалу 
наукових працівників, а також фахівців сільськогосподарських підприємств. 

Матеріали досліджень можуть бути використані для подальшого 
розроблення методики екологічної експертизи агротехнологій, акредитування 
конкретних агропідприємств на право біологічного виробництва. 
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Аннотация 
Приведены выбор и обоснование минимально достаточных и широко 

доступных показателей экологического оценивания биологического 
производства сельскохозяйственной продукции. Приведено краткое описание 
методик определения избранных показателей, а также результаты 
апробации методики оценки экологического состояния 
сельскохозяйственных угодий с использованием высокочувствительных 
экзогенных и эндогенных биоиндикаторов и цитогенетических методов 
исследований. 

 
Summary 
Selection and justification of minimal and widely available ecological 

assessment indicators of agricultural products biological production is presented. 
A brief description of methods of determination of selected indicators is provided. 
The results of testing techniques of the agricultural land ecological state 
evaluating using highly endogenous and exogenous bio-indicators and cytogenetic 
research methods are given. 
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А.А.Точицкий, канд. техн. наук,   
Д.В.Заяц 
Республиканское унитарное предприятие 
«НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства» 

 
Рассмотрены научно обоснованные противоэрозионные технологии 

возделывания сельскохозяйственных культур, а также системы машин и 
орудий для их практического осуществления 

 
Ключевые слова: эрозия почвы, земельные ресурсы, обработка почвы. 

 
Более 30% пахотных земель Беларуси и России расположены на склонах. 

Водная эрозия на этих почвах приносит огромный ущерб народному 
хозяйству. За последние 15-20 лет площадь эродированных земель в 
Беларуси увеличилась с 2,1 до 3,8 млн га, и процессы эти усиливаются, 
несмотря на проводимые защитные мероприятия. Установлено, что с одного 
гектара пашни ежегодно потери почвы от эрозионных процессов составляют 
14-16 т, в том числе безвозвратно теряется до 150-200 кг гумусовых веществ, 
до 10 кг – азота, 4-6 кг – фосфора и калия, 5-6 кг – кальция и магния.  

Отечественная и зарубежная практика показала, что решающее значение 
в борьбе с водной эрозией почв принадлежит противоэрозионным 
агротехническим приемам обработки почвы и посева и рациональным 
комплексам машин для их осуществления. Поэтому разработка научно 
обоснованных противоэрозионных технологий возделывания 
сельскохозяйственных культур, а также системы машин и орудий для их 
практического осуществления – первостепенная задача земледельцев. 

Г.Конке и А.Бертран отмечают, что для образования слоя почвы после 
разрушения ее эрозией требуется больше времени, чем его имеется в 
распоряжении человека. Задачей человечества является сохранение 
продуктивности почвы, так как восстановить ее полностью невозможно. Если 
этот слой исчез, никакое сельскохозяйственное чудо не сможет вернуть почве 
прежней способности давать урожай. Улучшенные методы обработки могут 
повысить продуктивность старопахотных почв, использование которых 
позволило бы получать гораздо больше урожая, если бы почвы с самого 
начала не пострадали [1]. 

На склоновых землях, как и на равнинных, можно получать высокие 
урожаи всех сельскохозяйственных культур. Однако из-за несоблюдения 
противоэрозионной агротехники большинство хозяйств получают урожаи на 
15–20 % ниже, чем на обычных. [2] Это объясняется тем, что при 
возделывании на склонах применяют агротехнику равнинных полей.  
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Основные операции обработки земель, подверженных водной эрозии,  – 

это лущение стерни, предпосевная обработка и рыхление почвы. Поскольку 
известные противоэрозионные приемы – образование на поверхности почвы 
углублений, прерывистых борозд, лунок при предпосевной обработке почвы 
разрушаются посевными машинами, их целесообразно проводить 
одновременно с посевом.  

Водная эрозия вызывается на склоновых землях поверхностными 
потоками дождевых, талых или оросительных вод, которые смывают с 
поверхности почвы самую плодородную ее часть, образуя промоины, овраги 
и делают пашню и другие угодья непригодными к сельскохозяйственному 
использованию. Она возникает также в результате уничтожения 
растительности и неправильной обработки почвы на склоновых землях [3]. 

Эрозия почв наносит большой ущерб земельным ресурсам: снижается 
плодородие почв и сокращаются площади обрабатываемых земель. Однако 
от эрозии почв страдает не только сельское хозяйство, т.к. смываемая с полей 
почва, откладывается в прудах, озерах, водохранилищах, попадает в каналы и 
реки. Расчистка водоемов требует больших средств. При стоке воды и смыве 
почвы с пашни теряется определенная доля вносимых удобрений, которая не 
просто теряется, но и оказывает негативное влияние на экологическое 
состояние территории, особенно на качество воды в водоемах. 

Количественно процесс эрозии почв характеризуют интенсивностью 
смыва, выражаемой в тоннах на гектар (т/га) в год, либо мощностью 
утраченного слоя почвы в единицу времени (мм/год). В этих же единицах 
измеряют и скорость почвообразования. О степени опасности эрозии можно 
судить, сопоставив интенсивность смыва со скоростью 
почвообразовательного процесса. Если интенсивность эрозии меньше 
скорости почвообразования, то можно предположить, что она не 
представляет опасности. Такую эрозию считают нормальной. Если же 
интенсивность потерь почвы больше скорости почвообразования, эрозию 
считают ускоренной [4]. 

 
Таблица  -Среднегодовой предельно допустимый смыв почвы (т/га) 

Почвы Степень смытости 
 Несмытые и  

слабо 
смытые 

Среднес-
мытые 

Сильносмы-
тые 

Дерново-подзолистые, светло-серые 
лесные на лессовых и других рыхлых 
породах 

 
1,0 

 
1,5 

 
2,0 

Серые и темно-серые лесные, 
черноземные и темно-каштановые 

1,5 2,0 2,0 

Каштановые, светло-каштановые и 
сероземные 

1,0 1,5 1,5 

Почвы, сформировавшиеся на опоках 
 и мелах 

0,5 0,5 1,0 
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Определение интенсивности потерь почвы от эрозии — достаточно 

трудоемкая задача. Еще труднее измерить скорость почвообразовательного 
процесса. Чаще всего для этой цели каким-либо способом (например, 
радиоуглеродным методом) определяют время образования гумусового 
горизонта и измеряют его мощность. 

Следует отметить, что вопрос о величинах допустимых потерь почвы (а 
эти величины служат основой для использования количественных методов 
проектирования противоэрозионных мероприятий) до сих пор не имеет 
достаточно надежного решения. 

Сущность мероприятий по предотвращению водной эрозии состоит в 
уменьшении поверхностного стока, сохранении на поле максимального 
количества атмосферных осадков, переводе поверхностного стока во 
внутрипочвенной, в усилении противоэрозионной стойкости почв [5]. 

Противоэрозионная организация территории состоит в научно 
обоснованном размещении сельскохозяйственных угодий и различного рода 
сооружений, препятствующем или уменьшающем развитие эрозии. 
Основу противоэрозионной организации территории составляют 
выращивание зерновых и особенно пропашных культур на выровненных 
землях, а многолетних трав и озимых зерновых – на склонах. 
         Почвозащитные севообороты выполняют определенную роль в защите 
почвы от водной эрозии. Почвозащитная роль севооборотов определяется 
составом и чередованием культур. В почвозащитных севооборотах 
исключают пропашные культуры, так как они слабо защищают почву от 
смыва, особенно весной и в начале лета, и увеличивают посевы многолетних 
трав, промежуточных подсевных культур, которые хорошо защищают почву 
от разрушения в эрозионно опасные периоды и служат одним из лучших 
способов окультуривания эродированных почв. 

Почвозащитная обработка почвы является наиболее простым 
мероприятием по регулированию стока талых вод, не требующих 
дополнительных затрат. 

Обработку почв, подверженных водной эрозии, проводят с целью: 
 - предупредить возможность проявления эрозионных процессов; 

         - способствовать увеличению водопоглощающих свойств почвы, 
повышению шероховатости поверхности и защитной роли растительного 
покрова; 

-  увеличить сопротивляемость почвы смыву. 
Защита почвы от водной эрозии обеспечивается комплексом 

организационно-хозяйственных, агромелиоративных, лесо- и 
гидромелиоративных мероприятий. 

Организационно-хозяйственные мероприятия предусматривают 
обследование и картирование полей с целью оценки земель по их 
эрозионному состоянию, разработку проекта внутрихозяйственного 
землеустройства с противоэрозионной организацией территории, контроль 
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над своевременным выполнением всех намеченных проектом мероприятий 
по защите почвы от эрозии. 

Агромелиоративные мероприятия включают почвозащитный севооборот 
с большим удельным весом многолетних трав и с полосным размещением 
культур на склоновых землях, систему противоэрозионной обработки почвы, 
снегозадержание и регулирование снеготаяния на склонах, систему 
органических, минеральных удобрений, известкования или гипсования с 
учетом смытости почвы. Основная задача этих приемов — свести до 
минимума поверхностный сток. 

На полях с уклоном 1,5—2° это достигается соблюдением простейшего 
правила: обработку почвы, посев проводить поперек течению рек  или по 
контуру склона. 

На полях с уклоном 2—6° применяют специальные приемы обработки 
почвы: гребнистую, комбинированную, ступенчатую разноглубинную 
вспашку поперек склона, прерывистое бороздование, лункование почвы 
после зяблевой обработки, кротование, щелевание, вспашку с 
почвоуглубителями, глубокую безотвальную вспашку, плоскорезную 
обработку, вспашку с вырезными отвалами и др.[6]. 

Прерывистое бороздование проводят с помощью специального 
приспособления, сочетаемого с плугом, кукурузной сеялкой, пропашными 
или паровыми культиваторами. Рабочим органом является трехлопастная или 
четырехлопастная крыльчатка, чьи лопасти закреплены под углом 120 или 
90°. Вертикальная лопасть крыльчатки сгребает почву в борозде, 
сформированной корпусом плуга с укороченным или снятым отвалом. После 
того, как накопится достаточно почвы для образования перемычки, что 
соответствует одному обороту опорного колеса плуга, опорный ролик 
освободит лопасть крыльчатки, и она провернется на 1/3 или 1/4 полного 
оборота, соответственно конструкции. При проворачивании крыльчатки 
происходит формирование перемычки. Прерывистое бороздование 
проводится одновременно со вспашкой зяби или паров, а также в 
междурядьях пропашных культур (например, кукурузы) при их культивации. 

При вспашке поперек склона сток воды и смыв почвы уменьшается в 
несколько раз. На склонах крутизной более 2° применяют вспашку с 
образованием водозадерживающих препятствий (валиков, гребней, ячеек и 
др.). На сложных склонах обваловывают пашню в двух взаимно 
перпендикулярных направлениях. В результате на пашне образуются ячейки, 
ограниченные с четырех сторон валиками. Сток воды можно уменьшить 
также бороздованием вдоль и поперек поля, выполняемым культиваторами, у 
которых часть лап заменяют окучниками. С этой же целью пашню 
обрабатывают дисковыми лункообразователями или противоэрозионным 
катком; при этом на поле образуются полушарообразные углубления, в 
которых задерживается вода. 
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Щелевание – агромелиоративный прием, применяемый для улучшения 

водно-физических свойств слабопроницаемых почв. Он заключается в 
прорезании в почве щелей шириной 2,5–4 см на глубину 30–60 см с 
расстоянием между ними 100–150 см. При нарезке щелей стенки их 
уплотняются, а сами щели заполняются рыхлой осыпавшейся почвой. Такие 
щели хорошо перехватывают поверхностный сток. Благодаря этому 
уменьшается сток талых и ливневых вод на склонах, смыв почвы и 
питательных веществ, повышаются запасы продуктивной влаги, возрастает 
эффективность вносимых удобрений. 

Сущность кротования состоит в создании на некоторой глубине от 
поверхности почвы системы пустот в виде цилиндрических ходов, 
параллельных поверхности. Кротовины делаются при помощи кротователя, 
который создает на глубине 35–40 см от поверхности почвы круглые ходы 
диаметром 6–8 см на расстоянии 0,7–1,4 м друг от друга. Вода в кротовину 
поступает через щель, прорезанную вертикальной стойкой, прикрепленной к 
полевой доске плуга. 

На полях с уклоном 6–8° между полосами посевов сельскохозяйственных 
культур шириной 30–40 м создают почвозащитные буферные полосы 
шириной 3,6–7,2 м из посевов многолетних трав. 

При крутизне уклона более 8° ширину буферных полос увеличивают до 
10,8 м, а ширину полос с посевом сельскохозяйственных культур уменьшают 
до 20–25 м. На таких склонах не сеют пропашные культуры, а на полосах 
возделывают озимые и яровые зерновые культуры. 

Заключение. Почвы склоновых земель подвержены водной и 
механической эрозии, в результате чего ежегодно безвозвратно смывается 
часть гумусового слоя и питательных веществ, недобирается 15-20% урожая. 

 Для защиты почв склоновых земель от эрозии необходимо широко 
применять почвозащитные севообороты и специальные агротехнические 
приемы обработки почвы и посева: глубокое (40-45 см) рыхление и 
щелевание, бесплужную мульчирующую обработку верхнего слоя почвы, 
стерневой посев зерновых культур, азотные подкормки многолетних трав с 
аэрацией дернины, прямой подсев трав. 
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Анотація 
Розглянуті науково обґрунтовані протиерозійні технології 

вирощування сільськогосподарських культур, а також системи машин і 
знарядь для їх практичного втілення. 

 
Summary 
Scientifically based erosional-preventive technologies for growing crops 

and machines and tools systems for their practical implementation are considered. 
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Представлено обґрунтування вибору інформаційних предикторів, 

отриманих за допомогою дистанційного зондування землі, для прогнозування 
врожайності сільськогосподарських культур. 

 
Ключові слова: вегетаційний індекс, дистанційне зондування, прогноз 

врожайності, оцінювання стану рослинності. 
 
Суть проблеми. Завдання оцінювання стану рослинності та 

прогнозування врожайності сільськогосподарських культур становлять 
основу сучасних досліджень в області точного землеробства і економічного 
планування в аграрній промисловості. Найбільш перспективні напрямки 
досліджень пов'язані з асиміляцією даних дистанційного зондування Землі в 
існуючі моделі розвитку рослин і створенням нових методів на їх основі [2-6, 
8-10]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить, що дистанційні дані 
стану рослинного покриву (так звані вегетаційні індекси (ВІ)) все ширше 
використовуються в різних галузях природокористування [1-10]. Для 
прогнозування врожайності із супутникових індикаторів найчастіше 
використовують нормалізовано різницевий вегетаційний індекс                
NDVI [2-5, 7]. 

Враховуючи появу у вільному доступі часових рядів вегетаційних 
індексів та різних продуктів супутникових даних, постає необхідність 
дослідження та аналізу всіх доступних інформаційних елементів 
дистанційного зондування, які можуть бути використані для оцінювання 
стану сільськогосподарських культур та побудови прогностичних моделей їх 
продуктивності.  

Завданням даного дослідження є виявлення оптимальних дистанційних 
предикторів для побудови регресійних моделей прогнозування врожайності. 
Для вирішення поставленого завдання авторським колективом 
проаналізовано різні інформаційні продукти даних ДЗЗ та наукові роботи, 
присвячені цій проблематиці. 

Основна частина. Характерною ознакою рослинності та її стану є 
спектральна відбивна здатність, що характеризується великими 
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відмінностями у відображенні випромінювання різних довжин хвиль. Знання 
про зв'язок структури і стану рослинності з її відбивними здібностями 
дозволяють використовувати космічні знімки для ідентифікації типів 
рослинності та їх стану. 

Дані дистанційного зондування характеризують критерії загального 
впливу умов навколишнього середовища на рослинність, не уточнюючи, яка 
саме частина кліматичних умов насправді впливає на рослинність. Цей 
процес називається «дедуктивним» і часто розглядається в основі моделей 
прогнозування зернових як достатній, для того щоб зробити висновки щодо 
поточної поведінки зернових  та пояснити остаточні прогнози з найменшою 
неточністю.  

На сьогодні існує близько 160 варіантів ВІ. Вони підбираються 
експериментально (емпіричним шляхом), виходячи з відомих особливостей 
кривих спектральної відбивної здатності рослинності і ґрунтів [7]. 
Розрахунок більшості ВІ базується на двох найбільш стабільних (не залежних 
від інших факторів) ділянках кривої спектральної відбивної здатності рослин. 
На червону зону спектра (0,62-0,75 мкм) припадає максимум поглинання 
сонячної радіації хлорофілом, а на ближню інфрачервону зону (0,75-1,3 мкм) 
– максимальне відбиття енергії клітинною структурою листка. Тобто, висока 
фотосинтетична активність (пов'язана, як правило, з великою фітомасою 
рослинності) призводить до більш низьких значень коефіцієнтів відбиття в 
червоній зоні спектру і більших значень в ближній інфрачервоній. Як це 
добре відомо, відношення цих показників один до одного дозволяє чітко 
відокремлювати рослинність від інших природних об'єктів. 

Найвідомішим і найпоширенішим у практичному використанні 
нормалізовано різницевий вегетаційний індекс NDVI (Normalized Difference 
Vegetation Index) – це простий кількісний показник фотосинтетично активної 
біомаси. NDVI легко обчислюється, має найширший динамічний діапазон із 
розповсюджених ВІ і порівняно кращу чутливість до змін у рослинному 
покриві. Він помірно чутливий до змін ґрунтового й атмосферного фону, крім 
випадків з розрідженою рослинністю (наприклад, NDVI не варто 
застосовувати, якщо рослинний покрив становить менше 30% площі 
території аналізу).  

Індекс NDVI може бути розрахованим на основі будь-яких знімків 
високої, середньої або низької роздільної здатності, що мають спектральні 
канали в червоному (0,55–0,75 мкм) і інфрачервоному (0,75–1,0 мкм) 
діапазонах. Алгоритм розрахунку NDVI міститься практично у всіх 
поширених пакетах програмного забезпечення, пов'язаних із обробкою даних 
дистанційного зондування (Arc View Image Analysis, ERDAS Imagine, ENVI, 
Ermapper, Scanex MODIS Processor, ScanView та ін.). 

Динаміка сезонної зміни NDVI дозволяє оцінювати стан рослин у різних 
фазах розвитку. Також встановлена залежність між значенням NDVI і 
врожайністю сільськогосподарських культур [2, 6]. Залежність між цими 
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параметрами і NDVI, як правило, не пряма і пов'язана з особливостями 
досліджуваної території, її кліматичними та екологічними характеристиками. 

Для оцінювання приросту надземної біомаси рослин, на підставі NDVI, 
розраховують відносний показник розвитку рослинності Кveg: 

Кveg = Sросл / Sсуход.                                                      (1) 
де 
Sсуход. = всі пікселі в діапазоні 0.07 ÷ 0.2 NDVI (суходіл); 
Sросл = всі пікселі в діапазоні 0.2 ÷ 0.6 NDVI (рослинність). 
Аналізуючи залежність Кveg від часу у вегетаційний період, можна 

зробити висновок про рівень приросту зеленої біомаси, а отже, спрогнозувати 
врожайність, порівнюючи дані цього року з попередніми роками.  

За значенням індексів NDVI, отриманих завдяки приладові на зразок 
GreenSeeker Handheld Crop Sensor HCS-100, визначають також показник 
вмісту валового азоту в рослинах, який використовується для розрахунку чи 
коригування дози добрив у технологіях точного землеробства. 

В процесі моніторингу агроресурсів доцільно створювати архів 
щотижневих карт значень NDVI для району спостережень. За допомогою 
такого архіву стане можливим отримання поточних оцінок об'ємів зеленої 
фітомаси відносно середніх багаторічних значень, типових для даного місця в 
даний період року.  

На основі NDVI можливе отримання емпіричних даних для 
використання в прогностичних розрахунках врожайності та продуктивності 
сільськогосподарських культур. Так, в роботах [3, 7] авторами проведено 
розрахунок середньообласної врожайності ярого ячменю та кукурудзи на 
основі статистичних рядів продуктивності цих культур та значень 16- денних 
композитів нормативно-диференційованого індексу (250-meter MODIS/NDVI 
Time Series Database [13]) за період вегетації цих культур впродовж 2000 – 
2012 років для окремих регіонів лісостепової частини України. Результати 
проведених авторами досліджень засвідчили, що NDVI може 
використовуватись для моделювання і прогнозування врожайності ярих 
зернових та кукурудзи на регіональному рівні із завчасністю від 2-5 місяців 
до збирання з середньою похибкою ± 7% в 85% випадків. 

У випадках з розрідженою рослинністю замість NDVI використовують 
грунтово-вегетаційний індекс (SAVI) або перпендикулярний ВІ (PVI), які 
мають поріг чутливості до густоти рослинності близько 15%. 

Індекс здоров’я рослинності VHI (Vegetation Health Index) – 
вегетаційний індекс, заснований на відображенні видимого світла рослинним 
покривом (отриманий за допомогою AVHRR – Advance Very High Resolution 
Radiometer), що характеризує здоров'я культур.  

Даний індекс базується на поєднанні індексу VCI (Vegetation Condition 
Index), який характеризує пригніченість рослинного покриву та індексу 
температурного режиму TCI (Temperature Condition Index), які були 
запропоновані Ф. Коганом [11]: 
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Індекс стану рослинності (VCI) порівнює спостережуване NDVI з 
діапазоном значень, що спостерігалися в той же період у попередні роки. VCI 
виражається в % і дає уявлення про місце розташування спостережуваного 
значення між крайніми значеннями за попередні роки (мінімальним та 
максимальним). Нижчі і вищі значення вказують відповідно на відносно 
гірші або ж кращі умови розвитку рослинності. Тобто VCI вказує позицію 
фактичного NDVI між історичним мінімальним і максимальним значеннями: 
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де NDVI, NDVImax, NDVImin – усереднені значення індексу NDVI, його 
абсолютний максимум та мінімум відповідно. 

Індекс температурного режиму TCI (Temperature Condition Index) 
обчислюється із співвідношення: 
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де BT, BTmax, BTmin – усереднені сезонні значення яскравості 
температури, її абсолютний максимум та мінімум відповідно.  

Тимчасові ряди індексу вегетаційного здоров'я рослинності (VHI) для 
території України, отримані з приладу AVHRR, а також продукти FAPAR, 
побудовані за даними Spot Vegetation, було використано для прогнозування 
врожайності сільськогосподарських культур (на прикладі озимої пшениці) в 
роботі [2].  

Індикатор FAPAR – частина фотосинтетично-активної сонячної 
радіації (PAR (400-700 нм)), поглинутої рослинами в процесі фотосинтезу, і 
виражає здатність поглинання енергії рослинним покривом. 

Продукт FAPAR (отриманий за допомогою Spot Vegetation) виступає  як 
інтегральний показник стану і здоров'я рослинного покриву. Даний продукт 
відіграє важливу роль у визначенні первинної продуктивності фітосфери і 
може бути використаний для кількісного визначення рослинності. 

Нерідко виміри FAPAR відбуваються під час ясної або малохмарної 
погоди, що ускладнює отримання усереднених даних вказаного продукту. 
Тому рекомендується використовувати вимірювання, зроблені в похмуру 
погоду.  

FAPAR визначають з рівняння: 
( )( )

, (5)AC AC BC BC

AC

PAR PAR PAR PAR
FAPAR

PAR
↓ ↑ ↓ ↑

↓

− −
=  

де PAR↓AC та PAR↑AC – ФАР, що надходить (зверху вниз) та відбита 
(знизу вгору) через листовий покрив, та PAR↓ВC і PAR↑ВC – відповідні умови 
під листовим покривом.  

Як показали результати дослідження [2], при використанні різних 
джерел інформації для побудови прогнозів озимої пшениці оптимальний час 
для побудови прогнозу припадає на кінець квітня – початок травня (113-й і 
129-й день року для рядів FAPAR, переважно 113-й для рядів VHI, 97-й і 113-
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й день для рядів NDVI). Все це дозволяє стверджувати, що досить надійний 
прогноз врожайності озимої пшениці для більшої частини областей України 
може бути побудований з використанням дистанційних даних станом на 
початок – кінець травня, що є досить завчасним для прийняття рішень щодо 
забезпечення продовольчої безпеки на загальнодержавному рівні. 

Індекс маси сухої речовини DMP (Dry Matter Production). Показник 
DMP є індексом маси накопичення сухої речовини (кгСР/га/день). Він 
обчислюється за формулою: 

DMP = R · 0.48 ·  fAPAR · ε(T) · 10000                        (6) 
де R  – короткохвильове випромінювання Сонця (200-3000 нм), яке 

становить близько 48% від PAR (фотосинтетично-активна радіація: 400-
700 нм); ε(T) – продуктивний термін [кгСР/ДжPAR] виражає перетворення цієї 
поглинутої енергії в біомасу (ефективність використання випромінювання). 
ε(T) є нелінійною дзвіноподібною функцією від денної температури T, вона 
сягає максимуму при температурі 22°C і наближається до нуля при 
температурах нижче 0°C або вище за 40°C. Множник 10 000 [м²/гa] 
перетворює квадратні метри на гектари, що є більш вживаною одиницею в 
агростатистиці [12]. 

Даний показник широко використовується в системах агромоніторингу 
та прогнозування врожайності [12] для виявлення аномалій розвитку 
сільськогосподарських культур та виявлення років-аналогів для 
прогнозування врожайності. 

Висновки. В результаті досліджень встановлено найпоширеніші 
інформаційні предиктори для побудови прогнозів врожайності 
сільськогосподарських культур для території України, які в перспективі 
подальших наукових досліджень автори планують використати для 
вдосконалення методів прогнозування врожайності основних 
сільськогосподарських культур в межах адміністративних одиниць України. 
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Аннотация 
Обосновано выбор информационных предикторов, полученных с 

помощью дистанционного зондирования земли, с целью их использования для 
прогнозирования урожайности сельскохозяйственных культур. 

 
Summary  
Justification of the choice of information predictors obtained by remote 

sensing for crop yields forecasts is presented. 
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У статті на основі проведених досліджень наведено дані про влив 
системи основного обробітку ґрунту на рівень врожайності зернових 
культур та величину збирального індексу. Зроблено висновки про доцільність 
диференціювання системи основного обробітку ґрунту в сівозміні з метою 
отримання максимального рівня врожайності зерна кожної культури та 
оптимізації їх збирального індексу.  

 
Ключові слова: зернові культури, сівозміна, система основного 

обробітку ґрунту, диференціація. 
 
Вступ. Одним з провідних елементів в технології вирощування польових 

сільськогосподарських культур, який багато в чому визначає врожайність і 
якість одержуваної продукції, є основний обробіток ґрунту [5, 6; 13]. Це 
найбільш трудомістка й енергоємна складова технології вирощування [1, 26], 
яка спрямована на максимальне накопичення і збереження вологи в орному 
шарі, створення оптимального водно-повітряного та термічного режимів 
ґрунту і сприятливих умов для діяльності ґрунтової мікрофлори; на 
ліквідацію багаторічних бур’янів і максимальне скорочення кількості 
однорічних, загортання рослинних решток і добрив та створення 
оптимального режиму живлення рослин агрофітоценозу, а також на 
запобігання проявів водної та вітрової ерозії ґрунту [7, 22, 23, 26]. 
Раціональна система основного обробітку чинить позитивний вплив на ґрунт 
і сприяє зростанню врожайності культурних рослин [22]. 

Специфіка обробітку ґрунту багато в чому залежить від зональних 
ґрунтово-кліматичних умов [5]. Неправильний і несвоєчасний обробіток 
ґрунту перед сівбою в районах недостатнього і навіть помірного зволоження 
може призвести до зниження кількості вологи в посівному шарі [10]. 

Обробіток ґрунту під будь-яку сільськогосподарську культуру повинен 
бути диференційований залежно від попередника, вологозабезпечення, 
забур’яненості поля та його рельєфу і при цьому забезпечувати максимальні 
умови для росту і розвитку даної культури [16]. 
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Все різноманіття прийомів з обробітку ґрунту, використовуваних під час 

вирощування сільськогосподарських культур, можна звести до трьох 
основних видів – традиційного обробітку, мінімального і нульового [19]. 

Традиційна оранка вкрай енергоємна. Системи традиційного обробітку 
ґрунту із застосуванням відвальних плугів визнані ерозійно-небезпечними та 
економічно невигідними в багатьох країнах. За такої технології кількість 
проходів агрегатів по полю досягає 20, а іноді й 40. Ґрунт при цьому значно 
руйнується і переущільнюється, легко піддається вітровій та водній ерозії 
[19].  

Нині традиційні способи обробітку ґрунту – оранка з подальшою 
культивацією і боронуванням, – поступаються новим, більш прогресивним 
прийомам – ґрунтозахисній технології із збереженням на поверхні стерні або 
мульчі, мінімальній обробці, комбінуванню різних обробок за один прохід, 
мульчуванню посівів, заміні механічних обробок хімічними, застосуванню 
прямої сівби. Для обробітку ґрунту широко застосовують чизелі, комбіновані 
агрегати, що виконують за один прохід кілька операцій, сівалки прямої сівби 
тощо [18, 19]. Всі ці прийоми, складаючись в різних комбінація в поняття 
мінімального або нульового обробітку, знаходять широке застосування на 
вирощуванні багатьох сільськогосподарських культур [19]. 

Під сучасною системою обробітку ґрунту розуміють послідовний набір 
операцій, що їх виконують у період між збиранням попередника і сівбою 
наступної культури. Вона повинна бути диференційованою залежно від 
ґрунтово-кліматичної зони, а також з урахуванням на кожному полі 
попередника, вологозабезпечення, забур’яненості та рельєфу [2]. 

Напрям на мінімізацію числа обробітків ґрунту і зниження їх глибини 
цілком виправдане, оскільки націлене не лише на зменшення енергетичних та 
матеріальних витрат, але й на нормалізацію процесів мінералізації 
органічних речовин і накопичення гумусу в ґрунті та запобігання ерозії [5]. 
Збільшення глибини оранки ґрунту лише на 1 см підвищує витрати пального 
до 1 л на гектар. В цілому за 10-пільною сівозміною зменшення витрат 
пального від різноглибинного безплужного обробітку становить 38%, або 
10,5 кг/га за рік. Безплужний обробіток ґрунту дає змогу на 37-50% 
підвищити продуктивність праці, на 38-50% – зменшити витрати пального і 
на 24-30% — виробничі витрати [9]. 

Однак, за деякими даними, заміна оранки поверхневим обробітком 
призводить до надмірного ущільнення орного шару ґрунту, особливо його 
нижньої частини. Разом з тим в роботах Н.Ф. Бенедичука (1984), В.В. Бохана, 
Р.Е. Крогера (1985) це не знайшло підтвердження. Їх експериментальні дані 
говорять про високу агрономічну ефективність застосування поверхневого 
обробітку. При нульовому обробітку щільність ґрунту в шарі 0-10 см 
перебувала на рівні оранки, а нижні шари виявилися більш щільними, ніж 
при оранці. Але показник цей не виходив за межі оптимального [5]. 

В даний час мінімізація основного обробітку ґрунту спрямована на 
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скорочення глибини і числа обробок, суміщення технологічних операцій 
шляхом створення комбінованих агрегатів, зменшення поверхні 
оброблюваного поля і т.ін. Можливості мінімізації обробітку ґрунту 
зростають в міру забезпеченості виробничими ресурсами, добривами, 
пестицидами за дотримання сівозмін, високої культури землеробства [12]. 

Основними напрямками мінімізації обробітку ґрунту є [24]: 
1) зменшення глибини основного обробітку ґрунту; 
2) заміна відвального обробітку на безвідвальне розпушування ґрунту; 
3) суміщення кількох операцій і прийомів (розпушування, вирівнювання, 

ущільнення, внесення добрив, гербіцидів, посів) в одному робочому процесі 
шляхом застосування комбінованих широкозахватних агрегатів і модульно-
блочних комплексів; 

4) застосування гербіцидів, що дозволяють скоротити кількість 
механічних обробок в сівозміні: скорочення числа культивацій в чистому 
пару; повна відмова від міжрядних обробок в посівах просапних культур; 

5) застосування нових ощадних технологій обробітку ґрунту: смугової 
(strip-till), нульової (no-till), гребеневої (ridge-till) та ін., які є альтернативою 
традиційним прийомам обробітку ґрунту. 

На сьогодні все більшого застосування в рослинництві набувають 
ресурсоощадні технології, засновані на мінімізації обробітку ґрунту [4; 11; 
15]. Застосування таких технологій є найважливішим засобом підвищення 
рентабельності і стійкості виробництва в агропромисловому комплексі. Зараз 
за технологіями мінімального й нульового обробітку ґрунту обробляється не 
більше 3-5% сільгоспугідь нашої країни, тоді як в США без оранки – 37%, а в 
Німеччині – 26% площ, при цьому вони є найбільшими експортерами зерна у 
світі. 

Відомо, що технологія мінімального обробітку ґрунту не сприяє 
значному підвищенню врожайності, але дає стабільність і передбачуваність 
врожаїв. Головною перевагою таких технологій обробітку ґрунту є 
скорочення парку техніки й економія паливно-мастильних матеріалів. Але 
поверхневий і нульовий обробіток – абсолютно нові технології в 
землеробстві, тому всі агрономічні заходи – підбір сівозмін, обробіток 
ґрунту, боротьба з бур’янами та внесення добрив – повинні проводитися по-
новому [8; 25; 27]. 

При цьому слід зазначити, що далеко не всі, навіть найактуальніші 
питання обробітку ґрунту, вирішені повністю в теоретичному та 
практичному аспекті. Основні з них – це питання про способи і глибину 
обробітку ґрунту. З самого початку виникнення землеробства йдуть гарячі 
суперечки про переваги відвального і безвідвального, мілкого і глибокого 
обробітку. Не вирішені ці питання і до цих пір. З цієї причини проблема 
розроблення оптимальних і раціональних систем обробітку ґрунту є 
актуальною і по сьогодні [17]. 

Методика досліджень. Дослідження проводили в умовах польового 
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двофакторного досліду, закладеного в науково-дослідній сівозміні 
УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого за схемою, наведеною на рис. 1. 
Співвідношення факторів досліду – 4 : 5 (чотири системи основного 
обробітку ґрунту, п’ять зернових культур). Кількість повторень – чотири, їх 
розміщення – суцільне. Біологічну урожайність зерна та збиральний індекс 
визначали за пробним снопом. Технологія вирощування культур – традиційна 
для Лісостепу, окрім досліджуваних факторів. 

 

 
Рисунок 1 – Схема двофакторного досліду 

(УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого, науково-випробувальний полігон 
«АгроОлімп»)  

 
Виклад основного матеріалу. За результатами досліджень, які 

підтверджуються також аналітичними даними, встановлено, що в 
конкретному сільськогосподарському підприємстві жодна із систем 
обробітку ґрунту не може бути ефективною під усі культури сівозміни. Це 
буде диференційований обробіток, тобто під кожну культуру, залежно від 
різних чинників впливу можуть застосовуватись певні системи обробітку 
ґрунту [20]. 

Системи основного обробітку ґрунту, що їх на сьогодні застосовують в 
Україні, підлягають диференціації. Системи обробітку ґрунту класифікували 
на чотири групи та присвоїли їм назви науковці УкрНДІПВТ ім. Л. 
Погорілого. В основу класифікації систем покладено їх характерні 
особливості [28]. 

Традиційна система зазвичай передбачає такі стратегічні складові: 
провокацію проростання насіння бур’янів і падалиці, руйнування капілярів і 
підрізання бур’янів; розпушування ґрунту на глибину 20-32 см з повним 
обертанням скиби; повне загортання рослинних решток на глибину 8-12 см 
під час оранки; підготовку рівномірного за глибиною насіннєвого ложа і 

  
 

   
Ячмінь ярий Соя Гречка Горох Пшениця озима 
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дрібногрудочкуватої структури посівного шару ґрунту; загортання насіння 
культур на задану глибину за умов сівби в якісно підготовлений ґрунт. 

Консервувальна система передбачає мульчування ґрунту подрібненими 
рослинними рештками зі збереженням до 50% їх на поверхні ґрунту на період 
сівби; обробіток верхнього шару з перемішуванням рослинних решток; 
безполицевий основний обробіток на глибину 25-40 см; повне підрізання 
бур’янів; загортання насіння культур на задану глибину за умов сівби зі 
значною кількістю рослинних решток на поверхні ґрунту. 

Мульчувальна система передбачає мульчування ґрунту подрібненими 
рослинними рештками із збереженням не менше 30% їх на поверхні ґрунту 
на період сівби; обробіток верхнього шару ґрунту на глибину 10-12 см з 
перемішуванням рослинних решток; повне підрізання бур’янів; загортання 
насіння культур на задану глибину за умов сівби з незначною кількістю 
рослинних решток на поверхні ґрунту.  

Система no-till та підсистема mini-till передбачає мульчування ґрунту 
подрібненими рослинними рештками з максимальним збереженням їх на 
поверхні ґрунту на період сівби; хімічне прополювання бур’янів для 
системи no-till або поверхневий обробіток ґрунту на глибину загортання 
насіння для підсистеми mini-till; сівбу зі значною кількістю рослинних 
решток на поверхні ґрунту.  

Формування врожаю будь-якої культури – це інтегральний показник 
продуктивності рослин за фазами росту і розвитку. Продуктивність 
визначається густотою посіву, світловим і тепловим режимами, 
вологозабезпеченістю ґрунту, рівнем мінерального живлення і 
особливостями сорту. Вищевказані умови пов’язані надзвичайно складними 
взаємозв’язками. Вони визначать інтенсивність росту, розвитку і 
продуктивності рослин за основними фазами. Врожайність культур 
знаходиться в безпосередній залежності від кількісного вираження кожного 
структурного елементу. Тому необхідно, щоб в конкретних умовах 
вирощування всі структурні елементи досягали свого найбільшого 
кількісного вираження. Таким чином, врожайність – це результат взаємодії 
всіх кількісних ознак рослин з умовами навколишнього середовища. 
Кінцевими величинами, які визначають рівень врожайності, є продуктивна 
густота стеблостою, кількість і маса зерен на рослині. Кількість 
продуктивних стебел на одиниці площі залежить від норми висіву, польової 
схожості, умов агротехніки і біологічних особливостей сорту. Проте, від 
повних сходів до збирання врожаю постійно відбувається часткове 
відмирання рослин [3; 14]. 

Дані про величину біологічної врожайності зерна досліджуваних 
зернових культур, залежно від використаної системи основного обробітку 
ґрунту, наведено на рисунку 2. 
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Рисунок 2 – Біологічна врожайність зерна зернових культур 
залежно від систем основного обробітку ґрунту 

 
Аналіз представлених даних вказує, що при застосуванні різних систем 

основного обробітку ґрунту найвищу біологічну врожайність забезпечувала 
озимій пшениці, гороху, сої та гречці – традиційна, ячменю ярому – 
консервувальна; застосування мульчувальної системи та системи основного 
обробітку ґрунту з елементами mini-till призводило до зниження рівня 
біологічної врожайності всіх досліджуваних нами зернових культур. 

Для характеристики структури врожаю зернових культур широко 
використовується збиральний індекс, що відображає частку зерна в загальній 
масі рослини. Розраховані нами збиральні індекси зернових культур, 
включених до схеми дослідів, наведено на рисунку 3. 

Отримані нами результати вказують, що найбільшою частка зерна в 
загальній фітомасі (збиральний індекс), сформованій озимою пшеницею, 
була за застосування консервувальної системи основного обробітку ґрунту; у 
ячменю ярого даний показник був максимальним при застосуванні 
консервувальної та мульчувальної систем, у гороху максимальній величині 
цього показника сприяла традиційна система основного обробітку ґрунту, соя 
позитивно відреагувала на мульчувальну, а гречка – на систему основного 
обробітку ґрунту з елементами mini-till. 

Висновок. Таким чином, кожна з систем обробітку ґрунту ефективна під 
різні культури, тому в сівозміні доцільно систему основного обробітку ґрунту 
диференціювати. 
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Рисунок 3 – Зміни величини збирального індексу зернових 
культур залежно від системи основного обробітку ґрунту 
 

Література 
1. Агеев И.М. Повышение эффективности выращивания зернобобовых в 
Оренбургской области / И.М. Агеев, А.М. Агеев, И.В. Васильев, А.В. 
Кащеев // Известия Оренбургского ГАУ. – 2010. – Т. 3. – № 27-1. –         
С. 12-14. 
2. Бабич А. Особливості підготовки ґрунту і строки сівби сої / А. Бабич, 
С. Колісник // Пропозиція. – 2000. – № 4. – С. 44-45. 
3. Бабич А.О. Сучасне виробництво і використання сої / А.О. Бабич. – К.: 
Урожай, 1993. – 432 с. 
4. Баранова В.В. Элементы ресурсосберегающей технологии в полевом 
севообороте / В.В. Баранова // Земледелие. – 2003. – № 3. – С. 18-19. 
5. Бозиев Х.Х. Влияние основной обработки почвы на урожайность сои 
при различных способах борьбы с сорняками в условиях предгорной 
зоны Кабардино-Балкарии / Х.Х. Бозиев // Вестник Красноярского 
государственного аграрного университета. – 2011. – № 6. – С. 212-217. 
6. Глущак А.Г. Рівень урожайності зерна сої в залежності від обробітку 
ґрунту / А.Г. Глущак // Корми і кормовиробництво. – 2006. – Вип. 57. – С. 
166-169. 
7. Долаберидзе С. Обробка ґрунту під посів сої і значення сівозміни /  
С. Долаберидзе, О. Петровський // Агроном. – 2007. – № 2. – С. 150-151. 
8.  Дорожко Г.Р. Прямой посев полевых культур и его эффективность / 
Г.Р. Дорожко, О.Г. Шабалдас, В.К. Зайцев, Д.Ю. Бородин // Земледелие. 
– 2013. – № 8. – С. 20-23. 
9. Дробязко В. Безплужний обробіток ґрунту / В. Дробязко, А. Гузенко // 
Зерно і хліб. – 2001. – №3. – С. 19. 



 380 
10. Ижик Н.К. Полевая всхожесть семян (биология, экология, 
агротехника). / Н.К. Ижик – К.: Урожай, 1976. – 200 с. 
11.  Куликова А.Х. Эффективность основной обработки почвы / А.Х. 
Куликова // Земледелие. – 2004. – № 6. – С. 10-12. 
12. Лыков А.М. Методологические основы теории обработки почвы в 
интенсивном земледелии / А.М. Лыков, И.П. Макаров, А.Я. Рассадин // 
Земледелие. – 1982. – № 6. – С. 14-17. 
13. Месяц И.И. Возделывание сои в странах Европы. Обзорная 
информация. / И.И. Месяц – М.: ВНИИТЭИСХ, 1984. – 69 с. 
14. Наукові основи землеробства / [І.Д. Примак, В.А. Вергунов, В.Г. 
Рошко, та ін.]; – Біла Церква; 2005. – 406 с. 
15. Парахин Н.В. Влияние приемов агротехники на свойства почвы, 
продуктивность и качество зерна озимой пшеницы / Н.В. Парахин, А.Ф. 
Мельник // Земледелие. – 2012. – № 1. – С. 27-28. 
16. Петриченко В.Ф. Наукові основи сталого соєсіяння в Україні / 
В.Ф. Петриченко // Корми і кормовиробництво. – 2011. – № 69. – С. 3-10. 
17. Плескачёв Ю.Н. Влияние способов основной обработки почвы на 
урожайность зерновых культур / Ю.Н. Плескачёв, И.А. Кощеев, С.С. 
Кандыбин // Вестник Алтайского ГАУ. – 2013. – № 1 (99). – С. 23-26. 
18. Поздняков В.Г. Производство сои в США. / В.Г. Поздняков // 
Сельское хозяйство за рубежом. – 1984. – №8. – С. 13-18. 
19. Поздняков В.Г. Экономические и технологические аспекты 
производства сои. / В.Г. Поздняков – М.: ВНИИТЭИагропром, 1990 –    
55 с. 
20. Системи обробітку ґрунту в Україні / В.Ф. Сайко, А.М. Малієнко. – 
К.: ННЦ «Інститут землеробства УААН», 2007. – 41 с. 
21. Соя / Лавриненко Г.П., Бабич А.А., Кузин В.Ф., Губанов П.Е. – М.: 
Россельхозиздат, 1978. – 184 с. 
22. Соя / Под ред. докт. с.-х. наук Ю.П. Мякушко, канд. с.-х. наук В.Ф. 
Баранова / Всесоюзная академия с.-х. наук им. В.И. Ленина. – М.: Колос, 
1984. – 332 с. 
23. Соя в Ставропольском крае. / Под ред. А.А. Корнилова и В.М. 
Пенчукова. – Ставрополь, 1977. – 46 с. 
24. Трофимова Т.А. Энергосберегающие приёмы основной обработки 
почвы в полевых севооборотах ЦЧР / Т.А. Трофимова, Е.В. Коротких, 
Д.А. Болучевский // Вестник Воронежского ГАУ. – 2013. – № 4(39). – С. 
15-21. 
25. Трусов В.И. Качество продукции при различных приемах основной 
обработки / В.И. Трусов, В.М. Гармашов, А.Ф. Витер, С.А. Гаврилова // 
Земледелие. – 2012. – № 6. – С. 34-36. 
26. Чамурлиев О.Г. Водопотребление и продуктивность сои в 
зависимости от способов основной обработки орошаемых светло-
каштановых почв Нижнего Поволжья / О.Г. Чамурлиев, Н.П. Мелехова, 



 381 
Е.В. Зинченко // Известия Нижневолжского агроуниверситетского 
комплекса. – 2001. – № 2 (22). – С. 1-6. 
27.  Черкасов Г.Н. Плодородие чернозема типичного при минимизации 
основной обработки / Г.Н. Черкасов, Е.В. Дубовик, Д.В. Дубовик, С.В. 
Казанцев // Земледелие. – 2012. – № 4. – С. 23-25. 
28. Шевченко О.О. Науково-технічна експертиза техніко-технологічних 
рішень систем обробітку ґрунту / [О.О. Шевченко, В.І. Кравчук, В.В. 
Погорілий, та ін.]; – К.: УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого, 2008. – 45 с. 

 
Аннотация 
В статье на основе исследований приведены данные о влиянии системы 

основной обработки почвы на уровень урожайности зерновых культур и 
величину уборочного индекса. Сделаны выводы о целесообразности 
дифференцирования системы основной обработки почвы в севообороте с 
целью получения максимального уровня урожайности зерна каждой 
культуры и оптимизации их уборочного индекса. 

 
Summary 
The researches data of the basic soil cultivation influence on the grain crops 

productivity level and the harvesting index value are cited. Conclusions about the 
feasibility of differentiation of primary tillage in crop rotation in order to obtain 
the maximum level of grain yield of each crop and optimize their harvest index are 
made. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОЗДРІБНОГО ПІДЖИВЛЕННЯ 
ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ 

 
 

Т. Козяр,  
О. Кривуля,  
Львівська філія УкрНДІПВТ  ім. Л. Погорілого 

 
У статті наведено результати досліджень роздрібного підживлення 

озимої пшениці азотним добривом. 
            

Ключові слова: азот, добрива, норма внесення, підживлення. 
 

Суть проблеми. У системі підживлення озимої пшениці  найскладніше 
забезпечити оптимальне внесення азотних добрив. Протягом вегетації 
необхідно забезпечити рослини озимої пшениці азотним добривом. На 
малородючих ґрунтах та після гірших попередників азотні добрива необхідно 
вносити восени, не більше 30 кг/га у фізичній вазі. Внесення азоту в таких 
умовах сприяє кращому росту рослин восени.  

Кількість доступного у ґрунті азоту різко зменшується внаслідок його 
використання на формування вегетативної маси і вимивання з ґрунту восени і 
весною. Вносити високі норми азоту восени недоцільно, позаяк це різко  
знижує зимостійкість рослин. Застосування великої дози азоту рано навесні 
зумовлює сильний розвиток вегетативної маси, в густих посівах утворюється 
надлишок стебел, і все це призводить до вилягання посівів. Тому для повного 
забезпечення рослин азотом протягом всієї вегетації потрібно 
використовувати повільнорозчинні добрива або вносити їх роздрібно в кілька 
прийомів. Оскільки практично всі азотні добрива є легкорозчинними, то у 
разі необхідності невелику частину їх вносять восени, а решту 
використовують під час весняно-літніх підживлень у моменти найбільшої 
потреби їх для росту і розвитку рослин [1]. Тому особливу увагу під час 
догляду за посівами в ранньо-весняний період слід звернути на підживлення. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Роздрібне внесення азотних 
добрив забезпечує істотні прирости врожаю зерна.  

Слаборозвинені з осені посіви, особливо по непарових попередниках, 
найкраще підживлювати азотними добривами, розкидаючи добрива по 
мерзлоталому ґрунту. 

Добре розвинені посіви слід підживити у фазі кущення рослин 
локальним прикореневим способом за допомогою сівалок, спрямовуючи 
агрегати вздовж посівів [2].  
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За даними В. Кириченка і Н. Рябчуна, здійснювати перше підживлення 

озимини, спрямоване на кращу регенерацію рослин, рекомендується 
здійснювати ще до початку вегетації, в період переходу температури через     
0 ºC, тобто по мерзлоталому ґрунту. Особливо корисним таке підживлення є 
для слаборозвинутих посівів, бо воно забезпечує азотом кореневу систему, 
що міститься в збідненому поверхневому шарі ґрунту, у дуже ранній період 
відновлення життєдіяльності рослин. 

Друге підживлення, спрямоване на формування високої продуктивності 
рослин, слід здійснювати, коли рослини перебувають на IV етапі 
органогенезу (початок генеративного розвитку, фаза весняного кущення). У 
цей період відбувається утворення колосків у колосі, тому забезпечення 
рослин поживними речовинами стимулює формування великого, добре 
озерненого колосу й підвищує продуктивну кущистість рослин [3].   

Мета дослідження – визначити вплив роздрібного внесення азотного 
добрива (аміачна селітра) по мерзлоталому ґрунті на урожайність озимої 
пшениці. 

Виклад основного матеріалу. У Львівській філії УкрНДІПВТ            ім. 
Л. Погорілого було проведено наукові дослідження, під час яких визначали   
ефективність внесення роздрібного підживлення мінеральних добрив на 
озиму пшеницю. На площі озимої пшениці закладали шість дослідних 
ділянок. На трьох із них проводили роздрібне підживлення у фазі розвитку 
проростання по мерзлоталому ґрунту аміачною селітрою в нормі 1,2 ц/га та у 
фазі кінець кущення – початок виходу в трубку аміачною селітрою в нормі 
1,5 ц/га, а на трьох інших, контрольних ділянках у фазі кущення – початок 
виходу у трубку проводили загальне підживлення аміачною селітрою з 
нормою 2,7 ц/га. 

Протягом  певного періоду проводили спостереження за ростом та 
розвитком рослин. Дані спостережень наведено в таблиці 1. 

 
Таблиця 1 -Висота рослин озимої пшениці залежно від підживлення 

 
 

Показник 
Озима пшениця 

Роздрібне підживлення Загальне підживлення 
Дата 5.05 25.05 13.06 5.05 25.05 13.06 

Висота рослин, см 15 35 75 10 27 68 

 
 На ділянках при роздрібному внесенні мінеральних добрив рослини були 
більш розвинуті та відрізнялися більш насиченим темно-зеленим кольором, 
більшою площею листкової поверхні та висотою рослин. 
 З метою підтвердження ефективності роздрібного внесення проводили 
облік та визначали врожайність. Результати досліджень наведено в таблиці 2. 
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Таблиця 2 - Урожайність та показники економічної ефективності 

вирощування озимої пшениці залежно від удобрення 
 

Культура Урожайність, ц/га Приріст урожаю, 
ц/га Роздрібне 

підживлення 
Загальне 

підживлення 

Озима пшениця 40,4 38,3 2,1 

 
 Висновок. За результатами досліджень встановлено, що роздрібне 
внесення мінеральних добрив по мерзлоталому ґрунту на озимій пшениці 
сприяє кращому росту і розвитку рослин, збільшує урожайність. Приріст 
урожайності при роздрібному внесенні мінеральних добрив склав 2,1 ц/га. 
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СИДЕРАТИ – БІОЛОГІЧНИЙ ФАКТОР 
ВІДТВОРЕННЯ РОДЮЧОСТІ ҐРУНТУ 

 
М. Новохацький, канд. с.-г. наук,  
Н. Нілова,  
П. Погорілий,  
УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого 
 
У статті розглянуто напрямки відтворення родючості ґрунту шляхом 

біологізації землеробства. Ефективним її фактором і важливою біологічною 
складовою є сидерація.  

 
Ключові слова: ґрунт, біологізована система землеробства, органічна 

речовина, сидерація, сидеральні (покривні) культури, родючість ґрунт. 
 
Вступ. Ґрунт є найважливішою складовою екосистеми, а його родючість 

залежить, насамперед, від вмісту і складу гумусу, кількості, надходження й 
трансформації органічної речовини. Органічна речовина ґрунту значною 
мірою визначає його родючість, оскільки в її складі містяться всі необхідні 
елементи живлення рослин. При розкладанні органічна речовина служить 
джерелом живлення рослин. У присутності органічної речовини ґрунт 
структурується, що забезпечує йому найкращий водний, повітряний і 
тепловий режими. Від вмісту органічної речовини в ґрунті залежить його 
щільність. Гумусові кислоти беруть участь у біологічному вивітрюванні, у 
формуванні ґрунтового профілю та структури, довго зберігають елементи 
живлення, стимулюють ріст коренів і сприяють розвитку мікроорганізмів, 
збільшуючи інтенсивність біологічного колообігу речовин. 

На початок 80-х років XX ст. втрати гумусу компенсувалися за рахунок 
внесення на кожен гектар до 6 т органічних добрив. Однак на початку ХХІ ст. 
зменшення норм внесення органічних добрив призвело до збільшення 
дефіциту гумусу майже вп’ятеро, а щорічні втрати його становлять 600-700 
кг/га [1].  

Закон України «Про органічне виробництво» відзначає, що збереження 
та відтворення родючості ґрунтів є основним принципом органічного 
землеробства, який полягає «у залученні до мінерального живлення рослин 
відновлюваних місцевих органічних ресурсів (гною, побічної продукції 
рослинництва, сидератів), біопрепаратів удобрювальної і захисної дії, органо-
мінеральних і біоактивних добрив» [2]. 

Основний матеріал. Одне з важливих правил органічного землеробства 
– ґрунт ніколи не повинен залишатися без рослинного покриву. Якщо поле 
після збирання врожаю зернових пустує – невикористані рослинами поживні 
речовини, зокрема нітратні сполуки азоту, вимиваються в нижні шари ґрунту 
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і з підґрунтовими водами потрапляють у водойми, забруднюючи їх. Ґрунт, 
залишений без покриву, з часом ущільнюється і покривається кіркою, через 
яку волога ледве проникає вглиб. Його органічний склад погіршується, 
корисні речовини швидко вимиваються і вивітрюються. На таких землях за 
повної відсутності конкуренції починається масове засилля бур’янів, які 
використовують корисні речовини з ґрунту, натомість не повертаючи йому 
нічого.  

В процесі вирощування сільськогосподарських культур з урожаєм 
виносяться біогенні елементи, які були нагромаджені попереднім 
біогеоценозом, а потім використані культурними рослинами (рис. 1). Це 
порушує збалансований колообіг – поживні елементи, зв’язані у вигляді 
органічної речовини врожаю, в екосистему вже не повертаються, й через їх 
нестачу баланс гумусу в ґрунті змінюється. За сучасної структури посівних 
площ з основною і побічною продукцією з поля виноситься 65-70% 
створюваної культурами сівозміни органічної маси [3]. 

Основою для простого відтворення ґрунтової родючості є застосування 
землеробського закону повернення у ґрунт поживних елементів, згідно з 
яким біогенні елементи, відчужені на формування урожаю 
сільськогосподарських культур, мають бути повернені до ґрунту. 
Найважливішим ресурсом повернення поживних речовин залишаються 
органічні добрива. 

 
Рисунок 1 – Відчуження органічної речовини з ґрунту 

 
Повернути ґрунту поживні речовини, що були використані вирощеними 

культурами, допомагають добрива. І найпростіший, найбільш економічний, 
екологічно чистий, «природний» спосіб – це використання сидеральних 
культур, тобто рослин, які швидко формують зелену масу і вирощуються 
спеціально для відновлення ґрунту (люпин, гречка, жито, овес, конюшина, 
ріпак, горох, суріпиця, редька, гірчиця, люцерна, вика тощо).  

Сидеральні культури сприяють поліпшенню фізичних властивостей 
ґрунту, збільшують вміст органічної речовини ґрунту, покращують 
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мікробіологічну активність, ґрунтову агрегацію і знижують ущільненість 
ґрунту. Вони також постачають поживні речовини наступним культурам, 
стримуючи ріст бур’янів, руйнують паразитичні цикли. Живі рослини 
сидеральних культур і їх залишки також підвищують інфільтрацію води в 
ґрунті, компенсуючи таким чином воду, яку вони використовують. 

Важливим джерелом поповнення гумусу в ґрунті є також приорювання 
соломи та інших пожнивних решток. Досвід показує, що найефективнішим в 
полі є використання подрібненої соломи. Так, солома і стебла кукурудзи за 
ефективністю в 2,3 рази перевищують внесення гною. В соломі зернових 
культур міститься близько 82% органічної речовини, азот, фосфор, калій та 
мікроелементи. З чотирма тонами соломи до ґрунту повертається 16-20 кг 
азоту, 4-7 фосфору, 22-25 кг калію, 20-30 кг кальцію, а також ряд 
мікроелементів [4]. 

Систематичне використання соломи як органічного добрива посилює 
діяльність мікрофлори, сприяючи покращенню поживного режиму ґрунту. 
Збереження та підтримання продуктивного потенціалу ґрунтів може 
здійснюватись через технологію з застосуванням біопрепаратів. 

Внесення біокомплексів мікроорганізмів, безпосередньо в ґрунт або 
шляхом обробки насіннєвого матеріалу впливає на вміст органічної речовини 
в ґрунті [4, 5]. Ґрунти, збагачені біологічним методом, мають кращу фізичну 
структуру, краще утримують воду, підтримують стабільно високі показники 
продуктивності. 

Аналіз основних досліджень і публікацій [6, 7, 8, 9], у яких 
започатковано розв’язання проблеми відтворення родючості ґрунтів, 
свідчить, що тепер, з відродженням органічного землеробства, застосування 
сидерації – технології, що відома хліборобам з глибокої давнини, – знову 
набуває актуальності. 

Сидерація як метод підвищення продуктивності поля 
Зелене добриво (сидерація) – це спеціальні посіви культур, рослинну 

масу яких частково або повністю заорюють в ґрунт для підвищення його 
родючості. За результатами впливу на ґрунт сидеральні культури можуть 
конкурувати з гноєм. Висока швидкість мінералізації та відсутність у 
сидеральній масі достатньої кількості лігніну й ароматичних сполук 
(попередників гумусу) забезпечує ґрунтові мікроорганізми вуглецем. При 
цьому зберігаються запаси гумусу, проте обмежується перебіг процесів 
синтезу гумусних сполук. Тому для оптимізації процесів синтезу гумусу 
додатково до сидератів слід застосовувати внесення рослинних решток, у т.ч. 
подрібненої соломи з компенсаційною дозою азоту (10 кг в діючій речовині 
на 1 т соломи) із наступним вирощуванням сидеральної культури. 

Сидерація, передусім за використання бобових, як складова частина 
системи удобрення і поповнення ґрунту біологічно зв’язаним азотом 
забезпечує стабільну й високу врожайність у зонах достатнього зволоження і 
на зрошуваних землях.  
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Сидерати виступають як фітосанітар, пригнічуючи бур’яни, 

перешкоджають водній та вітровій ерозії, підвищують біологічну активність 
ґрунту, поліпшують його агрохімічні, водно-фізичні властивості й структуру. 
Вони позитивно впливають на якість вирощуваної продукції.  

Маючи краще співвідношення вуглецю та азоту, зелена маса 
сидеральних культур краще розкладається ґрунтовими мікроорганізмами, ніж 
грубі сухі післязбиральні рештки. Вміст азоту в надземній частині та в 
коренях бобових культур відображено в таблиці 1 [10]. 

 
Таблиця 1 – Розподіл азоту між надземною та підземною частинами 

рослини 

Культура Співвідношення вмісту азоту, % 
Надземна частина Коренева система 

Люцерна 58 42 
Конюшина 68 32 
Вика 89 11 

 
Потужні глибокі кореневі системи деяких покривних культур 

надзвичайно ефективні для розпушування й аерації ґрунтів. Покривна 
культура виконує роль свого роду «біологічного плуга» завдяки 
властивостям кореневої системи проникати крізь ущільнені шари ґрунту 
(рис. 2). Глибина проникнення кореневої системи деяких сидеральних 
культур в ґрунт наведена в таблиці 2. 

 
Рисунок 2 – Коренева система сидератів 

 
Досягнення балансу між вивільненням азоту із залишків, що 

розкладаються, і потребою в ньому культур є оптимальним варіантом, який 
забезпечує підвищення загальної ефективності системи землеробства. 
Регулювати це можна строками заорювання сидеральних культур. У цілому 
спостерігається така залежність: чим більш зрілі сидеральні культури, тим 
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ширше співвідношення С : N і повільнішим є процес їх розкладання.  

 
Таблиця 2 – Глибина проникнення кореневої системи деяких 

сидеральних культур 
Культура Глибина, см 

Конюшина червона, люпин, люцерна 150-210 
Вика посівна, гірчиця 90-150 
Конюшина біла, вика мохната 30-90 

 
Зменшення втрат доступних поживних речовин з ґрунту при 

використанні сидеральних культур має землеробське й екологічне значення. 
За даними Jackson et аl. (1993) [11], люцерна фіксує з повітря 200-500 кг/га 
азоту, конюшина – 150-300 кг/га, багаторічний люпин – 250-400 кг/га, 
однорічний люпин – 150-200 кг/га, буркун білий – 200-300 кг/га, однорічні 
бобові (горох, вика, соя) – до 150 кг/га. При вирощуванні сидеральних 
культур з листопада по березень вони накопичують значну кількість азоту: 
гірчиця біла – 200 кг/га, жито – 129, фацелія – 182, редька олійна – 161 кг/га. 
Ці дані свідчать про можливість ефективно керувати кругообігом азоту в 
системі землеробство mini-till та no-till при мінімальній його втраті [12].  

Якщо покривну культуру вносити в ґрунт у вигляді зеленого добрива, то 
кількість азоту, що буде доступна наступній культурі, зросте до 60% [9]. 

Зелене добриво є доступним, постійно відновлюваним джерелом 
органічної речовини. За даними досліджень, заготання в ґрунт 20-30 т/га 
зеленої маси сидератів забезпечує ефект, рівноцінний внесенню аналогічної 
кількості гною. При цьому витрати енергії на вирощування сидеральної 
культури менші у 2,5 рази. Цінність і важливість сидеральних культур не 
обмежується лише властивістю замінника традиційних органічних добрив. У 
сучасних умовах поглиблення спеціалізації приватних господарств і 
концентрації сільськогосподарського виробництва відбувається скорочення 
періоду ротації сівозмін, високе насичення одновидовими або близькими за 
біологічними властивостями культурами, що призводить до певного 
напруження фітосанітарного стану в агроценозах. Тому сидеральні культури 
набувають особливого значення для ефективності сівозмін і підтримання 
родючості ґрунту. 

Крім одержання азоту, сидеральні культури також сприяють 
рециркуляції інших поживних речовин. Азот (N), фосфор (Р), калій (К), 
кальцій (Сa), марганець (Мg), сірка (S) акумулюються покривними 
культурами під час вегетації. При заорюванні органічної речовини 
пожнивних решток та покривних культур або залишенні на поверхні ґрунту у 
вигляді мульчуючого шару, накопичені в ній поживні речовини 
вивільняються в процесі її розкладання. 

Кількість сухої органічної речовини, яку здатні накопичити окремі 
післяжнивні культури, еквівалентна 20-25 т/га гною. Американські вчені 
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вважають, що щорічного надходження в ґрунт близько 5,4 т/га рослинних 
решток достатньо для підтримання постійного рівня вмісту органічної 
речовини в ґрунті (нульового балансу гумусу) на землях, що постійно 
знаходяться в сільськогосподарському використанні [13]. 

Сидерати зменшують кислотність ґрунту, рухомість алюмінію, 
підвищують буферність, ємність поглинання. Ґрунт під сидератами не так 
перегрівається, не пересихає, у ньому весь час активно діють мікроорганізми, 
дощові черв’яки, які також працюють на поліпшення родючості, на 
збагачення орного шару органічними речовинами. На ділянці, де з осені були 
приорані сидерати, ґрунт пухкий, на ньому не застоюється вода, він раніше 
достигає, що дає змогу виконувати весняні польові роботи. 

Проміжні культури повинні мати короткий період вегетації, швидке 
наростання зеленої маси і не впливати негативно (не виснажувати ґрунт 
надмірним споживанням поживних речовин, вологи, швидко звільняти поле) 
на ріст та розвиток основної культури. Вони сприяють окультуренню земель, 
відновленню родючості ґрунту. 

Позитивна дія сидератів триває впродовж 3-4 років [14]. Практичне 
виробниче значення сидеральних культур висвітлено в таблиці 3. 

Інтенсифікувати колообіг органічної речовини рослинних залишків та 
відновити природні екосистеми цілком можливо за рахунок застосування 
сидеральних добрив, комплексів ґрунтових та ендофітних мікроорганізмів 
(рис. 3). 

Таблиця 3 – Проміжні посіви сидератів та їх значення 
 

Показник Значення проміжної культури 

1 2 
Родючість 
ґрунту 

• поповнення органічних речовин та азоту 
• посилення біологічної активності  
• збільшення кількості та активізації дощових 

черв’яків 
• зменшення втрат гумусу 
• покращення агрофізичних, агрохімічних, водних, 

теплових властивостей 
• розпушення орного й підорного шарів за рахунок 

кореневої системи сидеральної культури 
• покращення будови й агрегатного стану 
• зменшення непродуктивних втрат вологи та 

поживних речовин з верхнього шару ґрунту (0-10 см) 
• ефективна плодозміна в сівозмінах короткої 

ротації 
Продовження таблиці 3  
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1 2 

Фітосанітарний 
стан ґрунту і 

посівів 

• зменшення забур’яненості посівів та грибкових 
захворювань культурних рослин 
• провокування насіння бур’янів до проростання 

 • зниження кількості шкідливих організмів та 
підвищення вмісту корисної мікрофлори 
• усунення несумісності культур у сівозмінах 

(зернові по зернових) 
• біологічне оздоровлення (проти дротяника та ін.) 

Регулювання 
інтенсивності 

ерозійних процесів 

• збільшення інтенсивності снігозатримання 

• зниження негативної дії рушіїв машин і механізмів 

• зменшення ущільнення ґрунту 

• уповільнення ерозійних процесів 

• тривале укриття ґрунту рослинними рештками 
Продуктивність 

агрофітоценозу 
• збільшення коефіцієнта використання ФАР 

(фотосинтетично активна радіація) 
• підвищення продуктивності сівозміни 

• підвищення коефіцієнта використання ріллі 
Економічна 

доцільність 
• зменшення виробничих витрат на: обробіток 

ґрунту, удобрення, захист рослин 
• зростання урожайності вирощеної продукції на 15 

% 
• енерго- і ресурсоощадність технологій 

вирощування зернових культур  
Довкілля та 

якість продукції 
рослинництва 

• зменшення потреби у пестицидах та мінеральних 
добривах на 20-30% 
• отримання екологічно чистої продукції 
• зниження екологічного навантаження на довкілля 
• поліпшення якості продукції 

 
В аспекті біологізації землеробства технологія використання гірчиці 

білої як проміжної сидеральної культури, дозволить замінити внесення 30-40 
т/га гною, на 25-30% зменшити вертикальний стік вологи, а також знизити 
втрату біогенних елементів з ґрунту та добрив: кальцію на 80-105 кг/га, азоту 
– на 46-60 кг/га, магнію – на 18-20 кг/га, гумусу – на 10-16 кг/га [15], більш 
повно використати ґрунтово-кліматичний потенціал зони Лісостепу.  
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Використання 
соломи  та 
сидератів з 

метою 
поповнення 

запасів 
органічної 
речовини 

 
 

  

  

Проведення 
осіннього глибокого 

розпушування ґрунту 
для оптимізації 

водного, теплового, 
повітряного режимів, 

активізації 
мікробіологічних 

 

Внесення та 
загортання в ґрунт 

біодеструктора 
стерні для 

прискорення 
розкладання 

пожнивних решток 

Рисунок 3 – Створення умов для інтенсифікації кругообігу органічної 
речовини рослинних залишків та відтворення родючості ґрунту 

Гірчиця сприяє очищенню ґрунту від хвороб, шкідників та його 
оздоровленню, зокрема, посіви гірчиці білої зменшують захворювання 
наступних культурних рослин такими поширеними хворобами, як 
фітофтороз, ризоктоніоз, фузаріозні гнилі, зменшують чисельність 
дротяників у ґрунті. 

Проміжна сидерація вигідніша за основну, тому дуже важливими є 
строки сівби, адже саме вони визначають урожайність біомаси і надійність 
сидерації загалом. Одразу ж після збирання основної культури висівають 
гірчицю по стерні (рис. 4, 5).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Рисунок 4 – Пряма сівба 

гірчиці після збирання озимої 
пшениці 

Рисунок 5 – Сходи сидерату 
по стерні озимої пшениці 
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Рослини-сидерати дають багато вегетативної зеленої маси, яка швидко 

розкладається ґрунтовими мікроорганізмами з накопиченням азоту, тому 
загортання зеленої маси в ґрунт проводять у фазі бутонізації – на початку 

цвітіння (рис. 6).  
 
 

Рисунок 6 – Загортання сидерату в ґрунт 
за допомогою ґрунтообробного дискового агрегату 

 
Сидерати післяжнивної сівби заробляють в ґрунт одним проходом 

дисків, за високого та густого травостою – двома проходами. Їхня зелена 
маса, загорнута дисками в ґрунт, восени розкладається повільно, але 
достатньо, аби продукти розкладання поліпшили водні, поживні, теплові 
властивості ґрунту та його аерацію. Завдяки цьому створюються умови для 
проведення ранньої та надранньої сівби ярих культур. Поверхня ґрунту після 
осіннього дискування зеленої маси сидерату стає шорсткою. На ній добре 
затримується сніг, що є позитивним для накопичення вологи.  

Отже, зелені добрива післяжнивного строку сівби можуть стати надійним 
плановим заходом відновлення родючості ґрунтів, підвищення врожаїв та 
скорочення виробничих витрат у рослинництві. 

Вплив сидеральних культур на агрохімічні та агрофізичні показники 
ґрунту 

Підвищення родючості ґрунту досягається, головним чином, завдяки 
збільшенню надходження органіки в ґрунт та насичення ґрунтів органічною 
речовиною шляхом повернення винесених з урожаєм, а також втрачених 
через несприятливі природно-кліматичні фактори поживних речовин.  

Під час проведення власних досліджень в умовах правобережного 
Лісостепу України (УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого, проект «Біотехнологія» 
[16]), нами встановлено, що застосування сидерату (гірчиці білої) та 
комплексів ґрунтових і ендофітних мікроорганізмів сприяє зміні показників 
вмісту органічної речовини в ґрунті дослідної сівозміни (рис. 7). З наведеної 
інформації можна зробити висновок про позитивний вплив гірчиці білої на 
родючість ґрунту та вміст органічної речовини порівняно з 2010 роком, тобто 
– до початку дослідів. Найкращі результати показали варіанти 

http://agrobiz.net/gruntoobrobniy-diskoviy-agregat-ares-txl.html
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Динаміка щільності грунту

1,02

1,04

1,06

1,08

1,1

1,12

1,14

1,16

1,18

1,2

1,22

щ
іл

ьн
іс

ть
 г

ру
нт

у,
 г

/с
м

3

перед сівбою культур перед збиранням культур

      Контроль        біодструктор+інокуляція    біодеструктор +              інокуляціія 
                                  сидерату                          сидерат без інокуляції         сидерату                   

«біодеструктор + сидерат без інокуляції насіння» та «сидерат з інокуляцією 
насіння». 

Не менш важливим для родючості ґрунту є забезпечення необхідної 
щільності, вологоємності та повітряної проникності ґрунту, що захищає його 
від повітряної, водної ерозії та висушування. 

Рисунок 7 – Динаміка вмісту органічної речовини за три роки 
досліджень 

Щільність ґрунту в кореневмісному шарі 0-20 см під впливом сидератів 
на початку вегетації культур була меншою у варіанті «біодеструктор + 
інокуляція сидерату» порівняно з Контролем («сидерат без інокуляції»), а 
перед збиранням урожаю абсолютні показники об’ємної маси ґрунту в обох 
варіантах були майже однаковими і не перевищували оптимальних величин 
(рис. 8).  

Рисунок 8 – Динаміка щільності ґрунту при застосуванні різних 
варіантів поєднання сидерату та комплексів ґрунтових і ендофітних 
мікроорганізмів в біологізованій технології 

Варіювання щільності ґрунту в шарі 0-20 см на дослідних ділянках 
можна пояснити впливом біологізованої системи землеробства. Внесення 
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біодеструктора стерні та сидерату сприяло зменшенню щільності ґрунту, 
тому на період сходів цей показник був у межах оптимуму. На період 
достигання культур відмічалося зростання щільності ґрунту в першому та 
контрольному варіантах, проте вона не перевищувала оптимального 
значення. 

За деякими даними, гірчицю можна використовувати як природний 
гербіцид для зменшення забур’янення наступних культур у сівозміні. 

Гірчиця активно оздоровлює ґрунт, слугує профілактичним засобом від 
шкідників (дротяника, горохової плодожерки тощо) та грибних інфекцій. 
Покращує умови життєдіяльності ґрунтових мікроорганізмів і черв’яків, при 
розкладанні стає їх кормом. Це, в свою чергу, викликає зменшення 
захворювань рослин і підвищення урожайності. До того ж гірчиця ефективно 
пригнічує розвиток бур’янів. Покращення фітосанітарного стану посівів 
залежно від року застосування сидератів показано на рисунках 9, 10.  

 
 

Рисунок 10 – Вплив сидератів на рівень засміченості агроценозу 

1-й рік 2-й рік 3-й рік 
 
 

  

 
Рисунок 9 – Фітосанітарний стан посівів кукурудзи у фазі 4-6 листків 
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Висновки 
1. Біологізовані технології вирощування зернових культур, що базуються 

на використанні сидеральних добрив, інтегрують усі чинники, які 
забезпечують поліпшення продуктивності поля та отримання максимальної 
урожайності культур: 

– відтворення родючості ґрунту відбувається за рахунок застосування 
сидеральних культур, а також нетоварної частини врожаю (соломи зернових і 
зернобобових, подрібнених стебел кукурудзи тощо). Винесення азоту 
компенсується введенням до структури посівів бобових культур (гороху, сої); 

– захист посівів від бур’янів здійснюється шляхом висівання пожнивних 
сидератів, які мають алелопатичний вплив на бур’яни. Захист посівів від 
шкідників і хвороб ведеться агротехнічними, профілактичними та 
біологічними засобами (внесення біокомплексів по вегетуючих рослинах). 

2. Завдяки ефективному використанню відновлюваних органічних 
ресурсів (сидератів, пожнивних решток), що становлять суть біологізованої 
системи землеробства, можна досягнути природно-врівноваженого 
функціонування ґрунтової мікробіоти, оптимізації ґрунтотворних процесів у 
агроценозах, що зменшить використання мінеральних добрив і пестицидів 
без зниження продуктивності сільськогосподарських культур. 

3. Використання сидератів в біологізованих технологіях вирощування 
зернових культур сприяє покращенню агрофізичних і агрохімічних 
характеристик ґрунту та значному зменшенню забур’яненості посівів, 
порівняно з класичною системою землеробства. 
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Аннотация 
В статье рассмотрены направления воспроизводства плодородия почвы 

путем биологизации земледелия. Эффективным ее фактором и важной 
биологической составляющей является сидерация. 

 
Summary 
Reproduction of soil fertility by way of farming biologization is considered in 

the article. The effective and an important factor in its biological component is 
sideration. 
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УДК 631.1 

 
ЗАСТОСУВАННЯ ПРИРОДНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОМУ ВИРОБНИЦТВІ  
 
Н. Негуляєва, канд. с.-г. наук, 
Південно-Українська філія УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого 
 
У статті розглянуто причини зниження природного потенціалу 

ґрунтових ресурсів, які пов’язані із антропогенною діяльністю суспільства. 
Зазначено властивості ґрунту як природної живої матерії та запропоновано 
новий напрямок ведення сільськогосподарської діяльності з урахуванням 
законів природи – відновлювальне землеробство, яке потребує детального та 
різнобічного вивчення у всіх сферах сільськогосподарської діяльності. 

 
Ключові слова: земельні ресурси, родючість ґрунту, ґрунтові 

мікроорганізми, природні технології, властивості ґрунту. 
 
 9 тис. років людство використовувало 

в сільськогосподарському виробництві 
тільки природні фактори, і на цьому зросла 
цивілізація (Р. Рудейл)  

Суть проблеми. Земельні ресурси України – найцінніше природне 
багатство. Чорноземи нашої країни становлять 27% від усіх чорноземів на 
планеті. Індустріалізація та хімізація сільськогосподарського виробництва  
збільшила врожайність культур, проте призвела до зниження вмісту гумусу, 
порушення малого кругообігу речовин, і як наслідок, – до катастрофічного 
підвищення вмісту полютантів у продуктах харчування. Окрім того, 
спостерігається деградація земельних ресурсів та зниження еколого-
економічного потенціалу. Лише за оприлюдненими даними, щорічні втрати 
гумусу в ґрунті досягають 0,66 т/га, або 0,5% середньозважених запасів (130 
т/га у півметровому шарі) [1]. 

Виснаження ґрунтів, втрата їх родючості, зниження біологічної 
активності складу ґрунтової мікрофлори, нестабільне виробництво 
сільськогосподарської продукції вимагають неординарних рішень стосовно 
зміни існуючої стратегії землекористування [2].  

Як відомо, високий врожай сільськогосподарських культур визначається 
вибором технології, технічних засобів та якістю агрофону. Саме у взаємодії 
зазначених складових і розкриваються ресурси продуктивності рослин. 

На сучасному етапі, з метою забезпечення продовольчих потреб 
суспільства, сільськогосподарське виробництво повинно розвиватися згідно з 
природними законами і правилами, які передбачають збереження флори і 
фауни, та якомога менше впливати на навколишнє середовище 
антропогенною діяльністю [3]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Екологічний стан 
виробництва сільськогосподарської продукції є критичним і 



 399 
характеризується незбалансованістю біохімічних речовин та енергії в 
агроландшафтах, недосконалістю системи охорони ґрунтів та моніторингу 
земельних ресурсів. Усе це призводить до порушення екологічної стійкості 
довкілля, зниження продуктивності сільськогосподарських угідь, 
глобального погіршення клімату планети [4]. 

Програмування врожаю основних сільськогосподарських культур 
застосовується як обов’язковий метод комплексного оцінювання ґрунту. 
Результати ґрунтових аналізів є основою для визначення необхідної дози 
добрив в окремі фази росту і розвитку рослин. Прийнято вважати, що без 
необхідної кількості добрив втрачається значна кількість врожаю. 
Враховуючи те, що система добрив, як правило, не відповідає технологічним 
вимогам, виробники продукції рослинництва продовжують витрачати кошти 
на придбання мінеральних добрив та засобів захисту рослин. 

Варто зазначити, що деякі передові країни світу вже дослідили процеси 
окупності мінеральних добрив, які характеризуються різким скороченням та 
зростанням негативних процесів від їх застосування. Мабуть, настав час 
усвідомити, що родючість ґрунту створюємо не ми, за рахунок своєї 
діяльності (застосування різноглибинного обробітку ґрунту, внесення добрив, 
використання різноманітних засобів захисту рослин), а живі ґрунтові 
мікроорганізми та самі рослини в природному ґрунтотворному процесі. 

У 1997 р. на міжнародному рівні було визначено поняття «якість 
ґрунтів», що означає здатність ґрунту забезпечувати вирощування безпечної 
та поживної продукції рослинництва, що безперервно підтримується 
тривалий час, без змін дії на навколишнє середовище. У контексті функцій 
ґрунту дане поняття розглядається як сума продуктивності та екологічної 
стійкості. Екологічна стійкість визначається як здатність ґрунту через дію 
ґрунтових процесів відновлюватись після порушень, спричинених 
зовнішніми або внутрішніми стресами [5]. 

Виклад основного матеріалу. У сприятливих умовах маса мікро- та 
макроорганізмів становить близько 20 т/га. Тільки за допомогою їх 
життєдіяльності стає можливим, за мінімальних матеріальних та трудових 
витрат, отримувати високі врожаї у будь-яких кліматичних умовах [6]. 

У повній мірі реалізувати свій потенціал живі організми можуть за 
наявності їжі, причому не лише у вигляді органічної маси, а й мульчі, при 
достатній кількості вологи, повітря, певного температурного режиму та 
цілого ряду інших, на перший вигляд незначних параметрів.  

Отже, без відповідних сприятливих факторів живі організми зменшують 
свою чисельність і, як наслідок, отримання високих врожаїв стає 
неможливим. Тому дуже важливо забезпечити колообіг органічної речовини 
в ґрунті. З тим, щоб досягнути поставлених цілей, необхідно виконувати дві 
важливі умови: 

- не руйнувати, за можливості, природне середовище існування 
ґрунтових мікроорганізмів під час різноманітних видів обробітку ґрунту; 

- не залишати поверхню ґрунту без рослинних решток та мульчуючих 
матеріалів. 
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Виходячи з цих умов, необхідно застосовувати мілкий дводюймовий 

обробіток ґрунту. За такого обробітку верхній пухкий шар ґрунту 
перешкоджає випаровуванню вологи. Коли ґрунт необроблений – він 
щільний та шпаруватий. Щільний ґрунт є капілярним, тому здатний 
переміщувати вологу з нижніх шарів до коренів рослин. Необхідна 
шпаруватість дає можливість атмосферному повітрю вільно надходити 
зверху вниз і навпаки. Розігріте атмосферне повітря зустрічається на глибині 
з холодним, утворюючи росу. Тож чим більша температура повітря, тим 
більша різниця між температурою повітря і ґрунтом, а значить, більша 
частина вологи концентрується в ґрунті. 

Вранці зазначений процес відбувається в протилежному напрямку: 
відносно теплий ґрунт стикається з холодним повітрям, і знову утворюється 
роса. У загальному об’ємі, за літній період у 70-сантиметровому шарі ґрунту 
може накопичуватися до 122 л роси на 1м2. 

До того ж, у росі міститься 0,014% азотних сполук, завдяки яким, на 1 га 
формується до 60 кг д.р. азоту, тобто та кількість, яка перевищує потреби 
рослин. Крім того, в газоподібних сполуках, які надходять у ґрунт, містяться 
мікроскопічні дози мікроелементів, які також необхідні для росту та розвитку 
рослин [7,8]. 

Тож, перед тим, як вести мову про природні технології, варто зрозуміти 
та усвідомити всі ті процеси, які відбуваються в ґрунті. Як живий організм, 
ґрунт здатен: 

- поглинати повітря та накопичувати вологу у вигляді підземної роси; 
- відновлювати структуру до оптимальних параметрів; 
- накопичувати та утримувати гази, забезпечувати їх циркуляцію, яка є 

оптимальною для рослин та ґрунтової біоти; 
- поглинати вологу та захищати себе від ерозій; 
- зв’язувати азот із повітря; 
- розкладати органічні речовини та використовувати їх для створення 

оптимальних фізичних та біохімічних умов; 
- розчиняти та переводити в доступні форми мінерали, які необхідні для 

рослин; 
- нівелювати негативний кліматичний вплив і зберігати стійкість та 

стабільність своїх властивостей; 
- відновлювати та підтримувати незмінний хімічний склад та 

властивості; 
- урівноважувати та стримувати чисельність ґрунтових організмів, в 

тому числі й патогенних, тощо [9]. 
Висновки. На сучасному етапі виробники продукції рослинництва, 

незважаючи на очевидні переваги природних технологій землеробства над 
загальноприйнятими, продовжують чинити згубну дію не лише на ґрунтове 
середовище, а й в цілому на довкілля. Таким чином, їх діяльність, з огляду на 
перспективу, в багатьох випадках зводиться нанівець.  

Тому на зміну індустріальному землеробству неодмінно має прийти 
відновлювальне землеробство, яке базується на законах природи. Лише 
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застосовуючи природні технології, можна відновити родючість ґрунту та 
стало отримувати високі врожаї сільськогосподарських культур. 
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Аннотация. В статье рассмотрены причины снижения природного 

потенциала почвенных ресурсов, которые связаны с антропогенной 
деятельностью общества. Обозначены свойства почвы, как природной 
живой материи и предложено новое направление ведения 
сельскохозяйственной деятельности с учетом законов природы – 
возобновляемое земледелие, которое требует детального и разностороннего 
изучения во всех сферах сельскохозяйственной деятельности.  

 
Summary.  
The article discusses potential causes for the decline of natural soil resources 

related to anthropogenic society activity. The properties of soil as a natural living 
matter are defined and new direction of agricultural activity taking into account 
the laws of nature - restorative agriculture, which requires a detailed and 
comprehensive study of all aspects of farming is proposed. 
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РОЗРАХУНОК ДОБРИВ ЗА ІНДЕКСОМ NDVI  
 

С. Любченко,   
І. Гусар,  
А. Войновська  
УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого 
  
У статті наведено результати досліджень оптичного методу 

діагностики запасів азоту в рослинах та запропоновано метод розрахунку 
дози азотних добрив для підживлення за індексом NDVI. 

 
Ключові слова: діагностика,  індекс NDVI, валовий вміст азоту. 
 
Суть проблеми. Розвиток сучасного аграрного виробництва, 

забезпечення споживачів якісною, безпечною та конкурентоспроможною 
продукцією рослинництва вимагають від виробників широкого застосування 
технологій керованого землеробства – системи управління 
сільськогосподарським виробництвом на основі передових технологій і 
методів отримання, обробки та використання інформації, і передбачають 
виконання технологічних операцій у відповідності з особливостями 
(агрохімічними, агрофізичними та іншими) конкретної ділянки. 

Аналіз останніх досліджень. Одним з потужних методів отримання 
інформації про стан рослин є методи оптичного зондування, які базуються на 
високій чутливості хлорофілу рослин до дії різного роду чинників, зокрема 
забезпеченості  азотним живленням. В свою чергу вміст хлорофілу в рослинах 
впливає на спектральні характеристики посівів, що дає можливість 
встановлювати кількісні зв'язки між біофізичними параметрами стану 
рослинності, що обумовлені особливостями технологій вирощування і 
змінами спектрального відгуку рослинного покриву. [1] 

Оптичні методи оцінювання стану рослинності базуються на властивості 
рослинного пігменту – хлорофілу поглинати світлові хвилі у червоному 
(RED) видимому діапазоні частот та відбивати  світло в ближньому, 
інфрачервоному (NIR) діапазоні частот. [2]  Відношення значень яскравості в 
цих двох спектральних діапазонах частот дозволяє чітко оцінювати стан 
природних об'єктів, в тому числі і забезпеченість рослин азотом. Найбільш 
використовуваним показником, за яким оцінюється стан рослин, є 
нормалізований різницевий вегетативний індекс NDVI (Normalized Difference 
Vegetation Index), який обчислюється за формулою1: 
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−

=                                          (1) 

 
де NIR – інтенсивність світла в ближній інфрачервоній області спектру; 
RED – інтенсивність світла в червоній області спектру. 
Індекс NDVI є вихідним результатом комп'ютерної обробки оптичних даних, 
характеризує загальний стан розвитку рослинності та дозволяє з високою 
точністю визначати забезпеченість рослин азотом. 

Постановлення завдання. Вирішення проблеми отримання якісної 
продукції полягає в створенні оптимальних умов живлення і відповідно 
формуванню врожаю рослин за умови високої ефективності використання 
добрив. При такому підході особливе місце належить діагностиці 
забезпечення рослин елементами живлення, а проблема визначення 
необхідних доз добрив є однією з найбільш важких.  

Існуючі методи визначення необхідних доз добрив вимагають значних 
затрат праці, а суттєвим недоліком цих методів є істотні затрати часу на 
проведення відборів зразків та проведення аналізів, і тому отримана 
інформація часто втрачає свою актуальність.  

Більші потенційні можливості з цієї точки зору має рослинна 
діагностика на основі спектрометрії у видимому діапазоні світла. Ці методи 
дають змогу забезпечувати швидку та низьковитратну оцінку азотного 
живлення рослин, яка значною мірою впливає на рівень та якість урожаю. 
Принцип дії таких систем вже згадувався і полягає в вимірюванні відбитого 
від рослин світла та по зміні його інтенсивності визначення забезпеченості 
рослин азотом і розрахунок дози внесення азотних добрив.    

Один з ряду технічних засобів оптичної діагностики забезпеченості 
рослин азотом є Green Seeker HCS-100 виробництва фірми «Trimble» - 
вимірювальний пристрій для визначення індексу NDVI, який в свою чергу 
слугує індикатором при оцінюванні біомаси рослин, прийнятті 
обгрунтованих рішень щодо забезпеченості рослин азотом і розрахунку 
оптимальної кількості азотних добрив. В корпусі, виготовленому з 
полімерного матеріалу, розміщені рідкокристалічний дисплей, блок 
світлодіодів, фотоелемент, джерело живлення, кнопка вмикання та руків’я.  

Робота з приладом: при натисканні на кнопку вмикання прилад освітлює 
імпульсами червоного та інфрачервоного світла поверхню рослин і за 
допомогою фотоприймача вимірює кількість відбитого світла кожного 
діапазону. Виміряне значення інтенсивності відбитого світла обробляються і 
відображається на екрані РК - дисплея у вигляді індексу NDVI, який може 
змінюватись в межах від 0,00 до 0,99. Відстань від приладу до поверхні 
рослин повинна становити 70-75 см, промені підсвічування спрямовуватись 
перпендикулярно поверхні посіву. Датчик продовжує проводити 
вимірювання і залишається увімкнений тих пір, поки натиснута кнопка 
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вмикання. Визначений індекс NDVI використовується для оцінювання  
азотного статусу рослин.  

Результати визначення індексу NDVI. 
Програма досліджень передбачала визначення показників індексу NDVI 

в посівах озимої пшениці сортів Богдана, Чорнява, Фаворитка та  кукурудзи 
гібриду Ріст СВ з наступним відбором рослинних зразків і визначенням в них 
валового вмісту азоту за методами ДСТУ 7169 [3]. За отриманими даними 
будувались графіки та розраховувались залежності. 

Для визначення індексу та відбору рослинних зразків візуально 
відбирались по три ділянки посівів кожного сорту, які істотно відрізнялись за 
забарвленням. Відстань від приладу до поверхні землі становила 70-75 см, 
промені підсвічування спрямовувались перпендикулярно поверхні посіву. 

Визначення показників проводилось в двох етапах розвитку рослин:  
16.05 – фаза початку виходу в трубку рослин озимої пшениці та  11.06 – фаза 
початку наливу. Посіви знаходились в задовільному стані, захворювань чи 
пошкоджень шкідниками рослин не виявлено. Густота рослин становила 520-
560 продуктивних стебел на 1 м2.  

В процесі визначення індексу в посівах озимої пшениці встановлено, що 
значення, отримані за допомогою приладу, змінювались відповідно до зміни 
відтінку кольору рослин.  Результати визначення індексу та запаси азоту в 
рослинах наведені в таблиці 1 

Таблиця 1 – Результати визначення індексу NDVI та вмісту валового 
азоту в рослинах 

 
Сорт 

 
Ділянка 

Фаза розвитку рослин 
Вихід в трубку Налив 
NDVI Азот, % NDVI Азот, % 

Чорнява 1 0,72 4,68 0,77 6,03 
 2 0,78 4,95 0,74 4,74 
 3 0,83 5,22 0,73 4,43 
Богдана 1 0,79 5,56 0,65 4,32 
 2 0,60 5,22 0,71 5,01 
 3 0,69 5,31 0,68 4,81 
Фаворитка 1 0,49 4,25 0,64 4,65 
 2 0,80 5,50 0,67 4,75 
 3 0,70 4,84 0,60 4,50 
Кукурудза  1   0,79 4,72 
 2   0,61 4,02 
 3   0,76 4,68 

Темпи зміни значення індексу в межах сорту відрізнялись. Зокрема, 
розмах коливань індексу NDVI сорту Богдана становив 0,10 в той час як 
сорту Фаворитка – 0,31. Динаміка зміни запасів валового азоту відповідала 
розмаху коливань індексу. При меншому розмаху коливань індексу NDVI 
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значення вмісту валового азоту сорту Богдана змінювались в межах 5,22 – 
5,56% (0,34%), в той час же  при значному коливанні значень індексу вміст 
валового азоту Фаворитка змінювався від 4,25 до 5,50% (1,25%). Таким 
чином, показники, отримані за допомогою приладу, відображали зміни 
вмісту азоту в рослинах.  

Лінії тренду залежностей зміни індексу NDVI  та вмісту азоту в 
рослинах різних сортів у фазу початку виходу в трубку  мали лінійний 
характер (в межах отриманих значень), були близькими за напрямком, проте 
відрізнялись за відстанню від осі Х (Рис. 1), і при однаковому вмістові 
валового азоту в рослинах для різних сортів отримано відмінні індекси NDVI. 

 
Відповідність індексу NDVI запасам азоту в рослинах 

(фаза розвитку - початок виходу в трубку)
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Рисунок 1 – Динаміка зміни індексу NDVI відповідно до зміни запасу азоту в 

рослинах у фазі розвитку – початок виходу в трубку 
 
   Розвиток рослин вніс зміни у співвідношення індексу NDVI та вмісту  

азоту в рослинах: на початку наливу динаміка зміни індексу носила лінійний 
характер, проте для кожного сорту мала різну інтенсивність (рис. 2).  

Найбільш інтенсивно змінювався індекс NDVI від зміни вмісту азоту в 
рослинах сорту Фаворитка – на 0,1 індексу NDVI припадає 0,4% валового 
азоту. Для сорту Чорнява індекс NDVI змінювався в значно менших межах, і 
на 0,1 індексу припадає майже 4% валового азоту.  

Таким чином, для отримання достовірних результатів оптичної 
діагностики інших сортів необхідно проводити калібрування для кожного  
іншого сорту. 
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Відповідність індексу NDVI запасамм загального азоту в рослинах 

(фаза початок наливу) 
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Рисунок 2  – Динаміка зміни індексу NDVI відповідно до зміни запасу 
азоту в рослинах у фазі розвитку – початок наливу 

 
Адаптацію системи оптичного зондування рослин до сортового складу 

сільськогосподарських культур та методики розрахунку доз добрив для 
підживлень проведено в УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого. 

 Проведені дослідження довели тісний зв’язок між отриманими 
значеннями індексу NDVI та вмістом загального азоту в рослинах озимої 
пшениці і  можливість застосування приладу для проведенні діагностики 
вмісту загального азоту в рослинах при коригування доз добрив.  

 Беручи до уваги сортові особливості вмісту хлорофілу в рослинах, для 
роботи в умовах господарства розроблено калібрувальні залежності значення 
індексу NDVI та вмісту валового азоту в рослинах озимої пшениці сортів 
Чорнява, Богдана та Фаворитка. 

Дози основного допосівного добрива розраховують за результатами 
агрохімічних аналізів грунту. 

Розрахунки доз добрив для підживлення проводять наступним чином. 
Визначають вміст валового азоту в рослинах і зіставляють отримані 

величини з оптимальним вмістом елементів у тих же фазах розвитку рослин, 
а отриманий поправочний коефіцієнт використовують при коригуванні дози 
добрив для підживлення. Оптимальні показники беруть з таблиці 37 [4].  Щоб 
ввести поправочний коефіцієнт ( ПКN ) у дозу, розраховану за аналізами 
грунту, і забезпечити оптимальне азотне живлення рослин, застосовують 
такий порядок розрахунку: 

- визначають поправочний коефіцієнт ПКN за формулою (2)  

                                 
факт

опт
N N

N
ПК =                                                    (2) 

де: Nопт       –значення оптимального вмісту азоту в рослині; 
      Nфакт  – фактичне значення вмісту азоту в рослині; 
– розраховують дози азотних добрив для підживлення за формулою (3) 
 

                                   До = Дп ПКN                                                       (3) 
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де: До – оптимальна доза, уточнена за результатами рослинної 

діагностики; 
Дп – загальноприйнята доза, розрахована за аналізами грунту чи іншим 

способом без урахування даних рослинної діагностики. 
У наведених формулах розрахунку ПКN у всіх випадках оптимальні 

значення  (Nопт) повинні бути в чисельнику, а фактичні (Nфакт) – у 
знаменнику. Тільки за таким розрахунком при дефіциті елемента ПКN буде 
більший одиниці і доза дефіцитного елемента збільшена. При надлишку 
елемента ПК буде нижчий одиниці і відповідно доза цього елемента 
зменшена. 

Висновки. Застосування оптичних методів отримання інформації про 
стан рослин не лише дає змогу в режимі реального часу керувати дозами 
добрив в залежності від стану рослин та їх потреби в елементах живлення, а й 
знижувати загальні витрати азотних добрив, підвищувати якість продукції та 
вирішувати екологічні питання.  

В результаті досліджень встановлено, що показники, отримані за 
допомогою приладу для оптичної діагностики забезпеченості рослин азотом, 
HCS-100  відповідають значенням запасів азоту в рослинах. 

Зміни індексу NDVI відповідно до запасів валового азоту в рослинах в 
межах виміряних значень носили лінійний характер.  Кожен досліджений 
сорт мав свою, характерну лише для нього, залежність зміни індексу NDVI 
відповідно до змін запасів валового азоту. 

На основі виявлених залежностей для сортів Богдана, Фаворитка, 
Чорнява та кукурудзи гібриду Ріст СВ розроблені алгоритми визначення 
вмісту загального азоту в рослинах за показниками індексу NDVI.   
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В статье приведены результаты исследований оптического метода 
диагностики запасов азота в растениях и предложен метод расчета дозы 
азотных удобрений для подкормки по индексу NDVI. 

Summary 
The article presents the results of research of optical method for 

diagnostication of nitrogen reserves in plants and the method of calculating the 
dose of nitrogen fertilizer for top dressing according to the NDVI index. 
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У статті викладено матеріали експериментальних досліджень впливу 

технологічних прийомів вирощування нуту на динаміку висоти рослин за 
основними фазами росту та розвитку. Обґрунтовано динаміку зміни висоти 
залежно від обробітку ґрунту, дози мінеральних добрив, загущення рослин 
та умов зволоження у південному Степу України. 

 
Ключові слова: нут, обробіток ґрунту, загущення, мінеральні добрива, 

зрошування, висота, фаза росту. 
 
Суть проблеми. На сьогодні як глобальна безпека, так і продовольча – 

стали невід’ємними частинами стратегічного напряму розвитку будь-якої 
країни. Вони є взаємопов’язаними і невід’ємними, що при дисбалансі може 
спричинити як місцеві, так і глобальні конфлікти. Тому, продовольче 
забезпечення країни в повному обсязі є найактуальнішим і основним 
завданням сьогодення. 

Однією з сільськогосподарських культур, яка здатна в умовах 
глобальної зміни клімату забезпечити сталі врожаї зерна з високим вмістом 
продовольчого білка, є нут. 

Сприятливі ґрунтово-кліматичні умови, вигідне геополітичне та 
територіально-економічне розташування України, працьовитий народ 
зумовили значний розвиток виробництва зерна в нашій країні. За обсягами 
посівних площ зернових і зернобобових культур Україна займає серед 
зарубіжних країн 6-7 місце, а за виробництвом зерна на одну особу – 5-6 
місце [1]. 

Слід зауважити, що питання, пов'язані із забезпеченістю продовольчим 
білком, повинні вирішуватися не лише за рахунок збільшення площі і об'ємів 
вирощеної продукції зернових і бобових культур, а також з урахуванням 
концепцій раціонального природокористування, які мають на меті 
оптимізацію землекористування, біологізацію землеробства, удосконалення 
технологій вирощування, використання нових сортів і гібридів культур, 
меліорації. 
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Зернобобові культури є основою високобілкових ресурсів в кормовому 

раціоні тварин і харчування людей, проте в процесі інтенсифікації 
землеробства вони стали займати менші площі від потреби населення в цих 
культурах. При цьому попит на горох, чину, нут, сочевицю та інші культури 
для продовольчих і кормових цілей, за рахунок власного виробництва, далеко 
не повністю задовольняється у більшості країн світу [2]. 

Нут – одна з найбільш посухостійких зернобобових культур, посівна 
площа якої з кожним роком збільшується. Культура вирощується в більше 
ніж 30-ти країнах світу, займаючи третє місце серед зернобобових, 
поступаючись лише сої і квасолі. Основні його посівні площі зосереджені в 
Індії, Китаї, Пакистані [3-5]. 

Стан вивчення проблеми. Ґрунтово-кліматичні умови та технологічні 
прийоми вирощування культури суттєво впливають на лінійні розміри 
рослин. У більшості культурних рослин максимальних розмірів культура в 
процесі онтогенезу формується наприкінці цвітіння – почутку дозрівання. На 
відміну від них, у бобових культур при оптимальному забезпеченні рослин 
усіма факторами життя в оптимальній кількості ріст рослин у висоту є майже 
нескінченним процесом. Часто, якщо при дозріванні культури випадають 
опади, а на рослині сформовано зерно, вона продовжує свій ріст, формує 
бутони, продовжує цвітіння тощо. Цей процес з технологічної точки зору є 
небажаним, тому що збирання стає неможливим і необхідно 
агротехнологічними заходами підсушувати масу. Очікування формування 
нового насіння зумовлює зниження врожаю та його якості. 

Завдання і методика досліджень. Дослідження з удосконалення 
елементів технології вирощування нуту в умовах півдня України проводили 
шляхом постановлення чотирифакторного польового досліду на території 
Сільськогосподарського кооперативу «Радянська земля» Білозерського 
району Херсонської області. У польових дослідах вивчалися такі фактори та 
їх варіанти:  
Фактор А – основний обробіток ґрунту: 

 полицевий на глибину 20-22 см; 
 полицевий на глибину 28-30 см. 

Фактор В – фон живлення: 
 без добрив; 
 N45P45; 
 N90P90. 

Фактор С – загущення рослин, млн/га: 
 0,5; 
 1,0; 
 1,5. 

Фактор D – умови зволоження: 
 без зрошування; 
 зрошування. 
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Польові досліди були закладені в чотириразовій повторності. 

Розташування варіантів здійснювали методом розщеплених ділянок. 
Облікова площа ділянок четвертого порядку – 57,6 м2. Під час проведення 
досліджень керувалися загальновизнаною методикою польових дослідів [6-9]. 

Агротехніка вирощування нуту була загальновизнана для умов півдня 
України. У дослідах вирощували сорт нуту Розанна, який занесений до 
Реєстру сортів рослин України з 2000 року. Після збирання попередника 
(озима пшениця на зерно) проводили дворазове дискування стерні на 
глибину 6-8 та 10-12 см. Основний обробіток ґрунту виконували відповідно 
до схеми дослідів. Під основний обробіток вносили мінеральні добрива 
сівалкою СЗ-3,6 нормою згідно зі схемою дослідів. З метою додаткового 
знищення бур’янів і вирівнювання ґрунту виконували основну культивацію 
на глибину 12-14 см. При настанні фізичної стиглості ґрунту весною 
проводили боронування бороною БЗСС-1,0. Передпосівну культивацію 
виконували на глибину загортання насіння. Сівбу виконували на глибину 5-
7 см трактором John Deere 8400 з сівалкою John Deere 740A. Норму висіву 
встановлювали згідно зі схемою дослідів. Насіння за 1-2 години до сівби 
обробляли біопрепаратами селекційних високоефективних штамів 
бульбочкових бактерій (різобофіт нутовий + фосфоентерін + біополіцид в 
пропорції 1:10) при розрахунковій дозі інокулюма 106 бактерій /1 насінину. 

Після сівби поле прикочували кільчасто-шпоровими катками. Для 
боротьби з бур’янами до сходів культури вносили ґрунтовий гербіцид 
Гезагард 500 FW к.с. нормою 3,0 л/га. Проти шкідників у фазу «бутонізація – 
початок цвітіння» використовували інсектицид Нурел Д нормою 1,0 л/га. 

Вологість ґрунту в активному шарі ґрунту у варіантах зрошування 
підтримували на рівні 75-80 % НВ. Полив здійснювали за допомогою 
дощувальної машини Кубань. Збирання проводили прямим комбайнуванням 
при повному дозріванні бобів. 

Результати досліджень. У своїх дослідженнях ми визначали висоту 
нуту в динаміці за основними фазами росту та розвитку рослин (табл. 1). 

У фазу гілкування суттєвої різниці між досліджуваними варіантами не 
було виявлено, вона була в межах похибки досліду, а показник коливався від 
11,9 до 12,8 см. Це пояснюється тим, що досліджувані фактори ще не встигли 
вплинути на ростові процеси нуту і тривалість часу від сівби до фази 
гілкування була незначною. 

Під час цвітіння рослини нуту суттєво різнилися за висотою залежно від 
комбінації досліджуваних факторів (табл. 2). 

Збільшення глибини основного обробітку ґрунту позитивно вплинуло на 
динаміку лінійних розмірів рослин. Під час проведення полицевого обробітку 
ґрунту на глибину 20-22 см висота рослин нуту за варіантами природного 
зволоження, в середньому по досліду, становила 33,4 см та була меншою на 
6,6% порівняно з глибокою оранкою. При зрошуванні різниця збільшилася до 
7,5% з перевагою полицевого обробітку ґрунту на глибину 28-30 см, де 
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висота рослин становила 43,0 см. 

 
Таблиця 1 – Висота рослин нуту залежно від технологічних прийомів 

його вирощування у фазу гілкування, см 
Середнє за 2012-2014 рр. 

Основний обробіток 
ґрунту (Фактор А) 

Фон 
живлення 
(Фактор 

В) 

Загущення рослин, млн/га (Фактор С) 

0,5 1,0 1,5 

Без зрошування (Фактор D) 

Полицевий на 
глибину  
20-22 см 

Без 
добрив 12,2 12,8 12,3 

N45P45 12,4 12,0 12,4 
N90P90 12,6 12,6 12,3 

Полицевий на 
глибину  
28-30 см 

Без 
добрив 11,9 11,9 12,4 

N45P45 12,4 12,3 12,3 
N90P90 12,1 12,6 12,0 

Зрошування (Фактор D) 

Полицевий на 
глибину 
20-22 см 

Без 
добрив 12,1 12,1 11,9 

N45P45 12,2 12,1 12,0 
N90P90 12,2 12,3 12,2 

Полицевий на 
глибину  
28-30 см 

Без 
добрив 12,2 12,0 12,0 

N45P45 12,1 12,3 12,0 
N90P90 11,9 12,2 12,3 

 
НІР05 складала, см: для факторів А, D – 0,14-0,17; В, С – 0,18-0,20; взаємодії 
АD – 0,20-0,23; ВD, СD, АВ, АС – 0,25-0,29; ВС – 0,31-0,35; АВD, АСD – 
0,35-0,41; ВСD, АВС – 0,43-0,50; комплексної взаємодії АВСD – 0,61-0,70. 

 
Для формування оптимальної асиміляційної системи необхідне 

збалансоване забезпечення всіма елементами живлення. Проведені нами 
дослідження показали, що внесення N90P90 сприяло формуванню вищих 
рослин за обох умов зволоження. Так, за природного зволоження висота 
рослин становила 36,2 см. Зменшення вдвічі внесених поживних речовин 
призвело до послаблення ростових процесів і, як наслідок, –до зменшення 
висоти рослин на 2,5% (до 35,3 см). У варіанті зі зрошуванням, на 
максимальному фоні живлення, висота рослин становить 47,5 см, що 
перевершує показник за дози внесення N45P45 на 14,7%. Найменші рослини 
були у варіантах досліду, де мінеральні добрива не вносили, як за умов 
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природного зволоження (31,9 см), так і штучного (35,5 см). 
Таблиця 2 – Висота рослин нуту залежно від технологічних прийомів його 

вирощування у фазу цвітіння, см 
 

Середнє за 2012-2014 рр. 

Основний обробіток 
ґрунту (Фактор А) 

Фон 
живлення 

(Фактор В) 

Загущення рослин, млн/га (Фактор С) 

0,5 1,0 1,5 

Без зрошування (Фактор D) 
Полицевий на 

глибину  
20-22 см 

Без добрив 28,1 30,9 32,2 
N45P45 31,9 34,4 37,2 
N90P90 32,3 35,2 38,4 

Полицевий на 
глибину  
28-30 см 

Без добрив 30,2 33,7 36,4 
N45P45 32,7 36,3 39,4 
N90P90 33,7 37,5 40,2 

Зрошування (Фактор D) 
Полицевий на 

глибину  
20-22 см 

Без добрив 31,6 34,3 38,0 
N45P45 36,3 39,4 43,7 
N90P90 42,5 45,4 48,5 

Полицевий на 
глибину  
28-30 см 

Без добрив 33,3 35,6 40,3 
N45P45 40,0 42,2 46,6 
N90P90 47,5 48,5 52,6 

 
НІР05 становила, см: для факторів А, D – 0,27-0,29; В, С – 0,33-0,35; взаємодії 
АD – 0,38-0,40; ВD, СD, АВ, АС – 0,47-0,49; ВС – 0,57-0,61; АВD, АСD – 
0,66-0,70; ВСD, АВС – 0,81-0,86; комплексної взаємодії АВСD – 1,15-1,21. 

 
Збільшення кількості рослин на площі сприяло посиленню конкуренції 

між рослинами і, як наслідок, – збільшенню лінійних розмірів. Таку 
тенденцію було відзначено за умов проведення досліджень з нутом. 
Найменше загущення рослин – 0,5 млн/га забезпечило формування рослин 
висотою в межах 28,1-33,7 см за природного зволоження та 31,6-47,5 – в 
умовах зрошування. Збільшення кількості рослин вдвічі – до 1,0 млн/га 
вплинуло на ростові процеси і висота рослин зросла на 10,2% за природного 
зволоження та 6,2 – при зрошуванні. Максимальної висоти рослини нуту 
досягли при загущенні 1,5 млн/га. За цих умов показник на ділянках без 
зрошування становив, в середньому по досліду, 37,3 см та був вищим на 
18,4% за густоту 0,5 млн/га. За штучного зволоження висота рослин нуту 
коливалася від 38,0 до 52,6 см і була вищою за варіанти з густотою стояння 
1,0 млн/га – на 10,0, а з густотою стояння 0,5 млн/га – на 16,9%. Зрошування 
збільшило висоту рослин нуту, в середньому по досліду, з 34,5 см до 41,5 см, 
що склало 20,3%. 

Максимальних лінійних розмірів рослини нуту досягали у фазу повної 



 413 
стиглості зерна (табл. 3). На цей час висота рослин збільшилася від фази 
цвітіння, при цьому закономірність впливу технологічних прийомів 
вирощування збереглася. Наприкінці онтогенезу висота рослин за полицевого 
обробітку на глибину 28-30 см становила за природного зволоження 42,0 см, 
а в умовах зрошування – 51,9 см. Зменшення глибини обробітку до 20-22 см 
зменшило лінійні показники на 7,1 та 7,9%, відповідно. 

 
Таблиця 3 – Висота рослин нуту залежно від технологічних прийомів його 

вирощування у фазу повної стиглості зерна, см 
 

Середнє за 2012-2014 рр. 

Основний обробіток 
ґрунту (Фактор А) 

Фон 
живлення 

(Фактор В) 

Загущення рослин, млн/га (Фактор С) 

0,5 1,0 1,5 

Без зрошування (Фактор D) 
Полицевий на 

глибину  
20-22 см 

Без добрив 32,7 36,1 38,1 
N45P45 37,1 40,3 44,0 
N90P90 37,7 41,4 45,5 

Полицевий на 
глибину  
28-30 см 

Без добрив 35,4 39,8 43,2 
N45P45 38,3 42,8 46,9 
N90P90 39,5 44,3 47,9 

Зрошування (Фактор D) 
Полицевий на 

глибину  
20-22 см 

Без добрив 37,5 41,2 46,0 
N45P45 43,3 47,3 52,9 
N90P90 50,7 54,7 58,9 

Полицевий на 
глибину 
28-30 см 

Без добрив 39,7 42,9 48,9 
N45P45 47,8 51,1 56,7 
N90P90 56,9 58,8 64,1 

 
НІР05 становила, см: для факторів А, D – 0,34-0,36; В, С – 0,42-0,44; взаємодії 
АD – 0,49-0,51; ВD, СD, АВ, АС – 0,60-0,62; ВС – 0,73-0,76; АВD, АСD – 
0,84-0,88; ВСD, АВС – 1,03-1,08; комплексної взаємодії АВСD – 1,49-1,53. 

 
Збільшення кількості внесених поживних речовин вплинуло на висоту 

рослин за обох умов зволоження. При зрошуванні висота нуту на 
неудобрених варіантах становила, в середньому по досліду, 42,7 см, що було 
меншим за внесення 45 кг/га діючої речовини азотно-фосфорних добрив на 
16,9%, а 90 кг/га д.р. – на 34,4%. За природного зволоження ситуація була 
аналогічною. Висота рослин на контрольних ділянках коливалась від 32,7 до 
43,2 см, при цьому внесення N45P45 збільшило показник на 10,6%, а за 
максимальної дози внесення добрив N90P90 – на 13,6%. 

У конкурентній боротьбі за основні фактори життя при загущенні 
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1,5 млн/га формувалися найвищі рослини нуту як при зрошуванні ( 54,6 см), 
так і без нього (44,3см). За природного зволоження зменшення загущення з 
1,5 до 1,0 млн/га спричинило зменшення висоти рослин на 8,6%, а до 
0,5 млн/га – на 10,9%. При зрошуванні та густоті стояння рослин 0,5 млн/га 
висота рослин була найменша і становила, в середньому по досліду, 46,0 см. 
Збільшення кількості рослин на площі до 1,0 млн/га збільшувало показник на 
7,2%. 

Перевагу зрошування за висотою рослин було відзначено також 
наприкінці вегетації, де різниця становила 23,2%. 

Висновки та пропозиції. Максимальна висота рослин нуту за 
основними фазами росту й розвитку (сходи – 12,3 см; цвітіння – 52,6 см; 
повна стиглість – 64,1 см) була за полицевого обробітку ґрунту на глибину 
28-30 см, внесення мінеральних добрив у дозі N90P90, загущення 1,5 млн/га в 
умовах зрошування. 
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 Аннотация 

В статье изложены материалы экспериментальных исследований 
влияния технологических приемов выращивания нута на динамику высоты 
растений по основным фазам роста и развития. Обоснована динамика 
изменения высоты в зависимости от обработки почвы, дозы минеральных 
удобрений, загущености растений и условий увлажнения в  южной Степи 
Украины. 

 
Summary 
Materials of experimental studies of chickpeas growing technological 

methods influence on the dynamics of plant height for the main phases of growth 
and development are laid out in the article. Dynamics of height change depending 
on soil cultivation, fertilizers doses, plants overcrowding and moisture conditions 
in the southern Steppe of Ukraine is grounded. 
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УДК 606:632 
 

ВПЛИВ БІОПРЕПАРАТІВ У ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ 
ОЗИМИХ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР В УМОВАХ ЗОНИ МАЛОГО 

ПОЛІССЯ ЗАХІДНОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ  
 

О. Куліш,  
Р. Войтович,  
Т.  Козяр,  
Львівська філія УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого 
 

Досліджено вплив біопрепаратів „Азотофіт-р” та “Біокомплекс-БТУ” 
в технологіях вирощування озимих зернових культур, проведено фенологічні 
спостереження і визначено вплив біопрепаратів на ріст і розвиток рослин, 
визначено економічну ефективність внесення біопрепаратів 

 

Ключові слова: технологія, біопрепарат, добриво, врожайність, 
ефективність. 

 
Суть проблеми. Хімічне інтенсивне землеробство у 80-ті роки 

минулого століття та перехід до екстенсивного ведення господарства з 
економічних причин у 90-ті роки негативно вплинули на ефективну 
родючість ґрунту, викликавши його деградацію. Використання 
альтернативних джерел удобрення дає можливість розв’язати кілька проблем: 
зменшуються витрати коштів на агрохімічне забезпечення технологій, 
зокрема не лише на придбання добрив, а й отрутохімікатів, необхідних для 
захисту рослин, оскільки фітосанітарний стан посівів покращується. Це 
розв'язує проблеми ресурсозбереження, чистоти продукції і захисту від 
забруднення засобами хімізації навколишнього середовища. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В інформаційних джерелах 
та публікаціях [1-5] наведено результати досліджень, визначено ефективність 
застосування біопрепаратів, наведено рекомендації щодо їх використання в 
різних регіонах України. Проте, в наукових джерелах не в повній мірі 
розкрито ефективність застосування біопрепаратів в зоні Малого Полісся в 
різних технологіях вирощування сільгоспкультур. 

Завдання дослідження – визначити ефективність застосування 
біопрепаратів в технологіях вирощування озимих зернових культур з різними 
системами обробітку ґрунту. 

Виклад основного матеріалу. Експериментальні дослідження з 
визначення впливу біопрепаратів, які містять живі мікроорганізми, 
проводили на дослідному полі Львівської філії УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого 
(зона Малого Полісся). Забезпеченість ґрунту за основними елементами 
середня: гідролізований азот за Корнфілдом – 132; Р2О5, мг/кг ґрунту за 
Кірсановом – 300; К2О, мг/кг ґрунту за Кірсановом – 144; гумусу % – 4,7; РН 
сольове – 7,14. Площа під озимим тритікале становила 6 га, під сортами 
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озимої пшениці – 6 га. Тип ґрунту –  дерново-карбонатний поверхнево 
оглеєний. Обробіток ґрунту під озиме тритікале проводили за трьома 
системами: традиційною, консервувальною та мульчувальною. Під сорти 
озимої пшениці було застосовано мульчувальну систему обробітку ґрунту. 

Всі технологічні операції на ділянках проводили одночасно у 
відповідності з технологіями вирощування зернових культур. Фон 
мінерального живлення – N 45 кг/га д.р. та система захисту від бур'янів були 
одинакові у двох культур.  

Внесення біопрепаратів проводили у відповідності зі схемою 
проведення досліду: “Азотофіт” (0,2 л/га при одній обробці) та 
“Біокомплексом-БТУ” 0,5 л/га при дворазовій обробці), контроль – без 
біопрепарату. Робочий розчин вносили  обприскувачем ОП-2000-02-01 у фазі 
кущіння та початку колосіння у вечірній час до заходу сонця, уникаючи дії 
прямих сонячних променів, які негативно впливають на живі бактерії. 
Біопрепарати додавали в бакову суміш із гербіцидом, який вносили у 
відповідні фази, тому обійшлося без додаткових витрат на їх внесення. 
Погодні умови характеризувалися надмірною кількістю опадів впродовж 
травня, другої декади червня та третьої декади липня з підвищеною 
температурою повітря. 

В процесі виконання наукових досліджень проведені фенологічні 
спостереження за біометричними показниками – довжиною вегетативної 
маси та кореневої системи. Вищі показники розвитку рослин зафіксовано в 
консервувальній та мульчувальній системі обробітку ґрунту при застосуванні 
“Біокомплексу БТУ”. Результати впливу біопрепаратів на  висоту рослин, 
довжину кореневої системи та елементи продуктивності колоса наведено в 
рисунках 1, 2, 3. 

 
 

 
 

Рисунок 1 - Висота рослин озимого тритікале у фазі кінця кущіння 



 418 

 
 

Рисунок 2 - Висота рослин сортів озимої пшениці у фазі 
прапорцевого листка 

 

     
                        а)                б)                 в)     
 

а – “Азотофіт”; б – “Біокомплекс–БТУ”; в – контроль. 
Рисунок 3 - Інтенсивний розвиток кореневої системи  озимої 

пшениці сорту Зимоярка 
 
Під час дослідження проводили спостереження за густотою рослин у  

період повної стиглості, довжиною колоса, вагою 1000 зерен. На ділянці 
контролю без обробки та з внесенням біопрепаратів спостерігалась різниця у 
продуктивності колоса. 

Дослідженням встановлено, що при вирощуванні озимого тритікале 
найкращі показники щодо росту та розвитку рослин забезпечив біопрепарат 
“Біокомплекс–БТУ” в консервувальній системі обробітку ґрунту. 

Найнижчий показник розвитку рослин відзначався у мульчувальній 
системі обробітку ґрунту.  

Показники елементів продуктивності колоса озимого тритікале наведено 
в таблиці 1. 
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Таблиця  1 – Елементи продуктивності колоса озимого тритікале 
 

 
 
 
 
Варіант 
 

Системи обробітку ґрунту 
Традиційна Консервувальна Мульчувальна 
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Густота продуктивного 
стеблостою, шт./м² 

400 440 360 420 470 390 380 410 335 

Довжина колоса, см 12 13,5 11 13,3 14,1 12 11 12 10,5 
Вага 1000 зерен, г 42 47 39 40 45 34 43 44 38 
 

Дослідженням встановлено, що при вирощуванні сортів озимої пшениці 
найкращі показники продуктивності колоса забезпечили сорт „Фаворитка” та 
„Зимоярка”. Показники елементів продуктивності колоса сортів озимої 
пшениці наведено в таблиці 2. 

 
Таблиця 2 – Елементи продуктивності колоса сортів озимої пшениці 
 

 
За пробним снопом визначали біологічний урожай зерна – без коріння 

на висоті зрізу біля кореневої шийки. Для цього за 2-5 днів до початку 
збирання з кожного варіанту досліду з облікових площадок розміром 1 м² 
відбирали пробний сніп по діагоналі поля в п’ятьох місцях. Відібрані проби у 
кожному варіанті досліду зв’язували, позначали етикетками та відправляли 
для аналізу в лабораторію. Результати наведено в таблицях 3 і 4. 

 
 
 
 

Варіант 
 

Мульчувальна системи обробітку ґрунту 
Смуглянка Фаворитка Зимоярка 
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Густота продуктивного 
стеблостою, шт/м² 

660 700 620 500 530 480 450 550 430 

Довжина колоса, см 9 10 9 8 10 8 9 9 8 
Вага 1000 зерен, г 37,0 38,7 36,5 42,2 43,5 41,5 41,1 41,8 40 
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Таблиця 3 - Урожайність озимого тритікале та економічна 
ефективність 

 
 

Таблиця 4 - Урожайність сортів озимої пшениці та економічна 
ефективність 

 
Біологічна урожайність культур сформувалась на рівні  від 44 ц/га до 70 

ц/га залежно від варіантів досліду, які вплинули на густоту рослин та 
подальший їх розвиток. 
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Біологічна урожайність, ц/га 65 69 59 66 70 58 64 68 59 
Приріст урожайності в 

порівнянні з контролем, ц/га 
6 10 - 8 12 - 5 9 - 

Витрати, всього, грн/га  220 -  220 -  220 - 
Вартість приросту, грн/га 1320 2200 - 1760 2640 - 1100 1980 - 

Економічний ефект, грн/га  1980 -  2380 -  1760 - 
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Біологічна урожайність, ц/га 54 57 50 50 53 47 48 52 44 
Приріст урожайності в 

порівнянні з контролем, ц/га 
4 

 
7 - 3 

 
6 - 4 

 
8 

 
- 

Витрати, всього, грн/га 108 220 - 108 220 - 108 220 - 
Вартість приросту, грн/га 880 1540 - 660 1320 - 880 1760 - 

Економічний ефект, грн/га 772 1320 - 552 1100 - 772 1540 - 



 421 
Аналіз економічної ефективності свідчить, що найвищий економічний 

ефект в озимого тритікале порівняно з іншими варіантами дослідів 
відзначено при застосуванні безполицевого обробітку ґрунту в 
консервувальній системі за використання біопрепарату “Біокомплекс–БТУ”, 
він становить 2380 грн/га. В озимої пшениці найвищий економічний ефект 
відзначено за використання “Біокомплексу–БТУ” в сорту Зимоярка, який 
склав 1540 грн/га. 

Висновки. Отже, за результатами досліджень (2014 року) можна 
зробити висновок, що вплив біопрепаратів дає збільшення врожайності 
озимих зернових культур. Так, з використанням “Біокомплексу–БТУ” 
показник приросту урожайності вищий, ніж у інших варіантах дослідів 
порівняно з контрольним. 
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Аннотация 
Исследовано влияние биопрепаратов "Азотофит-р" и "Биокомплекс–

БТУ" в технологиях выращивания озимых зерновых культур, проведены 
фенологические наблюдения и определено влияние биопрепаратов на рост и 
развитие растений, а также экономическая эффективность внесения 
биопрепаратов. 

 
Summary 

The investigated effect of biologics "Azotofit-r" and "Biocomplex-BTU" technology 
in growing winter crops, phenological observations conducted and the influence of 
biological products for plant growth and development, making economic efficiency 
defined biologics. 
 
 
 
 
 
 

http://www.grandbiology.com/
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АНАЛІЗ КОНСТРУКЦІЙ ТА РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕНЬ 
МАШИН ДЛЯ ЗГРІБАННЯ І ВОРУШІННЯ ТРАВ  

 
О. Бахур, 
Львівська філія УкрНДІПВТ  ім. Л. Погорілого 
 
Проведено короткий аналіз конструкцій граблів з різними типами 

робочих органів та  результатів досліджень машин для скошування трави. 
Оцінено ефективність граблів за агротехнічними, експлуатаційно-
технологічними, енергетичними та економічними показниками.  

 
Ключові слова:  аналіз, конструкція, ворушіння, згрібання,  трава, сіно, 

граблі, дослідження. 
 
Суть проблеми. Скошені трави мають властивість злягатися, в 

результаті чого процес сушіння до вологості 18% відбувається дуже 
повільно. В цей період рослина використовує накопичені запаси поживних 
речовин, зокрема цукру та білка. Тому швидке зниження вологості трави до 
45-50% дозволяє значно зменшити втрати поживності корму. Траву, 
вологість якої досягла 45-50%, згрібають у валки. У валках сіно просушують. 
Для цього його ворушать, перевертають за допомогою сіноворушилок або 
граблів.  

Тому в господарствах необхідно мати надійну, продуктивну та 
ефективну техніку для сінозаготівлі, в тому числі і граблі. Найбільш повну 
оцінку роботі грабель можна дати за сукупністю агротехнічних, 
експлуатаційно-технологічних, енергетичних і економічних показників. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. В публікації [1] описано 
конструкції і технологічні схеми грабель та наведено теоретичні основи 
розрахунку робочих органів. У матеріалах [2-6] наведено опис конструкцій і 
результати випробувань різних типів граблів. Однак, в розглянутих джерелах 
не проведено порівняльного оцінювання машин з різними конструкціями 
різальних апаратів. 

Завдання дослідження – провести порівняльне оцінювання різних типів 
грабель на основі результатів випробувань. 

Виклад основного матеріалу. Тракторні граблі за характером 
утворення валків поділяють на поперечні і бокові. Залежно від конструкції 
робочих органів граблі бувають зубові поперечні, роторні та колісно-
пальцеві. Зубові поперечні граблі згрібають сіно у валки, які розміщені 
впоперек до напрямку руху агрегату, а роторні та колісно-пальцеві – у 
поздовжні валки. Роторні граблі поділяються в залежності від кількості 
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роторів на одно-, дво-, трироторні і т.д. За типом робочих органів граблі 
можуть бути з активними робочими органами або з пасивними. 

В Україні виготовляють колісно-пальцеві граблі-зворушувачі ГВ-3,4 і 
ГВ-2 (ПАТ “Ковельсільмаш”) та ГВН-5 (ПП “ Бартощук А.Г.”). 

 

    
                               а                                                          б 

а – ГВН-5; б – ГВ-2  
Рисунок 1 – Колісно-пальцеві граблі-зворушувачі 

 
Колісно-пальцеві граблі-зворушувачі однотипні за конструкцією і 

різняться шириною захвату. Граблі-зворушувачі ГВ-3,4 та ГВН-5  
складаються з несучої рами, триточкового навісного пристрою, поворотної 
плити, маточини та п’яти променевих коліс. Робочими елементами грабель є 
променеві колеса, які вільно обертаються на підшипниках кочення. До 
несучої рами прикріплено по два плеча з двома променевими колесами та 
одне плече з одним променевим колесом. 

Плечі з променевими колесами можна переставляти в чотири різні 
положення відповідно до виконуваної операції. У вибраному положенні плечі 
фіксуються пальцями і шплінтами. 

Маточина прикріплена в поворотній плиті пальцем і навішена на двох 
пружинах. Таким чином граблі можуть копіювати поверхню поля. Маточина 
обладнана запобіжником (упором). Граблі-зворушувачі ГВ-2  складаються з 
лівої та правої секцій, причіпного пристрою і тяг.  

Для згрібання сіна у валки колісно-пальцевими граблями раму кожної 
секції розміщують під кутом 45-50° до напрямку руху агрегату. Рами секцій з 
робочими пальцевими колесами утворюють кут, напрямлений розхилом 
уперед. Під час поступального руху агрегату по прокосу променеві колеса 
обертаються від зчеплення зубів з ґрунтом, сіно (трава) переміщується 
перпендикулярно до площини колеса. Сіно, захоплене першим колесом, 
переміщується на величину захоплення колеса і далі підхоплюється другим, 
третім і т.д. колесами. Таким чином після  проходу агрегату утворюється 
валок, який лягає на розпушену двома центральними пальцьовими колесами 
смугу сіна. 
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Під час ворушіння, за рахунок зміни положення секцій грабель, сіно 

(трава) переміщується лише на величину захоплення одного колеса, при 
цьому воно спушується. В залежності від урожайності і розмірів поля 
згрібають сіно з покосів у валки і ворушать підв’ялену траву в покосах 
агрегатом з двох секцій грабель, а обертають валок лише однією секцією. 

Проте, граблі-зворушувачі з променевими колесами з пасивним 
приводом робочих органів забруднюють рослинну масу ґрунтом і не 
забезпечують якісного формування валків. Сьогодні спостерігається 
тенденція до збільшення виробництва роторних грабель, як більш технічно 
досконалих, в порівнянні з граблями з пасивними робочим органами. 

Карусельні (роторні) граблі складаються з таких основних частин: рами, 
опорних коліс, триточкової навіски, ротора, механізму приводу, 
гідросистеми, захисних дуг та валкоутворюючого екрану (рис. 2). 

Ротор включає в себе герметично закриту головку, в якій у масляній 
ванні пересуваються напрямні ролики граблин, редуктор, який приводиться в 
дію від ВВП трактора за допомогою карданного вала приводу. 

Для копіювання поверхні поля під час роботи та для установлення у 
від’єднаному положенні валкоутворювач обладнаний опорними колесами. 

 

 
1 – граблина; 2 – ротор; 3 – карданний вал; 4 – валкоутворювач;              

5 – стояк; 6 – колісний хід; 7 – сниця; 8 – циліндричний редуктор  
Рисунок 2 - Конструкційна схема роторних грабель: 

 
Під час поступального руху грабель ротор з граблинами виконує 

обертовий рух. На згрібанні пружинні зуби граблин опускаються на задану 
висоту над землею, згрібають сіно (чи прив'ялену скошену траву) і 
переміщують його вліво до щитка валкоутворювача, скидають технологічний 
матеріал, займають горизонтальне положення і проходять над сформованим 
валком. 

Під час ворушіння і розкидання покосів знімається або провертається на                
180 градусів валкоутворювач, збільшується частота обертання ротора. Під 
час роботи граблини збирають масу з прокосу чи валка, пересувають її вліво і 
розкидають позаду ротора. 



 425 
Для отримання здвоєного валка із прокосів граблі повинні рухатись 

човниковим способом, утворюючи валок з двох суміжних прокосів. 
Фірми  Kuhn, Кrone, Claas, Stoll, Vicon та інші пропонують широкий 

спектр машин для згрібання й ворушіння сіна з шириною захвату: грабель-
валкоутворювачів – від 2,6 м до 13,5 м, зворушувачів – від 3,0 м до 8,5 м. Це  
машини ротаційного типу із споживаною потужністю від 18 до 49 кВт. 
Зарубіжні фірми виготовляють як спеціальні валкоутворювачі й зворушувачі, 
так і універсальні агрегати (рис. 3). 

 

 
                                а                                                   б 

 
                      в                                                г 

 
а – однороторні граблі-валкоутворювачі STAR 360/10 (SIP Strojna Industrija 

d.d);б – зворушувач-спушувач SPIDER 400 HGP (SIP Strojna Industrija d.d); в – 
двороторні граблі Swadro 700 (Krone); г – чотирироторні граблі Swadro 1400 

(Krone) 
Рисунок 3 – Роторні граблі: 

 
Валкоутворювачі мають один чи кілька роторів і переважно згрібають 

скошену масу у валки та перевертають їх. У сучасних зарубіжних машинах 
простежується їх багатофункціональність і універсальність: одна й та сама 
машина в змозі згрібати прокоси з утворенням валків, здвоювати чи навіть 
строювати їх, перевертати, ворушити.  

Для підвищення продуктивності збільшується ширина захвату машин, 
одночасно із встановленням гідрофікованих і електрифікованих робочих 
органів. 
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Наявна тенденція до проникнення електроніки в конструкції грабель: 

технічні засоби обладнуються електронними терміналами для контролю за 
технологічним процесом, електронними запобіжними засобами тощо (рис. 4). 
Так, чотирироторні граблі  Swadro 1400 оснащені електронною системою 
зміни робочої ширина захвату (від 11,0 м до 13,5 м), а також системою 
захисту від наїзду на перешкоди Roto Protect. Через ультразвукові сенсори,  
встановлені на зовнішніх роторах, подається звуковий сигнал про перешкоду 
на пульт в кабіні водія і сигнал на гідроциліндр двосторонньої дії. 
Гідроциліндр автоматично втягує ротор. За допомогою цього ж 
гідроциліндра також регулюється і робоча ширина захвату. 

 

 
                          а                             б                             в 

а – електронний блок керування і електромотор, встановлений на 
роторі; б – ультразвуковий сенсор виявлення перешкод; в – пульт керування 

чотирироторними граблями Swadro 1400. 
Рисунок 4 - Пристрої для автоматизації грабель: 

 
В українських господарствах у технологіях сінозаготівлі також 

використовують стрічкові граблі-зворушувачі FAVORIT 224V (SIP Strojna 
Industrija d.d), OSA (AKPIL), FPM 804161 (FPM-Agromehanika) та інші, які 
призначені для ворушіння та згрібання підсушеного або сухого сіна (рис. 5). 

 

 
 

Рисунок 5 -Граблі-зворушувач стрічкові 
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Львівською філією УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого проведено 

випробування кількох моделей машин для згрібання, ворушіння, обертання 
сіна як вітчизняних, так і зарубіжних виробників: колісно-пальцевих граблів-
зворушувачів  ГВ-3,4 і ГВ-2 (ПАТ “Ковельсільмаш”) та ГВН-5 (ПП                  
“Бартощук А.Г.”), зворушувача-спушувача SPIDER 400 HGP та зворушувача 
стрічкового FAVORIT 224V (SIP Strojna Industrija d.d), зворушувача GF 
642(Kuhn) та валкоутворювача STAR 360/10 (SIP Strojna Industrija d.d). 
Показники результатів досліджень показано на рисунку 6. 

   
                                 а                                                       б 

   
                           в                                                      г 

а – показники агротехнічної оцінки; б – показники енергетичної оцінки;      
в – показники експлуатаційно-технологічної оцінки; г – показники 

економічної оцінки. 
Рисунок 6 - Показники результатів досліджень: 

За результатами досліджень встановлено, що найвищі показники якості 
виконання технологічного процесу, експлуатаційно-технологічні показники 
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мають зарубіжні граблі-зворушувачі GF 642. Однак,  зважаючи на їх високу 
вартість, прямі експлуатаційні витрати за нормативного завантаження значно 
перевищують аналогічні показники вітчизняних грабель. 

Висновки. Зарубіжні широкозахватні граблі мають досить високі 
функціональні показники, надійні в роботі, однак, зважаючи на високу 
вартість, їх доцільно використовувати у великих господарствах. Граблі 
виробництва SIP Strojna Industrija d.d. досить вдало поєднують в собі 
задовільний технічний рівень та доступні ціни.  
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Аннотация 
Проведен краткий анализ конструкций граблей с различными типами 

рабочих органов и результатов исследований машин для скашивания травы. 
Оценена эффективность граблей по агротехническим, эксплуатационно-
технологическим, энергетическим и экономическим показателям. 

 
Summary 
A brief analysis of rakes structures with different working elements types and 

machines for cutting grass research results is made. The efficiency of rakes by 
agrotecnical, operational, technological, energy and economic indices is 
estimated. 
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Розроблено експериментальну установку та обґрунтовано методику 

експериментальних досліджень процесу прискорення потоку різаної маси. 
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Проблема. Конструкції сучасних кормозбиральних комбайнів 
передбачають використання прискорювачів різаної маси, що ускладнює їх 
будову та призводить до збільшення витрат енергії [1, 8-15]. Однак 
покращення технологічної надійності процесу при цьому перевищує 
негативи, пов'язані з додатковими енергетичними витратами. Проблема 
полягає в уточненні енергетичного балансу робочих органів 
кормозбирального комбайна, а саме у визначенні витрат енергії, споживаної 
прискорювачем кормозбирального комбайна. Інформації про якісні та 
енергетичні показники процесу роботи прискорювача різаної маси 
кормозбирального комбайна в науково-технічній літературі наводиться мало, 
вона не систематизована, тому метою роботи є розроблення 
експериментальної установки та обґрунтування плану дослідження процесу 
прискорення потоку стеблової маси. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Процеси кидання різаної 
маси достатньо вивчені і описані в науково-технічній літературі [12,14,24], 
зокрема описано рух матеріальної точки за ротаційними [11,24,21] та 
напрямними [11] поверхнями. В літературі висвітлено конструкції [10,15] 
пристроїв для прискорення потоку стеблової маси та їх особливості. 

Однак практично в усіх джерелах переміщення маси лопаткою 
кидального пристрою розпочинається з нульової або малої швидкості, якою 
нехтують. У нашому випадку [8] початкова швидкість руху часток становить 
не менше 60-70% від швидкості на виході з прискорювача, тому нехтувати 
нею неможливо. 

Значна кількість робіт присвячена загальним питанням 
експериментального дослідження технічних об’єктів [1-7,16-20]. 
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Основною метою експериментів є визначення властивостей об’єктів 

дослідження та перевірка справедливості гіпотез. Величини, що діють на 
об’єкт дослідження, називають факторами.  

Складність процесу прискорення потоку різаної стеблової маси, вплив 
як технологічних (подача, вологість, довжина часток), так і конструкційних 
факторів прискорювача (діаметр та колова швидкість лопаток ротора, 
співвідношення між швидкостями подачі та викидання маси, кількість та 
кути нахилу лопаток прискорювача та інше) на нього, неоднозначність 
впливу конструкційних параметрів на якісні та енергетичні показники 
процесу прискорення, складність експериментальної установки та 
трудомісткість проведення досліджень робить необхідним виготовлення 
спеціалізованої експериментальної установки та розроблення методики 
проведення експериментальних досліджень для визначення раціональних 
параметрів прискорювача різаної маси кормозбирального комбайна. 

Мета дослідження — розробити експериментальну установку та 
обґрунтувати план дослідження процесу прискорення потоку стеблової маси. 

Результати досліджень. Для проведення досліджень було розроблено 
експериментальну установку (рис. 1), технологічна схема якої представлена 
на рис. 2. Основною її складовою є ротор-барабан 1, встановлений на рамі та 
закритий кожухом. У кожусі є приймальна горловина та вивантажувальний 
дефлектор, спрямований до верху. Діаметр ротора барабана становить 760 
мм, він нараховує 6 лопаток, встановлених на диску. Для його приведення 
використано електродвигун АСИБ3-160Л-15х1500 потужністю 15 кВт з 
частотою обертання 1460 об/хв. Електродвигун встановлено на одній рамі з 
ротором-барабаном. Завдяки пасовій передачі кутова швидкість ротора-
барабана 1 становить  85,3 с-1 і відповідно колова швидкість кінців лопаток 
— 32,4  м/с. 

   
 

Рисунок 1 - Експериментальна установка для вивчення  питомої 
енергоємності процесу 

 
На одній рамі з ротором-барабаном 1 встановлено прискорювач 2 . 

Основою прискорювача є ротор (рис. 3) з двома рядами лопаток по шість у 
ряді. Ротор охоплюється кожухом як з бічних сторін, так і по периметру. 
Горловина для подачі маси знаходиться знизу і спрямована вертикально, а 
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для її викидання  – зверху і спрямована під кутом α=35° до вертикалі. 
Конструкція ротора-кидалки дає можливість змінювати його діаметр, 
кількість лопаток, змінювати кут їх нахилу до площини обертання. 

 

 
1– барабан, 2 – прискорювач, 3 – варіатор, 4 – щит-уловлювач, 5 –

транспортер, 6 – шафа управління  
Рисунок 2 - Схема експериментальної установки:  

 
Привід прискорювача 2 виконано від електричного двигуна потужністю 

N1=14кВт з частотою обертання 1460 об/хв через варіатор з ВЦ-2 та пасову 
передачу із шківами d1=312 мм та d2=235 мм. Таке виконання приводу 
дозволяє змінювати частоту обертання ротора прискорювача в межах 54,636 - 
267,452 с-1. На вивантажувальну горловину прискорювача встановлено 
конфузор, який звужує потік маси і спрямовує його на щит-уловлювач 4, 
встановлений на відстані  1,05 м від конфузора. Особливістю щита 4 є те, що 
його приймальна площина встановлена перпендикулярно осі конфузора – 
прискорювача. Інша його особливість полягає в тому, що щит-уловлювач до 
стояка кріпиться з використанням тензометричної ланки. Останнє дає 
можливість визначити зусилля, з яким потік різаної стеблової маси взаємодіє 
з приймальною площиною. 

Для подачі маси використовується стрічковий транспортер 5 довжиною 
2 м, привод якого виконано від мотор-редуктора МП32-40 потужністю 
N3=1,5кВт через ланцюгову передачу (Z1=56 ;Z2=56). Завдяки такому 
приводу стрічка транспортера шириною 1 м рухається зі швидкістю 0,195 
м/с. Для спрямування потоку маси до приймальної горловини ротора-
барабана 1 використовується склиз.  

Засоби керування двигуном встановлено в шафі управління 6, що 
з’єднана електрокабелями з двигунами та мережею. Шафа, двигуни, рами 
вузлів з’єднано з контуром заземлення. 
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Рисунок 3 - Прискорювач потоку різаної стеблової маси 
 

Використання експериментальної установки проходить наступним 
чином. Порцію різаної кукурудзи масою m вкладали по всій ширині 
транспортера на один погонний метр. При цьому з неї відбирали середні 
проби для визначення вологості та середньозваженої довжини різання. 
Запускали прискорювач 2 різаної маси кукурудзи, потім ротор-барабан 1, 
реєструюче обладнання. В останню чергу запускався живильний транспортер 
5. Знаючи, що швидкість руху стрічки транспортера становить V=  0,195 м/c і 
на стрічці довжиною l м знаходиться матеріал масою М, подача П 
становитиме: 

                         кг/с                                                              (1) 
Взявши до уваги, що швидкість стрічки була незмінною, а маса 

вкладалося на 1 м стрічки, масову подачу визначали за формулою: 

                          кг/с                 (2) 

Через приймальну горловину кожуха ротора-барабана 2 маса потрапляла 
на його лопатки, якими після розгону через вертикальний вивантажувальний 
дефлектор спрямовувалася в прискорювач 2. Потрапляючи в зону дії лопаток 
прискорювача, яка визначається його розмірами та кутом α між вхідними та 
вихідними каналами, потік маси спрямовується на щит-уловлювач 4, 
приймальна площина якого встановлена перпендикулярно до напрямку 
потоку. Створивши зусилля та відбившись від приймальної площини, різана 
маса потрапляє на підлогу під щитом-уловлювачем.  

В процесі дослідження роботи прискорювача визначаються такі 
показники: середньозважена довжина різання маси (lср, см); її відносна 
вологість (W, %); подача (П, кг/с); потужність, споживана двигуном привода 
ротора-кидалки N2 (кВт); потужність, споживана двигуном привода 
прискорювача N1; зусилля, що виникає на приймальній площині щита-
уловлювача P(H).  
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Відносна вологість та середньозважена довжина різання визначаються 

шляхом відбору проб за нормованими методиками [25].  
Для визначення зусилля на приймальній площині щита уловлювача 4 

була використана тензоланка, яка являє собою плоску балку з наклеєними на 
неї тензометричними опорами номіналом 100 Ом – по дві з кожної сторони 
балки. Опори з’єднані в мостову схему. Джерело, використовуване для 
живлення моста, налаштовувалося на напругу 12 В.  

Для запису сигналу з моста використовувався ПК (персональний 
комп’ютер) з АЦП (аналого-цифровим перетворювачем) та відповідним 
програмним забезпеченням.  

Перед початком роботи після встановлення щита-уловлювача 
тензоланка була протарована. Особливість тарування – під’єднання тяги до 
поверхні по центру сліду потрапляння потоку маси та спрямування її, а 
відповідно і прикладеного зусилля перпендикулярно поверхні. Отримана в 
результаті тарування залежність представлена на рис. 4 

 

 
 

Рисунок 4 - Графік залежності сигналу від сили на щиті-уловлювачі 
 

Використовуючи сигнал, отриманий зі щита-уловлювача, що 
характеризує зусилля, створюване на приймальній поверхні, та закон 
збереження імпульсу сили, можливо визначити швидкість зіткнення маси. 
Маємо: 

                                                                                           (3) 
де P – зусилля на приймальній поверхні, Н 
t – час взаємодії, с 
m – маса матеріалу, яка взаємодіє за час t, кг 
v – швидкість взаємодії потоку з поверхнею, м/с 
Відповідно: 

                                                 м/с                                        (4) 
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Оскільки приймальна поверхня знаходиться на деякій відстані від точки 

кидання, а матеріал, що падає донизу, зустрічається та частково чинить опір 
руху потоку маси, то слід записати: 

                                                                                            (5) 
де 0<k<1, коефіцієнт, що враховує зменшення силової дії потоку маси на 

площину. 
Час t, як і зусилля P, визначається експериментально при дешифруванні 

запису процесу взаємодії потоку маси з поверхнею щита-уловлювача. Запис 
процесу взаємодії виконано в координатах «час – зусилля». 

Для реєстрації потужності, що розвивається електродвигуном, 
визначався струм, споживаний кожним з двигунів. Сигнал на АЦП подавався 
з трансформатора струму, встановленого в одній із фаз електродвигуна. 
Попередньо трансформатори струму були протаровані. Тарування з 
використанням вимірювального комплексу К505 представлено на рис. 5. 

 

 

 

 
Рисунок 5 - Схема тарування трансформатора струму та 
загальний вигляд вимірювального комплекту К505 

 
Тарувальний графік трансформатора струму наведено на рис. 6. 
 

 
Рисунок. 6 - Залежність сигналу від потужності на двигуні 
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Знаючи потужність N, споживану прискорювачем, та подачу П, можливе 

визначення питомої витрати енергії: 
                                                    дж/                                                (6) 
Таким чином, виготовлений макетний зразок прискорювача дозволяє 

змінювати параметри факторів, що характеризують процес, і таким чином 
експериментально визначити вплив цих параметрів на потужність, необхідну 
для приведення прискорювача, та швидкість викидання маси, тобто 
оцінювати як енергетичні, так і якісні показники процесу. 

Аналізуючи плани експериментальних досліджень [2-7,16-20], слід 
відзначити, що вони будуються, виходячи з вимоги максимально можливої 
точності оцінювання отриманих результатів, мінімізуючи при цьому затрати 
праці (число дослідів). За необхідності дослідження значної кількості 
факторів, їх розділяють на дві чи кілька груп за ознаками (наприклад, за 
керованістю тими чи іншими показниками та їх контрольованістю. 

Фактори, що впливають на процес прискорення різаної стеблової маси, 
розділяємо на дві групи: технологічні та конструкційні. 

До технологічних відносимо вологість, довжину різання та величину 
подачі маси, оскільки вони можуть змінюватися, впливаючи на процес, і не 
залежати від конструкції прискорювача. Конструкційні параметри 
характеризують конструкцію прискорювача і не взаємопов’язані з 
технологічними. 

Дослідження впливу технологічних факторів на процес прискорення 
маси проводили як однофакторні експерименти за контрольованих значень 
інших факторів. Це пов’язано з тим, що отримати, наприклад, фіксоване 
значення вологості чи довжини різання стебел проблематично. Ці величини 
виявляються близькими до бажаних, однак відрізняються від заданої 
величини. В результаті таких експериментальних досліджень в подальшому 
можливе отримання не лише однофакторних рівнянь регресії, а й 
математичної моделі для всіх трьох факторів. 

Для проведення експериментальних досліджень з визначення впливу 
конструкційних параметрів як фактори було обрано: 

- колову швидкість кінців лопаток; 
- кут нахилу лопаток до радіального напрямку; 
- кількість лопаток; 
- зазор між кожухом і кінцями лопаток. 
Інші конструкційні параметри, такі як: діаметр ротора, кут нахилу 

лопаток до площини обертання, кут між осями вхідного та вихідного 
патрубків, ширина ротора не були взяті до розгляду, оскільки окремі з них не 
впливають на швидкість викидання маси, а дослідження інших можливе 
теоретично. 

Обмежившись чотирма факторами для їх дослідження, обрали 
чотирифакторний план Бокса (В4) [4,26]. Ці плани дають можливість 
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отримувати максимальну кількість об'єктивної інформації про вплив 
чинників, що вивчаються, на процес прискорення маси з використанням 
малого числа дослідів. Він належать до симетричних некомпозиційних 
трирівневих планів другого порядку і являють собою поєднання дворівневого 
(-1, +1) повнофакторного експерименту з неповноблочним збалансованим 
планом. Зона планування – гіперкуб, причому кожний з чинників приймає 
значення на трьох рівнях: −1, 0 і +1. Плани Бокса – Бенкіна за низкою 
статистичних характеристик перевершують центрально-композиційні 
ортогональні і ротатабельні плани, що широко застосовуються в 
дослідженнях. 
Рівні та інтервали варіювання значень факторів наведено в таблиці 1.  
 

Таблиця 1 -  Рівні варіювання факторів та їх кодові значення 
 

Фактор Позначен
ня 

Рівень варіювання Інтервал 
варіювання -1 0 +1 

Колова швидкість 
прискорювача різаної 
маси, м/с 

Х1 35 45 55 10 

Кількість лопаток, шт. Х2 2 4 6 2 
Кут встановлення 
лопатки до радіаль-
ного напрямку, ° 

Х3 -15 0 15 15 

Зазор в зоні 
прискорення, мм Х4 2 6 10 4 

 
Висновки.  
1. Розроблена експериментальна установка дозволяє змінювати як 

технологічні, так і конструкційні параметри згідно з попередньо визначеним 
планом досліджень. 

2. Обраний план досліджень дає можливість побудувати моделі впливу 
на процес прискорення маси та енерговитрати як технологічних факторів 
процесу прискорення, так і окремих конструкційних параметрів 
прискорювача. 
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Аннотация 
Разработана экспериментальная установка и обоснована методика 

экспериментальных исследований процесса ускорения резаной массы.   
 
Summary. 
The experimental installation was developed and the cut mass flow 

accelerating process experimental research methodology was grounded. 
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РЕЗУЛЬТАТИ ЛАБОРАТОРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В’ЯЗКОСТІ 
КОРМОСУМІШІ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА КОРМОВИХ ГРАНУЛ 
 
В. Братішко, канд. техн. наук. 
ННЦ «Інститут механізації та електрифікації сільського 

господарства» 
 
У статті висвітлено результати лабораторних досліджень з 

визначення впливу складу та вологості зерно-стеблової кормосуміші на її 
в’язкість. Для проведення досліджень створено лабораторну установку, що 
працює за принципом ротаційного віскозиметра. 

 
Ключові слова: віскозиметр, в’язкість, гранулювання, кормосуміш, 

сіно. 
 
Суть проблеми. Складність отриманих математичних моделей процесу 

роботи гвинтового гранулятора кормів [1, 2] викликала необхідність 
застосування в якості єдиного показника, що характеризує фізико-механічні 
властивості пластифікованої кормосуміші, її в’язкості. А отже, постала 
потреба у дослідженні впливу основних фізико-механічних властивостей 
кормосуміші на цей показник. 

Методика виконання досліджень. Як вихідну сировину під час 
проведення лабораторних досліджень використовували подрібнений ячмінь 
та сіно люцерни. Вихідна вологість сіна становила 15,2%, ячменю – 12,2%. 
Середньозважена довжина часточок сіна становила 8,6 мм, модуль помелу 
ячменю – 1,3 мм. Маса однієї порції кормосуміші для кожної повторності 
досліду становила 1,0 кг (вихідної вологості). Температура повітря під час 
проведення досліджень становила 21-22 оС. 

Для зміни частоти обертання робочого органу розробленого нами [3] 
лабораторного ротаційного віскозиметра (рисунок 1) використовувався 
перетворювач частоти електричного струму DELTA VFD037EL43A 3,7 kW. 
Тривалість кожного досліду становила не менше 3 хвилин – до стабілізації 
показів стрілки приладу. 

В процесі проведення лабораторних досліджень до отриманої раніше 
залежності в’язкості пластифікованої кормосуміші [3] були внесені деякі зміни. 
Зокрема, для зручності зняття показів шкалу ротаційного віскозиметра було 
відтаровано за допомогою динамометра загального призначення ДПУ-0,02-
2 [4]. 
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З урахуванням наведеного, при представленні частоти обертання 

внутрішнього циліндра віскозиметра в обертах на хвилину, залежність для 
визначення в'язкості кормосуміші набула вигляду: 
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де RЗ – радіус зовнішнього циліндра віскозиметра, м; 
 RВ – радіус внутрішнього циліндра віскозиметра, м; 
 h – висота внутрішнього циліндра віскозиметра, м; 
 Rпр – радіус встановлення пружних елементів, м; 
 Fпр – значення зусилля на шкалі віскозиметра, Н; 
 n – частота обертання внутрішнього циліндра віскозиметра, об/хв. 
 

 
 

Рисунок 1 – Пристрій для визначення в’язкості кормосуміші 
 
Для лабораторної установки (рисунок 1), що використовувалась під час 

проведення досліджень, значення параметрів становили: RВ = 60,5 мм; 
RЗ = 74 мм; Rпр = 135 мм; h = 165 мм. Після підстановки зазначених 
параметрів вираз (1) спростився: 
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В якості досліджуваних факторів виступали (таблиця 1): 
- вологість кормосуміші w, %, x1; 
- вміст грубих кормів s, %, x2; 
- частота обертання внутрішнього циліндра віскозиметра, n, об/хв,x3. 
Досліджуваним критерієм була в'язкість кормосуміші η, Па·с. 

 
Таблиця 1 – Досліджувані фактори та рівні їх варіювання 

 

Рівень варіювання 
факторів 

Досліджуваний фактор 

Вологість, 
%, x1 

Вміст сіна, 
%, x2 

Частота 
обертання вала, 

хв-1, x3 
Верхній рівень 

(+) 35 40 50 

Основний рівень 
(0) 25 25 40 

Нижній рівень (-) 15 10 30 
Інтервал 

варіювання 10 15 10 

 
Мета досліджень – встановити вплив вологості кормосуміші та вмісту 

грубих кормів на показник її в’язкості. З метою аналізу інтенсивності 
механічної взаємодії кормосуміші з робочими органами гранулятора кормів у 
якості третього фактора було досліджено вплив частоти обертання камери 
лабораторного ротаційного віскозиметра. 

Викладення основного матеріалу дослідження. Після оброблення 
результатів трифакторного експерименту було отримано залежність критерію 
оптимізації від досліджуваних факторів – рівняння регресії у вигляді 
поліному другого порядку. Для в’язкості кормосуміші η, Па·с модель мала 
вигляд: 
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та у розкодованому вигляді: 
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де w – вологість кормосуміші, %; 
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 s – вміст подрібненого сіна в кормосуміші, %; 
 n – частота обертання внутрішнього циліндра віскозиметра, хв-1. 
Для залежності(3), (4), яка є адекватною на 85% рівні довірчої 

вірогідності, коефіцієнт множинної детермінації становить D = 0,958. 
Значення критерію Фішера F = 40,96; ймовірність F-критерію Р = 0,99. Всі 
коефіцієнти моделі є значущими на рівні довірчої вірогідності не менше 85%. 

Графічна інтерпретація залежності (4) наведена на рисунках 2-4. 

 
Рисунок 2 – Вплив вологості кормосуміші w та вмісту сіна у 

кормосуміші s на коефіцієнт в’язкості кормосуміші η для значень 
частоти обертання циліндра віскозиметра n – 30, 40 та 50 хв-1 (відповідно 

верхня, середня та нижня поверхні) 
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Рисунок 3 – Вплив вологості кормосуміші w та частоти обертання 

циліндра віскозиметра n на коефіцієнт в’язкості кормосуміші η для 
значень вмісту сіна в кормосуміші s – 10, 25 та 40%  

(відповідно нижня, середня та верхня поверхні) 
 

 
 

Рисунок 4 – Вплив вмісту сіна в кормосуміші s та частоти обертання 
циліндра віскозиметра n на коефіцієнт в’язкості кормосуміші η для 

значень вологості кормосуміші w – 15, 25 та 35%  
(відповідно верхня, середня та нижня поверхні) 

 
Як видно з аналізу рисунків 2-4, в’язкість кормосуміші очікувано 

збільшується зі зростанням вмісту сіна в кормосуміші та зменшується зі 
збільшенням її вологості. 

Проте, значення коефіцієнта в’язкості в отриманих межах (0,950-
4,146 Па·с) співставне з в’язкістю, наприклад, мазуту [5], для якого 
ηмазут = 2,022 Па·с. Вочевидь, це, а також наявне зменшення коефіцієнта 
в’язкості зі збільшенням частоти обертання циліндра віскозиметра свідчить 
про деякий вплив на зафіксовані в результаті проведених лабораторних 
досліджень показники пристрою «зовнішнього» тертя кормосуміші по 
стінках циліндрів віскозиметра, поряд із «внутрішнім» тертям – в’язкістю 
суміші. 

Висновки. 
В результаті лабораторних досліджень було встановлено вплив 

вологості та співвідношення зернового та стеблового компонентів 
кормосуміші на показник її в’язкості. Зокрема з’ясовано, що в’язкість 
кормосуміші збільшується зі зростанням вмісту грубих кормів у кормосуміші 
та зменшується зі збільшенням її вологості. Максимальне значення в’язкості 

η, 
Па·с 

s,% 
n,хв-1 
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кормосуміші спостерігається при її вологості 15%, вмісті сіна 40% і 
становить 4,146 Па·с. 
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Аннотация 
В статье отражены результаты лабораторных исследований по 

определению влияния состава и влажности зерно-стебельной кормосмеси на 
ее вязкость. Для проведения исследований создана лабораторная установка, 
работающая по принципу ротационного вискозиметра. 

 
Summary 
The results of laboratory tests to determine the influence of composition and 

corn-stem forage mixture moisture on its viscosity are presented in the article. For 
research purposes laboratory installation using the principle of rotational 
viscometer was developed. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІКИ НАКОПИЧЕННЯ ЦУКРІВ ТА 
ПОЖИВНИХ РЕЧОВИН У ФІТОМАСІ ЦУКРОВОГО СОРГО ТА 

ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ КОРМУ І ВТРАТ ПОЖИВНИХ РЕЧОВИН У 
ЗАГОТІВЛІ СИЛОСУ ІЗ СОРГО 

 
Л. Кириченко ,  
І. Гусар,  
Л.Філоненко,  
В.Сліпенька,   
В. Боженко,  
 УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого 
 

У статті наведено результати досліджень динаміки накопичення цукрів 
та поживних речовин у фітомасі цукрового сорго та оцінювання якості 
корму та втрат поживних речовин при заготівлі силосу із сорго. 

 
Ключові слова: сорго, тепло, корм, цукор, якість, зелена маса, динаміка 

накопичення, кормовий баланс. 
 
Суть проблеми. Забезпечення тваринницьких ферм достатньою 

кількістю кормів є обов’язковою умовою ефективного господарювання 
сільськогосподарських підприємств. Не менш важливою умовою є 
підвищення якості кормів, що впливає на продуктивність тварин та якість 
тваринницької продукції.  

Сорго є цінною харчовою і кормовою культурою. Його широко 
використовують, як кормову культуру, а цукрові сорти, що мають в стеблах 
понад 10% цукру, є цінною  сировиною для виготовлення цукрових сиропів, 
спирту, тощо. 

Маючи високу посухостійкість та невибагливість до rрунтів, сорго 
переважає за урожайністю навіть кукурудзу. При високій агротехніці у 
посушливих районах характеризується урожайністю зеленої маси 250 – 400 
ц/га, а на зрошуваних землях – понад 1000 ц/га. Його зерно є цінним 
концентрованим кормом для всіх видів тварин видів і птиці, а зібране сорго у 
фазі молочно-воскової та воскової стиглості використовують для 
приготування гранульованого корму. Зелена маса є хорошим кормом для 
молодняку та молочних корів, яку  згодовують тваринам  у свіжому вигляді, а 
також готують із неї силос, сінаж та сіно. У 100 кг зеленої маси міститься 24-
26 к.од, а в силосі – 20-22 к.од. Сорго добре відростає після випасання та 
підкошування і може бути використано для створення однорічних пасовищ 
[1]. 
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Багаторічні дані стаціонарних 

дослідів Одеського інституту агропромислового виробництва НААН України 
свідчать про те, що одновидові посіви цукрового сорго забезпечують у 
середньому вихід сухої речовини в фазу молочної стиглості зерна 211 ц/га, а 
у фазу воскової стиглості – 275 ц/га. Порівняно з кукурудзою це у два рази 
більше. Слід відзначити, що в особливо посушливі роки, коли кукурудза дає 
низький врожай або зовсім вигорає, цукрове сорго забезпечує збір зеленої 
маси на рівні 120 – 150 ц/га [1, 2]. 

Сорго – теплолюбива культура, її висівають, коли rрунт на глибині 10 см 
прогріється до 14 - 15ºС. Стебло має товсте і зовні тверде, висотою 2,5- 3 м. 
Сорго утворює велику масу стебел. Стебла прямостоячі, гладенькі, заповнені 
губчатою тканиною, мають достатню кількість листків. Листки великі, зовні 
схожі на листки кукурудзи. Цінною біологічною особливістю сорго є те, що 
стебла і листя рослин більшості  сортів до  моменту  повного   дозрівання  
зерна   залишаються   зеленими.  

Під час посіву  високорослих  сортів  цукрового  сорго  застосовують 
широкорядний посів (через 70 см) з густиною рослин не більше 100 – 120 
тис./1 га. 

Мета досліджень – вивчити динаміку накопичення цукрів та поживних 
речовин у фітомасі   цукрового сорго та оцінити якість корму і втрати 
поживних речовин під час заготівлі силосу із сорго. 

Результати досліджень. Соргові культури з успіхом використовують в 
кормовому балансі тварин: на зернофураж, зелений корм, силос, сінаж, 
трав’яну муку, гранули та випас, а цукрові сорти є цінною  сировиною для 
виготовлення цукрових сиропів, спирту, тощо. 

В УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого були проведені дослідження щодо 
вивчення динаміки накопичення поживних речовин та цукру у різних сортах 
сорго та оцінювання якості корму і втрат поживних речовин при заготівлі 
силосу із сорго. 

На зелений корм використовують, перш за все, кормове або цукрове 
сорго, сорго-суданські гібриди і суданську траву, які інтенсивно ростуть в 
період стеблування та виходу в трубку. Правильне використання соргових 
культур в зеленому конвеєрі дає можливість одержувати соковиту зелену 
масу з середини липня і до настання осінніх заморозків. Зелена маса зберігає 
соковитість та поживність майже до зрілості зерна. В 1 кг зеленої маси 
міститься  0,19 – 0,26 к. од. (табл. 1). 

Результати досліджень свідчать, що за кормовими властивостями зелена 
маса соргових культур не лише прирівнюється до кукурудзи, але й значно 
переважає її.  

Найкраще поєднання високої урожайності та високоякісного корму 
досягається під час першого скошування через 15-20 днів після початку 
виходу в трубку. За інших схожих умов і особливо в посушливі роки сорго 
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забезпечує стабільний урожай вегетативної маси, інколи випереджає 
кукурудзу вдвоє. 

 
Таблиця 1  - Поживність зелених кормів із сорго  і кукурудзи 
 

Корми Фаза розвитку 

 
Міститься в 1 кг корму 

 

Кормо-вих 
одиниць, кг 

Перетравно-
го протеїну, 
% 

Каротину, 
мг 

Сорго 
цукрове 

Вихід в трубку 0,19 15,3 46 
Викидання мітелки 0,24 18,4 36 
Цвітіння 0,23 17,1 33 
Молочно-воскова 
стиглість 

 
0,26 

 
16,9 

 
15 

Сорго-
судансь-
кий 
гібрид 

Вихід в трубку 0,21 18,3 45 
Викидання мітелки 0,26 18,0 24 
Молочно-воскова 
стиглість 

 
0,30 

 
16,5 

 
17 

Кукуруд-
за 

Вихід в трубку 0,15 16,3 32 
Викидання мітелки 0,18 16,0 25 
Цвітіння 0,20 15,2 24 
Молочно-воскова 
стиглість 

 
0,23 

 
14,4 

 
31 

 
Цукрове сорго збирають за низького зрізання в кінці воскової 

стиглості зерна. На сіно та зелений корм перший укіс проводять, зрізаючи 
не нижче 10 см до викидання волотей, щоб надати можливість отаві 
відрости.  

До згодовування зеленої маси сорго тварин необхідно привчати 
поступово, так як вони жадібно поїдають солодку соковиту масу і іноді 
об’їдаються. Необхідно  пам’ятати, що під час використання сорго на 
зелений корм та при випасі в стеблах і листках міститься в невеликій 
кількості синильна кислота, особливо в посушливі роки та при ураженні 
рослин шкідниками та хворобами. Але зазвичай доза синільної кислоти в 
зеленій масі незначна і ніякої безпеки для тварин не несе. Скошена і 
пров’ялена на сонці протягом 2-3 годин зелена маса сорго значно втрачає 
отруйні властивості. На даний час є ряд сортів сорго селекції країн СНД, 
які містять незначну кількість синільної кислоти і практично безпечні для 
тварин [1]. 
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Зелену масу сорго можна згодовувати коровам в кількості до 60 кг на 

добу при утриманні 20-30 мг синільної кислоти в 1 кг сирої маси. 
Поїдають тварини зелену масу сорго на 85-90%, тобто практично без 
залишку. На початку використання, коли маса рослин ніжна, відсоток 
поїдання більш високий, а в кінці використання, в фазу викидання 
мітелки, коли стебла більш грубі, кількість поїдання корму дещо 
знижується. Подрібнення стебел сорго до 3-4 см значно відвищує відсоток 
поїдання. На зелений корм можна використовувати отаву сорго, як 
другого, так і третього покосу сорго. 

Дослідженнями доведено, що згодовування коровам зеленої маси 
цукрового сорго, скошеного в фазу молочно-воскової стиглості зерна, 
значно підвищує жирність молока. Так, якщо до введення в раціон годівлі 
корів сорго жирність молока коливається від 3,2 % до 3,6 %, то з 
додаванням його вона підвищується до 4 % за стабільних надоях. 
Використання сорго в зеленому конвеєрі дозволяє господарствам зберегти 
продуктивність корів, яка, зазвичай, в кінці кожного року через недолік 
соковитих кормів знижується.  

Сорго можна з успіхом використовувати і як пасовищну культуру. 
Рослини сорго після першого покосу добре укріпляються. Після 
випасання або скошування вони швидко відростають і, що дуже важливо, 
легко переносять витоптування. 

 
Таблиця 2 - Динаміка накопичення поживних речовин та цукру у 

фітомасі сорго 
 

С
ор

т 

Фаза вегетації Вологіс
ть, % 

Поживність 
1 кг корму 

В
мі

ст
 ц

ук
ру

, %
 

У
ро

ж
ай

ні
ст

ь 
за

 
на

ту
ра

ль
но

ї 
во

ло
го

ст
і, 

ц/
га

 

В
ал

ов
ий

 в
их

ід
 

по
ж

ив
ни

х 
 

ре
чо

ви
н,

 
ц 

к.
од

. 

В
их

ід
 с

ух
ої

 
ре

чо
ви

ни
, ц

/г
а 

к. 
од. 

 

Сирий 
протеїн, 

г/кг 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Ф
ав

ор
ит

 
(ц

ук
ро

-в
ий

) 

Молочна 
стиглість 
зерна 

80,06 0,18 18,1 5,28 - - - 

Молочно-
воскова 
стиглість    
зерна 

 
73,03 

 
0,21 

 
26,4 

 
9,83 

 
- 

 
- 

- 

Воскова 
стиглість 
зерна 

68,63 0,26 16,4 9,27 571,43 148,57 179,3 
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Продовження таблиці 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

М
ед

ов
ий

 
(ц

ук
ро

-в
ий

) 

Молочна 
стиглість 
зерна 

79,60 0,20 21,2 6,57 - - - 

Молочно-
воскова 
стиглість  
зерна 

 
73,60 

 
0,22 

 
24,1 

 
11,30 

 
- 

 
- 

- 

Воскова 
стиглість 
зерна 

67,75 0,28 16,0 11,00 561,4
3 

157,2 181,1 

ЗУ
БР

 (ц
ук

ро
ви

й)
 

Молочна 
стиглість 
зерна 

81,90 0,17 27,9 5,17 - - - 

Молочно-
воскова 
стиглість  
зерна 

 
72,23 

 
0,23 

 
32,0 

 
10,78 

 
- 

 
- 

- 

Воскова  
стиглість 
зерна 

71,47 0,24 20,8 10,01 685,7
1 

164,57 195,6 

Єв
ну

х 
(ц

ук
ро

ви
й)

 

Молочна 
стиглість 
зерна 

77,57 0,22 23,0 5,38 - - - 

Молочно-
воскова 
стиглість  
зерна 

 
68,60 

 
0,23 

 
28,9 

 
10,51 

 
- 

 
- 

- 

Воскова 
стиглість 
зерна 

66,00 0,24 17,0 10,21 442,8
6 

106,29 150,6 

АФ
О

Н
Я 

(к
ор

мо
ви

й)
 Воскова 

стиглість зерна 
67,80 0,26 32,5 2,37 540,3 140,48 140,8 

Воскова 
стиглість зерна 

62,21 0,25 40,4 3,39 - - - 

Повна 
стиглість зерна 

60,20 0,27 23,9 3,04 437,1
4 

118,03 - 
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Таблиця 3 – Поживність  та вітамінно- мінеральний склад сорго 

С
ор

т 

Фаза  вегетації 

 
Вміст в 1 кг корму 

 
Перет-

равного 
протеїну, 

г 

Каротину
, мг 

Фосфору, 
г 

Кальці
ю, г 

Ф
ав

ор
ит

 
(ц

ук
ро

ви
й

 

Молочна 
стиглість зерна 

 
12,67 

 
12,10 

 
0,42 

 
1,44 

Молочно-
воскова 
стиглість зерна 

 
14,26 

 
21,29 

 
0,47 

 
1,20 

 Воскова 
стиглість зерна 

 
8,86 

 
7,58 

 
0,44 

 
1,19 

М
ед

ов
ий

 
(ц

ук
ро

ви
й)

 

Молочна 
стиглість зерна 

 
14,84 

 
8,30 

 
0,57 

 
0,94 

Молочно-
воскова 
стиглість зерна 

 
13,01 

 
12,57 

 
0,50 

 
0,85 

Воскова 
стиглість зерна 

 
8,64 

 
5,22 

 
0,48 

 
1,16 

ЗУ
БР

 
(ц

ук
ро

ви
й)

 

Молочна 
стиглість зерна 

 
19,53 

 
15,40 

 
0,51 

 
1,43 

Молочно-
воскова 
стиглість зерна 

 
17,28 

 
23,98 

 
0,53 

 
1,29 

Воскова 
стиглість зерна 

 
11,23 

 
6,86 

 
0,46 

 
1,25 

Є
вн

ух
 

(ц
ук

ро
ви

й)
 

Молочна 
стиглість зерна 

 
16,10 

 
12,0 

 
0,63 

 
0,90 

Молочно-
воскова 
стиглість зерна 

 
15,61 

 
20,87 

 
0,47 

 
1,10 

Воскова 
стиглість зерна 

 
9,18 

 
5,58 

 
0,54 

 
1,09 

АФ
О

Н
Я 

(к
ор

мо
в  

Воскова 
стиглість зерна 

 
22,75 

 
17,80 

 
0,87 

 
1,55 

Воскова 
стиглість зерна 

 
21,82 

 
29,07 

 
0,56 

 
1,13 



 451 
Повна 

стиглість  
зерна 

 
12,91 

 
4,67 

 
0,57 

 
1,36 

Таблиця 4 - Характеристика сорго перед скошуванням на силос 
 

Сорт 

В
ис

от
а 

ро
сл

и-
ни

, 
м 

К
іл

ьк
іс

ть
 л

ис
тк

ів
 

на
 с

те
бл

і, 
ш

т.
 

Д
іа

ме
тр

 с
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Рисунок 1 —  Динаміка накопичення цукру у фітомасі сорго 
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Рисунок 2 – Динаміка накопичення поживних речовин у фітомасі 

сорго 
На основі результатів досліджень можна зробити наступні висновки: 

1. Найвищий рівень цукру у чотирьох сортах цукрового сорго 
спостерігався у фазі молочно-воскової стиглості зерна і був у межах 9,83 %-
11,30 %. Вміст цукру у кормового сорту Афоня був на рівні 2,37 %-3,39 % 
(табл.2, рис.1). 

2. Поживність   зеленої  маси  всіх   сортів сорго  становила  0,17 к. од.  
– 0,28 к. од. В різні фази стиглості зерна. Найбільший  вміст  поживних 
речовин у фітомасі сорго  був  у  фазі   воскової  стиглості  зерна   (табл. 1, 
рис. 2)  і  становив  0,24  к. од.-0,28 к. од. Наприклад, за літературними 
даними поживність зеленої маси кукурудзи у різні фази стиглості зерна улла 
на рівні 0,15 к. од.  – 0,23 к. од. 

3. Найвищий рівень сирого протеїну та каротину в одному кілограмі 
корму спостерігався у цукрових сортах сорго у фазі молочно-воскової 
стиглості зерна і становив відповідно 24,1 г/кг-32,0 г/кг та 12,57 мг-23,98 мг 
(табл. 2, табл. 3). 

4. Валовий  вихід  поживних  речовин  у  фазі  воскової  стиглості зерна 
був на рівні 106,29 ц к.од.-164,57 ц к. од., а вихід  сухої  речовини – 150,6 ц/га 
– 195,6 ц/га. 

Найбільший  валовий  вихід  поживних речовин та вихід сухої речовини 
спостерігався у сортах цукрового сорту Медовий, Зубр та Євнух. 

Необхідно зазначити, що у сортах Медовий, Зубр та Афоня була дещо 
завищена кількість  рослин  на  гектар  і  становила  відповідно  194,3 тис. 
Шт./га; 147,1 тис . шт./га; 180,0 тис. шт./га (за норми 100 тис. Шт./га – 120 
тис. Шт./га), що могло негативно вплинути на характеристику цих сортів. 

Результати оцінювання якості корму та втрат поживних речовин при 
заготівлі силосу із сорго. 
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Технологія силосування складається з  низки послідовних  виробничих 

операцій : 
- скошування (з пров’ялюванням чи без нього) і подрібнення рослин та 
завантаження скошеної маси в транспортні засоби; 
- транспортування рослинної сировини до місця закладання; 
- закладання, розрівнювання,  ущільнення та герметизація  маси, яка 
силосується в сховище;                                                                                                                  
- укриття і ізоляція рослинної сировини від доступу повітря після заповнення 
сховища. 

Силосні культури збирають і подрібнюють самохідними та причіпними 
кормозбиральними комбайнами К-Г-6 (В/О «Гомсільмаш»), ККЗ-150 (ВАТ 
«Олімп»), ККЗ-4,2 (ВАТ «Борекс»), КПИ-2,4А, (ТОВ «Білоцерківагромаш»), 
КДП-3000 (В/О «Гомсільмаш») та інш. Під час скошування кукурудзи в 
стадії воскової або повної стиглості зерна, комбайни обладнують пристроями 
для подрібнення зерна. 

Подрібнену масу транспортують від кормозбиральних агрегатів 
спеціальними причіпами або транспортом загального призначення: 
автомашинами-самоскидами, енергетичними засобами, агрегатованими з 
причіпами-самоскидами із нарощеними бортами тощо. Перед закладанням 
подрібнену масу зважують. 

Зелену масу потрібно вивантажувати з торця траншеї на майданчику з 
твердим покриттям або з естакад, розташованих з обох сторін траншеї. Заїзд 
транспортних засобів на масу, яка силосується, не допускається. Вихідну 
сировину вкладають по всьому сховищу або з одної сторони  шарами з 
нахилом (в залежності від розмірів сховища і кількості сировини, яка 
закладається). 

Зелену масу з майданчика подають в сховище бульдозером або навісною 
волокушею і ущільнюють важкими тракторами ХТЗ-17121, Т-130, К-701, Т-
150, Т-150К і інш., щоб запобігти самонагріванню маси. Силосну масу 
ущільнюють енергетичним засобом протягом всього дня [3]. 

Під час заготівлі силосу необхідно дотримуватись принципу поточності 
технологічного процесу. Для цього змінна продуктивність групи 
кормозбиральних агрегатів (провідна ланка процесу) повинна відповідати 
змінній продуктивності транспортних  і енергетичних засобів  [2, 5].   

Поряд із технологією заготівлі кукурудзи на силос застосовують і 
технологію приготування силосу із сорго. 

Спосіб консервування соргових культур такий, як і у кукурудзи. Завдяки 
великій кількості листків і кущистості  та високим вмістом цукру на силос 
переважно використовують цукрове сорго. Цукровопротеїнове 
співвідношення у сорго 3,2:1 проти 2,1:1 у кукурудзи, тому процес 
консервування проходить дуже швидко. При силосуванні сорго в фазу 
воскової стиглості зерна вдало поєднуються висока урожайність зеленої і 
абсолютно сухої маси, цукристість, поживність [4]. 
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На думку багатьох учених, кукурудза і сорго, як силосні культури, є 

рівноцінними. 
Подрібнена маса повинна мати довжину часток не більше 4−5 см. Якщо 

сорго заготовляти дуже рано ( до викидання волоті або цвітіння), силос буде 
кислим і тварини його будуть погано поїдати. В таку фазу розвитку цукрове 
сорго можна силосувати тільки в суміші з соломою і  іншими  пожнивними  
залишками. При цьому якість силосу не погіршується. Необхідно відмітити, 
що силос із сорго повинен дозрівати не менше 60 днів. Тільки після такого 
часу дозрівання він добре поїдається худобою. При ранньому його 
використанні ступінь поїдання буде гіршим, ніж у кукурудзяного силосу. 
Поживність силосу, в залежності від часу збирання, вологості і інших 
факторів складає 0,19 – 0,24 кормові одиниці в 1 кг корму при вмісті 1,67-
1,87 перетравного протеїну (табл. 6).  Втрати поживних речовин під час його 
затотівлі і зберігання складають 15- 20% [4]. 

 
Таблиця 5 − Поживність соргового силосу 
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В раціон годівлі молочних корів сорговий силос вводять у кількості 

20−24  кг на добу на голову. Численні досліди показали, що сорговий і 
кукурудзяний силос забезпечують однаковий добовий надій молока та 
відсоток жиру, а їх сумісне використання в раціоні сприяє збільшенню вмісту 
жиру в молоці. 

Таким чином, доцільність використання соргового силосу у годівлі 
сільськогосподарських тварин є досить актуальною на сьогодні. 

Тому були проведені дослідження щодо вивчення поживності соргового 
силосу. 

Основним критерієм успіху технологій заготівлі будь-якого корму є 
високий ступінь збереження основних поживних і біологічно активних 
речовин вихідної сировини та її якості в процесі заготівлі і довготривалого 
зберігання. Тому, з метою оцінки доцільності силосування сорго, визначення 
втрат поживних речовин та аналізу якості силосу із сорго, програмою робіт за 
темою передбачалось закладання зеленої маси із сорго на силос, щоб надалі 
оцінити вже готовий корм та зробити відповідні висновки про його 
поживність і якість. 

Характеристика вихідної сировини. Дослідну партію корму заготовляли в 
агрофірмі «Глушки» Білоцерківського району Київської області за 
традиційною технологією (силосування корму в траншеї). У якості вихідної 
сировини використовували цукрове сорго сорту Парумбень 5. Рослинну масу 
скошували комбайном Ягуар.  

Характеристика вихідної сировини представлена в таблиці 6 
Наведені дані свідчать про те, що для заготівлі силосу використовували 

сорго вологістю 75,6 %. При середній висоті рослини 2,94 м та кількості 
рослин 105,7 тис. шт./га, урожайність становила 89,3 т/га. Скошена рослинна 
маса мала середній розмір часток 11 мм. 

Вміст основних поживних речовин у скошеному та подрібненому сорго 
відповідав базовим характеристикам такого виду корму (табл. 8). Поживність 
1 кг корму за вологості 74,6 % становила 0,17 кормових одиниць. За таких 
умов, енергетична цінність 1 кг сухої речовини сорго була на рівні 0,7 
кормових одиниць. Вміст перетравного протеїну в 1 кг корму  становив 8,64 
г, вміст цукру – 5,05 %.   
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Таблиця 6 - Характеристика подрібненого сорго для заготівлі силосу 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 

 

 
 

 

Таблиця 7 -  Хімічний склад та поживність подрібненого сорго для 
заготівлі силосу 

№ п/п Показник Значення 
показника 

1 2 3 
1 Хімічний склад, % :  

масова частка води 75,6 
масова частва сухої речовини 24,4 

№ 
п/п 

 
Назва показника 

 

 
Значення 
показника 

 

Характеристика сорго до скошування 

1 Вологість корму, % 75,6 
2 Фаза розвитку Молочно-воскова 

стиглість зерна 
3 Середня висота рослини, м 2,94 
4 Кількість рослин, тис. шт./га 105,7 
5 Середня віддаль між рослинами 

в рядку, см 
14,2 

6 Урожайність, т/га 89,3 
7 Ширина міжряддя, см 70 
8 Склад рослини, % :  

      стебло 80,8 
      листя 14,5 
      волоть 4,7 

Характеристика подрібненого сорго 
1  Фракційний склад:  

 Розмір часток, мм  
до 20 96,3 
від 20 до 30 1,4 
від30 до 40 0,6 
від 49 до50 0,56 
більше 50 1,14 

2 Середній розмір часток, мм 11,0 
3 Об‘ємна маса, кг/м2 210 
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      Продовження таблиці 7 

1 2 3 
1 масова частка сирої золи 1,17 

БЕР 14,08 
масова частка сирої клітковини 7,02 
масова частка сирого жиру 0,53 
 масова частка сирого протеїну 1,60 

2 Вміст кальцію, г/кг        1,64 
3 Вміст фосфору, г/кг 0,64 
4 Вміст каротину, мг/кг 4,05 
5 Вміст цукру, % 5,05 
6 Поживність 1 кг корму натуральної 

вологості: 
 

кормових одиниць 0,17 
перетравного протеїну, г 8,64 

7 Поживність 1 кг сухої речовини 
корму, к. од. 

0,7 

 

Якість і поживна цінність готового корму та втрати поживних речовин 
під час консервування. Результати досліджень хімічного складу та показників 
якості соргового силосу наведені в табл. 8. 

Таблиця 8 - Характеристика силосу з сорго 

№ п/п Показник 
Варіанти досліду 

після 2-х місяців 
зберігання 

після 4-х місяців 
зберігання 

1 2 3 4 

1 Запах Приємний кислий з 
ароматом хліба 

Приємний кислий з 
ароматом хліба 

2 Колір Жовно-коричневий Жовно-коричневий 
3 Структура Аналогічна структурі 

вихідного матеріалу 
Аналогічна структурі 
вихідного матеріалу 

4 Консистенція Без ознак ослизнення та 
мазання 

Без ознак ослизнення 
та мазання 

5 Хімічний склад, % :   
масова частка води 78,72 78,6 
масова частка сухої     
речовини 

 
21,28 

 
21,4 

масова частка сирої 
золи 

1,21 1,23 

БЕР 14,18 12,84 
 



 458 
Продовження таблиці 8 

1 2 3 4 
 масова частка сирої   

Клітковини 
 

4,60 
 

5,74 
масова частка сирого 

жиру 
 

0,45 
 

0,39 
масова частка сирого 
протеїну 

 
0,84 

 
1,20 

6 Вміст кальцію, г/кг        1,48 1,50 
7 Вміст фосфору, г/кг 0,44 0,30 
8 Вміст каротину, мг/кг 4,12 1,83 
9 Вміст цукру, % 1,32 1,80 
10 Поживність 1 кг корму 

натуральної вологості, 
 к. од. 

 
0,20 

 
0,18 

11  Поживність 1 кг сухої 
речовини корму, к. од. 

 
1,19 

 
0,83 

12  Вміст  перетравного 
протеїну в натураль-
ному кормі, г/кг 

 
3,70 

 
5,28 

13 Вміст обмінної енергії 1 
кг сухої речовини в 
силосі для великої 
рогатої худоби,  МДж 

 
 

12,1 

 
 

10,1 

Висновки. 
Результати досліджень свідчать, що за показниками хімічного складу 

законсервованого сорго порівняно з вихідною сировиною особливих змін не 
сталося. Відмічено деяке зменшення протеїнових частин, що зумовлено, 
очевидно, частковим гідролізом протеїну у ході біохімічних процесів під час 
консервування до поліпептидів чи амінокислот, які також зберігають 
протеїнову цінність і добре засвоюються тваринами. 

Результати досліджень показали, що за період зберігання сорговий силос 
за показниками органолептичної оцінки відповідав вимогам ДСТУ 4782. Так, 
структура силосу була аналогічна структурі вихідного матеріалу. Силос 
жовто-коричневого кольору з приємним ароматом хліба, без ознак 
ослизнення та мазання. Вміст сухої речовини був на рівні 21,3-21,4 %, а 
активна кислотність – 3,88-3,66 рН. Масова частка молочної кислоти в 
загальній кількості органічних кислот становила 35,19- 52,08 % (табл. 9). 

Енергетична цінність 1 кг сухої речовини корму склала 0,83-1,19 
кормових одиниць, а вміст обмінної енергії 1 кг сухої речовини в силосі для 
великої рогатої худоби був у межах 12,1- 10,1 МДж. Втрати поживних 
речовин при консервуванні та зберіганні склали 10%, а втрати обмінної 
енергії були на рівні 16,5%. 

Отже, такий силос можна віднести до 1 класу якості (за ДСТУ 4782), що 
дозволяє забезпечити тварин доступною для обміну енергією, а отже, 
підвищити продуктивність тварин. 
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Таблиця 9 – Активна кислотність (рН) та вміст і співвідношення 

органічних кислот у силосі із сорго 

№ 
п/п Показник 

Варіанти досліду 

після 2-х 
місяців 

зберігання 

після 4-х 
місяців 

зберігання 
1 рН корму 3,88 3,66 
2 Загальний вміст органічних 

кислот, % 
1,62 1,44 

       в т.ч.:    оцтової 1,05 0,69 
  молочної 0,57 0,75 
 масляної - - 

3 Співвідношення органічних 
кислот, %: 

  

оцтової 64,8 47,9 
  молочної 35,2 52,1 
 масляної - - 

4 Масова частка молочної кислоти 
в загальній кількості органічних 
кислот, % 

 
35,19 

 
52,08 

 
Таким чином, використання соргового силосу в раціонах великої рогатої 

худоби є доцільним. 
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Аннотация 
В статье приведены результаты исследований динамики накопления 

сахара и питательных веществ в фитомассе сахарного сорго,  оценка 
качества корма и потерь питательных веществ при заготовке силоса из 
сорго. 

Summary 
The article present studies results of sugars and nutrients accumulation 

dynamics in sugar sorghum phytomass and the food quality and nutrients loss 
evaluating in sorghum silage conservation. 
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Проведено порівняльне оцінювання середньостиглих сортів картоплі за 

стійкістю до вірусних і грибкових хвороб та урожайністю. Виявлено вплив 
років вирощування на величину урожайності та ураження хворобами. 
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мозаїка, фітофтороз, альтернаріоз, урожайність. 
 
Суть проблеми. Картопля як культура, що вегетативно розмножується, 

для одержання високих та стабільних урожаїв потребує високоякісного 
насіннєвого матеріалу високопродуктивних сортів. Приріст врожаю від 
високоякісного насіння становить 30-40%  

Аналіз стану питання. Сорт, що поєднує в собі високий потенціал 
урожайності з надійним генетичним захистом урожаю від несприятливих 
умов середовища, є біологічним засобом виробництва, цілісною 
самовідновлювальною системою рослин першого ступеня однорідності, 
здатною до самоорганізації і саморегуляції, утворення внутрішнього і 
перетворення зовнішнього середовища і відновлення специфічного обігу 
енергії і речовин всередині утвореного на його основі ценозу (Б. Литун, А. 
Замотаев, Н. Андрюшина, 1988). 

Саме для умов Лісостепу України таким чинником є фітофторостійкий 
та з польовою стійкістю до вірусів сорт (Тимошенко І.І., 1996).  

Зменшення кількості хімічних обробок посівів картоплі вирішує ще 
одну проблему – збереження здорового екологічного середовища для росту і 
розвитку рослин, життя тварин і людини. Тобто сорти, які відзначаються 
стійкістю проти фітофторозу та вірусних інфекцій, є складовою частиною 
для ресурсоощадних технологій та одержання екологічно чистої продукції. 
Окрім того, застосування таких сортів дозволяє в епіфітотійні роки 
одержувати високі врожаї, знизити енергозатрати на їх одержання (Ю. 
Верменко, 2000; І. Тимошенко, 1999; Д. Шпаар, П. Шуманн, 1997). 

Результати досліджень. Однією з причин виродження сортів картоплі є 
віруси, що призводить до зниження врожаю картоплі. Тому впродовж 
вегетаційного періоду були проведені візуальні обліки ураження рослин 
картоплі вірусними хворобами. Спостереження проводили за найбільш 
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поширеними та шкодочинними вірусними хворобами, що добре 
розрізняються візуально. Такими хворобами є: зморшкувата мозаїка, 
мозаїчне закручування та скручування листя. Втрати урожаю бульб картоплі 
від ураження цими вірусами можуть становити від 20% до 70%. 

За період вегетації досліджуваних сортів було проведено три обліки 
ураженості їх вірусними хворобами. За проведеними дослідженнями були 
отримані результати (табл. 1). 

У 2012 році суттєвих відмінностей в ураженні вірусними хворобами 
досліджуваних сортів не виявлено. Відсоток уражених рослин різними 
хворобами був у межах від 0,1 до 3,0%. Найбільшу ураженість рослин 
спричинила зморшкувата мозаїка та скручування листя, а найменше – 
закручування листя.  

 
Таблиця 1 – Ураження вірусними хворобами середньостиглих  

сортів картоплі (2012-2013 рр.) 
 

 
              

Хвороби 
 
Сорти 

Ураження сортів вірусними хворобами, % 
Скручування 

листя 
Закручування 

листя  
Зморшкувата 

мозаїка  
І

ше 
І

Іге 
І

ІІє 
І

ше 
І

Іге 
І

ІІє 
І

ше 
І

Іге 
І

ІІє 

2012 р. 
Явір 

(контроль) 0,3 1,0 1,2 0,1 0,3 0,6 0,6 1,1 1,6 

Лілея 0,4 0,9 1,3 0,1 0,4 0,8 0,7 1,3 1,9 
Слов’янка 0,4 0,9 1,4 0,2 0,6 0,8 0,8 1,2 1,9 

2013 р. 
Явір 

(контроль) 1,2 1,7 1,9 0,7 1,2 2,1 1,3 1,6 2,0 

Слов’янка 0,6 1,1 1,6 0,4 0,9 1,3 0,8 1,3 1,5 
Лілея 0,8 1,3 1,7 0,6 1,1 1,9 1,0 1,4 1,7 
 
Як і в 2012 році, у 2013 році також в ураженні вірусними хворобами 

суттєвих відмінностей не встановлено. Проте у 2013 році виявлено 
накопичення вірусної інфекції в досліджуваних сортах, збільшення відсотка 
уражених рослин відбулося у незначній кількості (від 0,2 до 0,5%). 

Відсоток уражених рослин різними хворобами був в межах від 0,4 до 
2,1%. Найбільшу ураженість рослин спричинив вірус, що викликає 
закручування листя. Відсоток уражених рослин зморшкуватою мозаїкою та 
скручуванням листя був приблизно однаковим. 

Найменшу стійкість проти вірусних хвороб виявлено у сорту-контролю 
Явір від 1,2 до 2,1 %, а найбільшу – у сорту Слов’янка від 0,1 до 1,9 %. Сорт 
Лілея мав посередні показники, в межах від 0,6 до 1,7%. 
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Отже, за результатами трирічних спостережень встановлено, що 

найвищу стійкість проти вірусних хвороб має сорт Слов’янка, а найменшу – 
сорт Явір. 

В досліді, крім визначення ураження рослин картоплі вірусними хворобами, 
проводили спостереження за ураженням грибковими хворобами. Найбільш 
шкодочинними грибковими хворобами є фітофтороз та альтернаріоз, ураження 
якими і досліджувались в досліді. 

Впродовж вегетаційного періоду картоплі в досліді було проведено 
трикратні спостереження за розвитком ураження рослин вказаними 
грибковими хворобами (табл. 2). 

За погодних умов, що склалися в 2012 році, розвитку фітофторозу на 
рослинах картоплі практично не виявлено. Лише під час третього 
спостереження було відмічено незначний прояв ураження рослин 
фітофторозом: від 4% у сорту Слов’янка і до 6% — у сорту Явір. 

Враховуючи високу стійкість досліджуваних сортів проти грибкових 
хвороб, втому числі й альтернаріозом, слід зазначити, що ураження рослин 
картоплі цією хворобою було незначним. Найбільше уражених рослин 
виявлено у сорту Слов’янка: відсоток уражених рослин за триразових 
спостережень зріс з 11% до 28%. 

Найменшу кількість рослин, уражених альтернаріозом, виявлено у 
сорту-контролю Явір від 8 до 25%. 

Сорт Лілея мав середню кількість уражених альтернаріозом рослин, їх 
кількість становила від 10% до 26%. 

Впродовж вегетаційного періоду картоплі в 2013 році було також 
проведено трикратні спостереження за розвитком ураження рослин 
вказаними грибковими хворобами. 

За отриманими результатами слід зазначити, що відсоток рослин, 
уражених альтернаріозом, був вищим, ніж фітофторозом. Також на одній 
рослині спостерігалися симптоми ураження як однією, так і іншою 
грибковими хворобами. Найбільше уражених рослин виявлено у сорту Лілея. 
Відсоток уражених рослин, за триразових спостережень, зріс: альтернаріозом 
— з 23% до 51%, а фітофторозом – з 8 до 45%. Найменшу кількість уражених 
альтернаріозом та фітофторозом рослин виявлено у сорту-контролю Явір – 
40% та 34% відповідно. Сорт Слов’янка мав середню кількість уражених 
грибковими хворобами рослин, їх кількість становила 49% та 38%. 

За результатами спостережень встановлено, що відсоток уражених 
альтернаріозом рослин був вищим, ніж уражених фітофторозом. В цілому ж 
по сортах відсоток уражених фітофторозом та альтернаріозом рослин був 
найбільшим у сорту Лілея, а найменшим — у сорту Явір (21 та 18%). 

Після відмирання бадилля проводили збір урожаю. Після проведення 
обліків, згідно з методичними рекомендаціями, були отримані результати, 
наведені на рис. 3.  
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Таблиця 2 – Ураження середньостиглих сортів картоплі 

фітофторозом та альтернаріозом (2012—2013 рр.) 
 

Сорти 

Ураження рослин картоплі фітофторозом та 
альтернаріозом, % 

І 
спостереження 

ІІ 
спостереження 

ІІІ 
спостереження 

Альтер
наріоз 

Фітоф-
тороз 

Альтер
наріоз 

Фітоф-
тороз 

Альтер
наріоз 

Фітоф-
тороз 

2012 р. 
Явір 
(контроль) 8 – 20 – 25 6 

Слов’янка 11 – 23 – 28 4 
Лілея 10 – 21 – 26 5 

2013 р. 
Явір 
(контроль) 18 3 29 26 40 34 

Лілея 23 8 37 36 51 45 
Слов’янка 20 1 32 23 49 38 

 
У 2012 році загальна урожайність випробовуваних сортів коливалась в 

межах 169,2 – 217,4 ц/га. Найвищу урожайність серед досліджуваних сортів мав 
сорт Слов’янка – 217,4 ц/га що становило + 48,2 ц/га до контролю. Сорт Лілея 
мав дещо нижчу урожайність – 194,3 ц/га, що становило + 25,1 ц/га до 
контролю. Найнижчу урожайність в цьому році мав сорт-контроль Явір. 

 
НІР052012р. – 2,24;2013 р. – 6,32 

 
Рисунок 3 – Урожайність середньостиглих сортів картоплі 

 (2012—2013 рр.) 
 
Метеорологічні умови, що склалися в 2013 році, були досить складними 

і значно вплинули на кінцеву урожайність досліджуваних сортів. Урожай 
цього року був найменшим порівняно з попереднім роком досліджень. 
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Проте, як і в попередні роки, найвищу урожайність мав сорт Слов’янка – 

193,5 ц/га, що становило +56,8 ц/га до контролю. Сорт Лілея мав дещо 
нижчий показник урожайності — 158,8 ц/га, що відповідно склало +22,1 ц/га 
до контролю. Найменшу урожайність в цьому році мав сорт-контроль Явір – 
136,7 ц/га. 

З отриманих результатів видно, що всі сорти, залучені в дослідження, 
мають досить високі показники і можуть вирощуватись в зоні Лісостепу 
України. 

Висновки: 
1. Суттєвих відмінностей в ураженні вірусними хворобами 

досліджуваних сортів не встановлено. Відсоток уражених рослин різними 
хворобами був у межах від 0,4 до 2,1%. Найвищу стійкість проти вірусних 
хвороб мав сорт Слов’янка, а найменшу – сорт Явір. 

2. Виявлено, що середній прояв ураження рослин фітофторозом та 
альтернаріозом — до 51% та 45%. В цілому ж відсоток уражених 
альтернаріозом рослин був вищим, ніж уражених фітофторозом. Найбільше 
уражених рослин виявлено у сорту Лілея, а найменшу — у сорту Явір. 

3. За величиною урожайності впродовж двох років перевагу мав сорт 
Слов’янка який забезпечив в середньому урожайність на рівні 205,5 ц/га, що 
перевищувало рівень урожайності сорту Лілея на 16,5 %, а сорту-контролю Явір – 
на 34%. 
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Аннотация 
Проведена сравнительная оценка среднеспелых сортов картофеля по 

устойчивости к вирусным и грибковым болезням и урожайности. Выявлено 
влияние лет выращивания на величину урожайности и поражения болезнями. 

 
Summary 
A comparative assessment of mid ripening potato varieties for resistance to 

viral and fungal diseases and yield is made. The influence of years of cultivation 
on yield and morbid affection is found out. 
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І В МОЛОЧНОМУ СКОТАРСТВІ СПОСТЕРІГАЄТЬСЯ 
СПРЯМУВАННЯ НА РОБОТИЗАЦІЮ 
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Наведено аналітичний огляд роботизованих систем доїння корів 
провідних європейських фірм у галузі молочного скотарства, основні 
результати обстеження у першому наближенні вітчизняної роботизованої 
молочної ферми, яка нещодавно введена в експлуатацію.  
  

Ключові слова: роботизовані доїльні системи, молочна 
продуктивність корів, лактація. 
 

Вступ. Останнім часом в європейських країнах з розвиненим молочним 
скотарством набули поширення роботизовані доїльні системи, які 
забезпечують процес доїння корів без участі людини. Досвід їх експлуатації 
свідчить про те, що така технологія, в основу якої покладено мотиваційне 
доїння, коли тварина сама приходить на доїльну установку, в строки, 
обумовлені її фізіологічною потребою, позитивно впливає на молочну 
продуктивність корів. 

За даними наукових повідомлень [1], застосування роботизованих 
систем доїння забезпечує постійне й стабільне виконання комплексу 
необхідних прийомів і операцій, які автоматично повторюються у визначеній 
послідовності. Завдяки цьому виникає унікальний синтез взаємодії засобів 
автоматизації з процесом лактації корови. Стереотип автоматичного доїння 
слугує фізіологічною основою природного вивільнення вимені від молока, 
чим забезпечується легке, швидке і в необхідній кількості доїння. Кожна 
корова, у відповідності із своєю природною потребою, вільно заходить в 
доїльний робот в середньому 2,6-2,7 разів, а високопродуктивні (з добовим 
надоєм молока більше 30 л) – 4-5 разів на добу. Така кількість доїнь 
забезпечує збільшення продуктивності тварин в першій третині лактації – до 
18 %, а за всю лактацію – до 10-14 %.  

В Німеччині щороку будують та реконструюють близько 3000 
корівників, з яких 250-400 облаштовують доїльними роботами. Це 
обладнання постійно вдосконалюється. Спостерігається збільшення попиту 
на застосування доїльних роботів. Так, станом на 2003 рік у світі 
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експлуатувалось 2198 доїльних роботів, із них найбільше (600) – в Голландії, 
а вже до 2013 року лише голландська фірма «LELY» виготовила понад 17000 
доїльних роботів «Astronaut». 

З огляду на наведене, для впровадження роботизованих доїльних 
систем, розроблення у подальшому рекомендацій з метою їх адаптації в 
Україні, важливо провести аналітичний огляд функціонування доїльних 
роботів, оцінити стан використання цього інноваційного обладнання на 
вітчизняних молочних фермах. 

Мета досліджень – провести аналітичний огляд функціонування 
роботизованих систем доїння корів європейського класу, здійснити 
обстеження у першому наближенні доїльних роботів, впроваджених на 
вітчизняній молочній фермі. 

Результати досліджень. Доїльний робот функціонує таким чином. 
Корова входить в роботизований доїльний бокс, відбувається її ідентифікація 
і комп’ютер визначає, чи потрібно доїти тварину саме зараз, чи випустити її 
із боксу. Якщо прийнято рішення про необхідність доїння, в годівницю 
подається порція концентрованих кормів, а корова зачиняється. Після 
позиціонування корови, приблизно через 10 с, маніпулятор доїльного робота 
бере пристрій для обмивання вимені та підносить його під вим’я. Після 
закінчення очищення вимені маніпулятор доїльного робота забирає пристрій 
для його очищення в спеціальне місце, де він промивається водою та 
обеззаражується дезінфікуючими засобами. Маніпулятор доїльного робота 
знову переміщується під корову, але вже з доїльним апаратом, і з 
використанням лазера починається його позиціонування, точкою відліку 
правують передні дійки. Після закінчення позиціонування робот починає 
послідовно підключати доїльні стакани на дійки, починаючи із задніх часток 
вимені. Якщо підключити доїльні стакани відразу не вдалось, то маніпулятор 
доїльного робота може зробити ще дві додаткові спроби. Після третьої 
невдалої спроби він випускає корову та видає повідомлення про це на 
дисплей комп’ютера, а також подає звуковий сигнал. Однак, як правило, 
маніпулятор доїльного робота успішно виконує технологічну операцію з 
підключення доїльних стаканів, після чого починається доїння корови. Перші 
цівки молока, які містять велику кількість бактерій, відводяться в 
спеціальний резервуар. Молоко із кожної частки вимені, поступаючи по 
окремому молокопроводу, тестується на наявність захворювання вимені 
(маститу), також вимірюється надій молока від корови та реєструються 
показники, які характеризують якість молока. Доїльні стакани знімаються з 
кожної дійки окремо за спупенем припинення молоковіддачі корови. Три 
рази на добу відбувається загальне промивання системи доїння, яке в 
середньому займає по 40 хв. 

В процесі запровадження роботизованих систем доїння корів важливо 
оцінити придатність дійного поголів’я до машинного доїння в умовах 
використання доїльних роботів. Відомо, що під час формування стада 
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роботизованої молочної ферми вибраковується від 5 % до 15 % корів. 
Загальні вимоги, яким повинні відповідати корови під час роботизованого 
доїння, такі: 

- висока молочна продуктивність; 
- придатні до машинного доїння, однакові за розміром дійки, нижня 
точка яких повинна бути не нижче 450 мм від рівня підлоги; 
- відстань між дійками повинна становити не менше 50 мм; 
- придатні за темпераментом і поведінкою. 
В літературних даних [2] відзначено низку найважливіших переваг, що 

характеризують технологію виробництва молока з використанням 
роботизованих систем доїння корів: 

- ефективне управління стадом на основі використання інформаційних 
систем підтримки і прийняття рішень, які дозволять відслідковувати в режимі 
реального часу показники доїння, годівлі і відтворення корів; 

- оптимізована годівля тварин, що забезпечується за рахунок 
використання спеціальних програм для формування збалансованих кормових 
раціонів та автоматизованої дозованої роздачі концентрованих кормів для 
кожної корови у відповідності з періодом лактації; 

- автоматизація і роботизація основних технологічних процесів, 
зокрема доїння та годівлі для зменшення виробничих витрат і збільшення 
прибутковості; 

- підвищення якості молока за рахунок дотримання санітарних вимог 
під час роботизованого доїння корів, використання технології швидкого і 
ефективного охолодження молока, що забезпечує конкурентоспроможність 
виробництва молока на ринку сільськогосподарської продукції та кращу 
закупівельну ціну; 

- турбота про збереження здоров’я корів на основі своєчасного 
ветеринарного обслуговування, що позитивно впливає на їх молочну 
продуктивність, якість продукції та термін господарського використання 
тварин. 

Всі роботизовані доїльні системи можна умовно розділити на три групи: 
- один доїльний бокс з одним доїльним роботом; 
- роботизована система, що складається з декількох доїльних боксів, 

що обслуговуються одним доїльним роботом; 
- система, оснащена двома-трьома доїльними роботами, кожен з яких 

обслуговує кілька доїльних боксів. 
Доїльні роботи діють 24 години на добу, з яких 21 година відводиться на 

процес доїння, а три години необхідні для миття та очищення лазарного 
сенсора. Один доїльний робот здатний обслуговувати 50-70 корів. На думку 
німецьких фахівців, до 2025 року доїльні роботи будуть домінувати на 
молочних фермах з поголів'ям від 50 до 250 корів.  

Сучасні доїльні роботи забезпечують отримання високоякісного молока, 
позаяк в процесі доїння здійснюється контроль його якості за такими 
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показниками: вмістом жиру та білка; вмістом лактози; електропровідністю; 
температуою; кількістю соматичних клітин. Застосування доїльних роботів 
дозволяє оцінювати стан кожної частки вимені і своєчасно виявляти ознаки 
маститу. Для діагностики субклінічних маститів використовується ключовий 
параметр – електропровідність молока. Деякі дослідники вважають 
вимірювання електропровідності молока достатньо ефективним методом 
виявлення маститу в клінічній стадії. Для більшої точності діагностики 
маститу голландські вчені розробили комп'ютерний спосіб з урахуванням 
трьох змінних величин — надою, температури та електропровідності молока. 

В умовах використання доїльного робота є можливість технологічного 
контролю за стадом. Під час доїння корів реєструється така інформація: 
активність тварин; жива маса; молочна продуктивність; рівень споживання 
кормів; залишок кормів у розрахунку на корову; тривалість доїння корів; 
максимальна швидкість молоковіддачі; фізіологічний стан тварин за 
кількістю соматичних клітин в молоці. 

Доїльні роботи виготовляють такі фірми: «LELY»   (рис. 1), «DeLaval» 
(Швеція) (рис. 2), «BouMatic» (США), «Happel», «Westfalia Surge», «GEA» 
(Німеччина), «Fullwood» (Англія) (рис. 3), «RMS», «SAC» (Данія) (рис. 4), 
«Gaskon Melott», «Galaksi» (Голландія) та інші.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рисунок 1 – Доїльний робот «Astronaut» фірми «LELY» 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рисунок 2 – Загальний вигляд системи добровільного доїння  
    (робот-дояр) «VMS» фірми «DeLaval» 
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Рисунок 3 – Доїльний робот «Merlin» фірми «Fullwood» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 4 – Доїльний робот фірми «SAC» 

 
Останнім часом окремі фірми розробили доїльні роботи, які здатні в 

автономному режимі функціонувати на доїльних установках-майданчиках. 
Фірма «GEA» розробила унікальний за своїми характеристиками 

універсальний роботизований доїльний апарат для оснащення доїльних 
установок-майданчиків «Ялинка», «Паралель», «Тандем», «Карусель» (рис. 5) 
[3]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 5 – Універсальний роботизований доїльний апарат 
фірми «GEA» 
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Цей обладнаний штучним інтелектом модульний доїльний апарат 

дозволяє проводити автоматичне або напівавтоматичне доїння корів. 
Інноваційний модуль для доїльних станків виконує усі пов’язані з доїнням 
операції у формі послідовного робочого процесу одержання молока – від 
обмивання дійок, здоювання перших цівок молока, власне доїння до 
дезінфекції дійок після доїння. Завдяки зручному доступу до вимені можливе 
й напівавтоматичне доїння. Великі молочні ферми можуть використати це 
обладнання для автоматизації важкої праці під час доїння корів, не змінюючи 
в таких умовах відрегульованих робочих процесів та технології утримання 
молочної худоби. Завдяки автоматизації з використанням доїльного модуля 
можна скоротити витрати праці, що дозволить окупити витрати на технічне 
оснащення доїльних установок-майданчиків. 

Нещодавно в ТДВ «Терезине» Білоцерківського району Київської 
області вперше  в Україні введено в експлуатацію роботизовану молочну 
ферму, оснащену доїльними роботами фірми «DeLaval». В легкозбірному 
приміщенні, в якому обслуговується 400 дійних корів, установлено вісім 
доїльних роботів. 

Більш детально зупинимось на загальній характеристиці стада 
роботизованої молочної ферми (табл. 1).  
 

Таблиця 1 – Загальна характеристика стада 
 

Показник Значення показника 
Загальна кількість корів, голів 400 
Надій молока на корову, кг 8000 
Середній добовий надій молока на корову, кг 25,6 
Добовий валовий надій молока, кг 10258 
Рентабельність виробництва молока, % 42,0 
Кількість травмованих корів протягом року, голів 5 
Вибракування корів, % 9,0 
Збереження поголів’я, % 98,8 

 
На молочній фермі обслуговується 400 дійних корів. Середньо-  добовий 

надій молока  на корову становить 25,6 кг, добовий валовий надій молока – 
10258 кг. Рентабельність виробництва молока — 42 %, що є досить високим 
показником. Збереження поголів’я, за даними зоотехнічного обліку, 
становить 98,8 % за прийнятного рівня – не менше 98 %, що свідчить про 
ефективність застосування ресурсоощадної технології виробництва молока з 
використанням роботизованих систем доїння. 

Роботизовані системи доїння є пріоритетними не лише через те, що 
сприяють зменшенню витрат праці на власне процес доїння корів. Один із 
основних показників – це якість молока. Під час його виробництва особливо 
важливим є отримання якісної продукції. Для виготовлення молочних 
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продуктів (у тому числі для дитячого харчування, твердих сирів тощо) 
потрібно прагнути до виробництва та використання високоякісного молока, 
термостійкість якого повинна бути не нижчою другої групи, а кількість 
соматичних клітин – не більше 500 тис./см3. Показники якості молока, 
отриманого з використанням доїльного робота, наведено в табл. 2. 

 
Таблиця 2 – Якість молока, отриманого з використанням 

доїльного робота 
Показник якості молока Значення 

показника 
Вимоги НД *) 

Кислотність,ºТ 17 ≤ 19 
Ступінь чистоти за еталоном, група 1 1 
Бактеріальне обсіменіння, тис.КУО/см3 44 ≤ 500 
Термостійкість, група 1 Не нижче 2 
Масова частка сухих речовин, % 12,5 ≥ 11,5 
Кількість соматичних клітин, тис./см3 178 ≤ 600 
Густина, кг/м³ 1030 Не менше 1027 
Масова частка жиру, % 3,9 3,4 
Масова частка білка, % 3,2 3,0 
Ґатунок Екстра Перший  
*) [4] 

 
Під час обстеження роботизованої молочної ферми визначено показники 

молоковиведення у корів під час доїння з використанням доїльного робота 
(табл. 3). Результати досліджень свідчать про те, що інтенсивність 
молоковиведення у корів під час доїння роботом досить висока. Так, середня 
інтенсивність молоковиведення за перші три хвилини доїння становить 3,01 
кг/хв, а максимальна інтенсивність молоковиведення – 3,88 кг/хв. Також 
високим є ступінь видоювання корів за перші три хвилини доїння — 80,1 %. 
Тривалість часу від початку підготовки вимені до підключення доїльного 
апарата на доїльному роботі становить 116 с (за фізіологічними нормами –    
60 с). 

За даними комп’ютеризованого зоотехнічного обліку роботизованої 
молочної ферми нами було досліджено залежність кількості доїнь від періоду 
лактації. 

За даними наукових повідомлень [5] для новоотелених 
високопродуктивних корів, що характеризуються високим рівнем 
продукування молока у перші три місяці лактації, кратність доїння повинна 
становити щонайменше три рази. 

В господарських умовах за мотиваційного добровільного доїння на 
роботі найбільшу кратність доїння (три рази на добу) зареєстровано у корів 
на третьому місяці лактації. 
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Таблиця 3 – Показники молоковиведення у корів під час доїння  
                      з використанням доїльного робота 

Показник Значення показника 
Загальний час доїння, хв 4,82 
Загальний разовий надій молока, кг 11,27 
Середня інтенсивність молоковиведення в цілому за 
доїння, кг/хв  

2,57 

Максимальна інтенсивність молоковиведення, кг/хв 3,88 
Середня інтенсивність молоковиведення за перші три 
хвилини доїння, кг/хв 

3,01 

                   у тому числі:  
                                  за першу хвилину 3,72 
                                  за другу хвилину    3,02 
                                  за третю хвилину 2,29 
Ступінь видоювання корів, %  
                                  за першу хвилину 33,0 
                                  дві хвилини    59,8 
                                  три хвилини 80,1 
Тривалість часу від початку підготовки вимені до 
підключення доїльного апарата, с 

 
116,2 

 
Доцільно дещо детальніше зупинитись на проблематиці захворювання 

корів маститом на сучасних молочних фермах, у тому числі роботизованих. 
Багаторічний досвід та результати досліджень у сфері діагностики і 

профілактики маститів засвідчують, що рівень захворювання корів на мастит 
стада в цілому не повинен перевищувати 15 % [6].  

За даними комп’ютеризованого зоотехнічного обліку роботизованої 
молочної ферми встановлено, що рівень захворювання корів маститом на 
роботизованій молочній фермі не перевищує 15 % і становить лише 5,5 % 
(табл. 4). 

 
Таблиця 4 – Рівень захворювання корів маститом на 

роботизованій молочній фермі (n = 400) 
 

Показник, % Значення показника 
Захворювання корів на мастит, всього 5,5 

        у т.ч.: клінічною формою 2,75 

                   субклінічною формою 2,75 
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Система добровільного доїння контролює захворювання корів на мастит 

за показниками якості молока.  За показником MDI реєструється 
захворювання корів маститом, дані заносяться в комп’ютер. Якщо MDI в 
межах 1,2-1,4 – то це є норма, більше 1,4 – субклінічний мастит, а більше    
1,8 – хворіють клінічним маститом. За даними комп’ютеризованої системи 
добровільного доїння встановлено, що всього хворих корів 22 голови, 
одинадцять з них мають MDI більше 1,4, тобто хворі на субклінічний мастит, 
і одинадцять мають MDI більше 1,8 – хворі на клінічний мастит. 

Результати обстеження корів на захворювання маститом свідчать про 
досить високий рівень виконання технологічних операцій з доїння корів в 
умовах використання роботизованої доїльної системи. 

Висновки. 
- Аналітичний огляд функціонування роботизованих систем доїння 

корів європейського класу і обстеження доїльних роботів, впроваджених на 
вітчизняній молочній фермі, засвідчує про такі тенденції:  

- використання електронних засобів для створення фізіологічно 
адекватного стереотипу під час доїння корів; 

- застосування роботизованих систем доїння корів, які суттєво 
знижують витрати праці під час виробництва молока; 

- використання доїльних роботів, які дають змогу перевести тварин на 
мотиваційне доїння; 

- застосування роботизованих доїльних систем, які значною мірою 
забезпечують зберігання первинних властивостей молока, що надходить в 
доїльний апарат з вимені корів; 

- доїльні роботи використовують лише на одній вітчизняній молочній 
фермі, обстеження інноваційного доїльного обладнання у першому 
наближенні засвідчило про актуальність впровадження роботизованих 
доїльних систем і розроблення у подальшому «Рекомендацій щодо створення 
сучасних молочних ферм різних типорозмірів з роботизованими системами 
доїння корів» з метою їх адаптації в Україні. 
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Аннотация 
Представлено аналитический обзор роботизированных систем 

доения коров ведущих европейских фирм в отрасли молочного скотоводства, 
основные результаты обследования в первом приближении отечественной 
роботизированной молочной фермы, которая недавно введена в 
эксплуатацию.   

 
Summаry  
The analytical review of robotic cows milking systems of  leading 

European companies in the field of dairy farming, the main results of the survey in 
the first approximation of domestic robotic dairy farm, recently put into operation 
are presented. 
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ТЕСТУВАННЯ ВИСОКОПРОДУКТИВНОЇ АВТОМАТИЗОВАНОЇ 
ДОЇЛЬНОЇ УСТАНОВКИ ПАРАЛЕЛЬНОГО ТИПУ ВИРОБНИЦТВА 

ФІРМИ «ДЕЛАВАЛЬ» 
 
С. Постельга,  
УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого 
 

У статті розглянуто особливості конструкції доїльної установки 
паралельного типу Р 2100, наведено результати комплексного оцінювання 
роботи установки за результатами тестування. 
 

Ключові слова: доїльна установка; конструкційні особливості; 
технічні характеристики; тестування; результати випробувань 
 

Суть проблеми. Основні проблеми, які на сьогодні характеризують 
галузь молочного скотарства, є зменшення в 16 разів поголів’я великої 
рогатої худоби в сільськогосподарських підприємствах порівняно з 1991 
роком, в тому числі корів – в 11,7 разів, а відповідно і зменшення обсягу 
виробництва молока протягом останніх 24 років з 18,6 до 2,6 млн. тонн [1], та 
вкрай низька якість молока, яке надходить на переробку. Наявність таких 
проблем унеможливлює виробництво якісної та безпечної продукції у 
державі. 

Найбільш поширеним на скотарських фермах України (90 %) є 
малоефективний прив’язний спосіб утримання, який потребує великих затрат 
праці на виробництво продукції, характеризується відсутністю моціону 
худоби, несприятливими санітарно-гігієнічними умовами утримання тварин, 
обмеженими можливостями щодо використання високоефективної техніки, 
надмірною щільністю поголів’я в приміщенні для утримання тварин. Але 
поряд з цим у великих передових господарствах молочного спрямування 
застосовується прогресивний безприв’язний спосіб утримання корів, який 
забезпечує створення комфортних умов утримання тварин, суттєве зниження 
затрат праці і зниження собівартості продукції. Однією з довготривалих 
ресурсовитратних технологічних операцій в промисловій технології 
виробництва молока є доїння корів. Від конструкційної досконалості 
доїльних установок, рівня механізації і автоматизації виконання 
технологічного процесу в значній мірі залежить і якість отриманого молока. 

Однією з провідних фірм у світі з виробництва доїльних установок є 
шведська фірма «Де Лаваль», яка представляє на ринку України широку гаму 
різних типів доїльних установок: індивідуальні для доїння в доїльний бідон; 
групові з молокопроводом; станкові для доїння в доїльних залах та  
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роботизовані, які забезпечують заданий технологічний процес під час 
безприв’язного утримання корів. 

Мета дослідженяя. У 2014 році УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого були 
проведені державні приймальні випробування станкової доїльної установки 
паралельного типу DeLaval Р2100 з метою занесення її до Державного 
реєстру технічних засобів для АПК. Завданням статті є комплексна оцінка 
доїльних установок за показниками призначення (в тому числі якості 
виконання технологічного процесу); енергетичними; експлуатаційно-
технологічними; економічними; показниками надійності та визначення 
конструкційних особливостей та їх впливу на якість роботи установок. 

Виклад основного матеріалу. Випробування доїльної установки 
паралельного типу Р2100 проводили на молочній фермі ТОВ «Мілкіленд 
Агро» (с. Красносільське Борзнянського району Чернігівської області) у 
листопаді 2014 року. Приміщення молочної ферми розраховане для 
утримання 1200 корів. На час випробувань в будівлі утримувалось 1193 
корови. Для доїння корів використовують два станки по 16 доїльних місць 
кожен. 

До складу доїльної установки входять такі основні елементи: 
– два паралельних групових станки на 16 місць кожний; 
– доїльна апаратура з контролерами доїльного місця МРС580; 
– контролер групового станка МРС680; 
– лічильник молока ММ27ВС; 
– молокопровід; 
– молокоприймач; 
– вакуумна установка; 
– вакуумна лінія; 
– лінія обмивання вимені корів; 
– автомат промивки молокопроводу; 
– лінія підвищеного повітряного тиску; 
– автоматизована системи керування стадом ALPRO; 
– підганяючі ворота USHER. 
До складу станків входять: каркас, розділювачі, вхідні ворота та 

випускні огорожі з пневматичним приводом, лінії для відведення 
екскрементів тварин. Всі складові станків виготовлені з оцинкованих 
прямокутних профілів і труб, вигнутих належним чином та листового 
прокату з нержавіючої сталі (рис.1). 

Доїльна апаратура включає підвісні частини доїльних апаратів, які 
складаються з колекторів і доїльних стаканів з дійковою гумою, молочні та 
подвійні вакуумні шланги, сенсорні датчики потоку молока, які встановлені 
на молокопроводі (рис.2). 

Контролер доїльного місця МРС 580 (рис. 3) є компонентом системи 
ALPRO. Цей контролер записує інформацію про надій молока, керує 



 477 
процесом доїння. Контролер також є інтерфейсом користувача для керування 
стадом в доїльному залі. 

В доїльному залі встановлені два контролери МРС 680 (рис. 4). Ці 
пристрої керують вхідними і вихідними воротами, процесом ідентифікації та 
перевірки корів та використовуються для дистанційного керування 
контролерами МРС 580. 

 

 
 

Рисунок 1 – Загальний вигляд групового станка 
 

 
 

Рисунок 2 – Загальний вигляд доїльної установки з траншеї операторів 
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Рисунок 3 – Контролер доїльного 
місця МРС580 

 
 

 
 

Рисунок 4 – Контролер доїння 
МРС680 

 
Система ALPRO збирає дані в реальному часі та взаємодіє з 

контролерами доїльного місця. В кожному стійлі доїльного залу 
встановлюється по одному контролеру. 

Великий індикатор в верхній частині контролера інформує працівників 
про сеанс доїння. Також контролер забезпечує взаємозв’язок дояра з 
системою ALPRO. 

Лічильник молока ММ27ВС являє собою електронний молокомір, 
призначений для вимірювання надоїв молока від корови. Оптичні датчики 
фіксують зрізи молока, яке протікає через канал. Високошвидкісний 
процесор лічильника молока опрацьовує 100000 вимірів в секунду. 

Після аналізу та розрахунку даних визначається точний потік молока та 
величина надою. Лічильник молока оснащений такими функціями, як 
вимірювання електропровідності молока, вміст крові в молоці та перевірка на 
витік повітря для виявлення перешкод, сповзання дійкової гуми та скидання 
підвісної частини. 

Молокопроводи складаються з труб, виготовлених з нержавіючої сталі, 
закріплених до поздовжніх стін траншеї операторів, і з’єднуються з молоко-
приймачем. 

До складу вакуумної системи входять: установка LVP–3000, 
вакуумпровід постійного вакууму, виготовлений з полімерних труб з 
внутрішнім діаметром від 50 мм до 110 мм; вакуумрегулятор і вакуумметр. 
Контролювання рівня вакууму здійснюється за вакуумметром, регулювання – 
вакуум-регулятором. 

Підганяючі ворота USHER складаються: з труб, виготовлених з 
нержавіючої сталі; пневматичного двигуна; редуктора; головного блоку 
управління пневмосистемою; пневмогальм. 
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Лінія обмивання вимені корів складається з розбрискувачів, закріплених 

гнучкими шлангами до трубопроводу теплої води, з’єднаного з 
промивальним автоматом, який в режимі «доїння» підігріває в потоці воду до 
40-45 ºС. 

Підвісна частина МС53 призначена для доїння високоудійних корів та 
ідеально підходить для виробників молока, у яких щоденний виробничий 
цикл доїння триває не менше дванадцяти годин. Ця модель підвісної частини 
забезпечує високий рівень комфорту під час доїння як для дояра, так і для 
корови. МС53 оснащена доїльними стаканами з нержавіючої сталі і 
колектором МС5, що дозволяє понизити флуктуації рівня вакууму при 
забезпеченні високої продуктивності. 

Вага підвісної частини – 2100 г, в тому числі вага колектора – 530 г. 
Робочий об’єм колектора – 360 мл. 

Автомат промивки (рис. 5) дозволяє автоматично за заданою 
циклограмою промивати поверхні, які контактують з молоком молокопровід, 
доїльна апаратура). Для забезпечення промивання автоматично здійснюється 
приготування кислотних і лужних розчинів, підігрівання їх до 70 ºС. Автомат 
має мікропроцесор з клавіатурою для задавання режимів промивання, 
накопичувальну місткість (бак) з ТЕНами, два дозувальних насоси для 
засмоктування в бак концентратів мийних засобів. 

 

 
 

Рисунок 5 – Загальний вигляд автомата промивки 
 
Лінія підвищеного повітряного тиску складається з компресорної 

станції, пневмоциліндрів для відкривання вхідних воріт і піднімання 
вихідних огорож для випускання корів. Компресорна станція і 
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пневмоциліндри з’єднані між собою трубопроводами, тиск контролюється за 
манометрами. 

Система ALPRO реєструє різні параметри функціонування ферми. 
До складу системи керування стадом входять рідери вхідних воріт, які 

визначають номери корів і передають цю інформацію до мікропроцесорних 
контролерів доїльних місць. Контролери інформують оператора про номер 
тварини за каталогом господарства та надій молока від кожної корови і 
передають цю інформацію на центральний комп’ютер. 

Крім цього, до центрального комп’ютера вносяться відомості про 
захворювання корів, лікування, а також інша корисна інформація ферми. 

Технологічний процес доїння корів проходить наступним чином. Корів з 
корівника впускають в накопичувальний майданчик, який розташується 
перед доїльним залом. З використанням підганяючих воріт через впускні 
ворота корів впускають в групові станки групами за кількістю місць для 
доїння. Під час руху корів через впускні ворота спеціальні датчики 
визначають номери тварин і надсилають цю інформацію на блоки керування 
доїльними апаратами. 

Завдяки розділювачам корови на доїльних місцях стають 
перпендикулярно до траншеї операторів, впираючись задньою частиною в 
жолоб для відведення екскрементів. Оператори обмивають вим’я корів 
теплою водою, виконуючи одночасно його масаж. Далі вим’я просушують 
серветкою і надягають стакани доїльних апаратів на дійки вимені. Доїння 
корів здійснюється автоматично під керуванням датчиків потоку молока. При 
зменшенні потоку молока нижче за встановлений рівень доїльні апарати 
автоматично відключаються від вакууму і знімаються з вимені за допомогою 
вертикальних пневмоциліндрів. На табло дисплеїв контролерів доїльних 
місць висвітлюється інформація про надій кожної корови. 

В контролери доїльних місць оператори можуть вносити інформацію 
про фізіологічний стан корів. 

Після видоювання всіх корів у станку оператор натискує на кнопку в 
лінії підвищеного тиску, пневмоциліндри піднімають передні огорожі і 
корови виходять із станка. Далі огорожа опускається і автоматично 
здійснюється змивання підлоги станка від бруду.  

Видоєне молоко надходить в молокоприймач, з якого молочним 
насосом крізь фільтр, де воно очищується від механічних домішок, подається 
в транспортувальний молокопровід. По молокопроводу молоко надходить до 
танка-охолоджувача, який розташований в приміщенні тимчасового 
зберігання молока. 

Після закінчення доїння всього стада корів доїльні апарати 
встановлюють на промивальні пристрої і вмикають автомат промивки. 
Промивання поверхонь, які контактували з молоком, здійснюється 
автоматично під дією вакууму за встановленою програмою промивання. 
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Оцінювання конструкції і технічних характеристик доїльної установки 

на відповідність вимогам ДСТУ ISO 5707 [2] проводили за методами               
ISO 6690:2007 [3]. Основні результати наведені в таблиці 1. 

 
Таблиця 1 – Технічні характеристики доїльної установки 
 

Показник Значення показника за даними  

ДСТУ ІSO 
5707 

випробувань 

Робочий вакуумметричний тиск в молочній 
системі, кПа 

Не більше 44 43,5 

Робочий вакуумметричний тиск в доїльній 
системі, кПа 

Не більше 44 43,7 

Продуктивність вакуумного насоса при 
вакууметричному тиску 43,5 кПа, л/хв 

Не менше 
3120 

3420 

Рівень вакууму в магістралі після 
регулятора, Vr, кПа 

Не більше 44 43,7 

Рівень вакууму в магістралі після санітарної 
пастки, Vm, кПа 

Не більше 44 43,5 

Рівень вакууму в магістралі на виході з 
вакуумного насоса Vp, кПа 

Не більше 44 43,8 

Падіння рівня вакууму між: 

Vr та Vm, кПа 

Vp та Vm, кПа 

Не більше 

2,0 

3,0 

 

0,2 

0,3 

Якість роботи доїльної апаратури: 
– частота пульсацій вакууму, яку створюють 
пульсатори, імп./хв 
– тривалість фази (а + b), % 
– тривалість фази “b”, % 
– тривалість фази “d”, % 

- баланс фаз пульсації, % 

 

60-64 

Не менше 60 

Не менше 30 

Не менше 20 

Не більше 5 

 

60-62 

64,5-65,6 

54,2-56,1 

25,4-28,3 

1,4 

Діаметр молочних шлангів, мм 16 16 

Діаметр трубопроводу молочної лінії, мм Не менше 50 75 
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Як свідчать результати випробувань, наведені в таблиці 1, конструкція 

доїльної установки забезпечує параметри її роботи, регламентовані        
ДСТУ ISO 5707. 

Показники зоотехнічного оцінювання визначено згідно з                    
СОУ 74.3-37-273 [4] та ДСТУ 3662 [5]. Для визначення показників 
молоковиведення була підібрана за методом вільної вибірки із стада група 
корів (10 гол.), придатних до машинного доїння, з середнім разовим надоєм 
11,78 кг. 

Результати випробувань свідчать про те, що інтенсивність 
молоковиведення у корів досить висока. Так, середня інтенсивність 
молоковиведення за перші три хвилини доїння становить 2,76 кг/хв., а 
максимальна інтенсивність молоковиведення – 3,24 кг/хв. Також на високому 
рівні ступінь видоювання корів за перші три хвилини доїння, яка становить 
70,37 %. Тривалість часу від початку підготовки вимені до підключення 
доїльного апарата становить 36 с (за фізіологічними нормами – до 60 с). 

Молоко отримане під час доїння за показниками якості відповідає 
вимогам ДСТУ 3662 до ґатунку «Екстра». 

За результатами енергетичної оцінки встановлена потужність доїльної 
установки становить 36 кВт. Установка укомплектована вакуумною 
установкою встановленої потужності 9 кВт, насос якого має продуктивність 
3420 л/хв. Питомі витрати електроенергії при цьому становлять 0,040 кВт/м3, 
в той час як у вітчизняних вакуумних установках питомі витрати 
електроенергії становлять 0,067 кВт/м3. 

Молочний насос з встановленою потужністю 1,5 кВт знаходиться 
практично на однаковому технічному рівні з вітчизняними аналогами. 
Промивальний автомат з догрівачем води встановленою потужністю 13 кВт 
забезпечує підігрівання мийних розчинів під час промивання поверхонь 
доїльної установки, що контактують з молоком. 

Завантаженість електричних двигунів приводу вакуумної установки і 
молочного насоса варіюються в межах від 64 % до 70 % в залежності від 
потреби на виконання конкретних технологічних процесів, що свідчить про 
їх вдалий вибір. Електродвигуни та ТЕНи системи працюють в 
автоматичному режимі. Енергозаощадження на виконання автоматизованого 
процесу доїння відбувається за рахунок регульованої потужності вакуумної 
установки. 

За результатами експлуатаційно-технологічного оцінювання 
встановлено, що продуктивність за годину основного часу становить 144 
корови. Обслуговує установку 2 оператори. Питомі витрати електроенергії за 
одне доїння становлять 0,07 кВт·год/гол.  

Річні затрати праці при обслуговуванні доїльної установки паралельного 
типу серії Р2100 становлять 10,1 люд.год/гол. Річні експлуатаційні витрати – 
1242,77 грн./гол (за ціни доїльної установки 4700000 грн.). 

Позитивними рішеннями конструкції є застосування пневмоприводів 
для впускання корів в доїльні станки і випускання з них, автоматичне 
визначення номерів тварин, автоматичне знімання доїльних апаратів з вимені 
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корів, автоматичну реєстрацію процесу доїння кожної корови і доїльної 
установки в цілому. 

Технічне і технологічне обслуговування доїльної установки утруднень 
не викликає, безпека та ергономічність її конструкція знаходиться на 
задовільному рівні. 

За результатами випробувань доїльні установки паралельного типу 
DeLaval серії Р 2100 занесені до Державного реєстру технічних засобів для 
АПК України. 

Висновки. 
1 Основним шляхом отримання молока високої якості є автоматизація 

технологічного процесу доїння корів, яку забезпечують станкові доїльні 
установки в доїльних залах. 

2 Конструкційні рішення, застосовані в доїльних установках 
паралельного типу DeLaval серії Р 2100, забезпечують технічні 
характеристики та параметри їх роботи, які відповідають вимогам 
міжнародних стандартів. 

3 Результати тестування свідчать про задовільну якість і надійність 
виконання технологічного процесу доїння, високу продуктивність доїльної 
установки та низькі питомі енерговитрати. Установка забезпечує отримання 
молока ґатунку «Екстра». 
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Аннотация  
Рассмотрены особенности конструкции доильной установки 

параллельного типа Р 2100, приведены результаты комплексной оценки 
роботы установки по результатам тестирования. 

Summary 
The design features of P 2100 parallel type milking machine, the results of a 

comprehensive evaluation of the installation tests results are considered in the 
article. 
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УДК 631 
 
АНАЛІТИЧНА МОДЕЛЬ РОБОТИ ЗАХИСНОГО ВУЗЛА ПІД ЧАС 

ТРАНСПОРТУВАННЯ МОЛОКА  
О. Дев’ятко,  
Національний університет біоресурсів і природокористування 

України 
 
В конструкції кришки доїльного відра та бідона запропоновано зміни за 

рахунок встановлення на них додаткового обладнання (захисного вузла), що 
дозволить захистити молоко та скоротити витрати часу оператора. 

 
Ключові слова: молоко, процес, транспортування, захисний вузол. 
 
Суть проблеми. Для доїння корів за прив’язного утримання 

використовують доїльні агрегати з переносними відрами. Найбільше 
господарств, де утримується велика кількість поголів’я корів, – це 
фермерські господарства, де доїння виконується в доїльні відра. Тому 
проблема збереження якості молока є досить актуальною. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питаннями технології доїння 
та якості молока займалися такі вчені, як А. Фененко, Є. Адмін, В. Рубльов, 
Д. Кабаладзе, М. Луценко, С. Мельников, Л. Карташов, Ю. Ушаков та інші. 

Завдання дослідження – збереження якості молока.  
Отже, за рахунок встановлення на кришку доїльного відра та бідона 

захисного вузла можна зберегти стан молока на рівні його виходу з вим’я 
тварини. 

Виклад основного матеріалу досліджень. Блок-схема захисного вузла 
наведена на рис 1.  

 

 
Рисунок 1 - Блок-схема захисного вузла для транспортування 

молока  
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У захисному вузлі є молочний шланг з рідинними шаровими кранами 

для транспортування молока, повітряний шаровий кран і фільтр та 
повітряний шаровий кран, до якого кріпиться вакуумний шланг для 
створення вакууму. Молоко транспортується з доїльного відра у бідон за 
допомогою вакууму, який створюється у бідоні. Схема гідравлічної системи 
захисного вузла для транспортування молока з доїльного відра у бідон 
наведена на рис. 2. 

 
 

1- доїльне відро; 2 – повітряний фільтр; 3 – шаровий повітряний крани;  
4 – молочний шланг; 5 – вакуумний шланг з шаровим краном; 

 6 – молочний бідон; 7– шаровий рідинний кран. 
Рисунок 2 - Схема транспортування молока з молочного відра у 

бідон: 
Виділимо на схемі (рис. 2) чотири перетини: 0-0, 1-1, 2-2, 3-3. Перетини 

0-0 і 3-3 – на лінії повітря в доїльному відрі, і перетини 1-1 та 2-2 – на лінії 
розділу рідина-повітря у доїльному відрі та бідоні. 

Для цих чотирьох перетинів запишемо систему рівнянь: 
Перетини 0-0 і 3-3. Рівняння Д. Бернуллі для потоку повітря, яке 

надходить у молочне відро через повітряний фільтр і шаровий кран: 
     

( ) 3

2
3

........3

2
3

3330

2
0

000 222 пвихкшпфппппп
uupgzupgz ρςςςρρρρ +++++=++ .(1) 

 
де ,0пρ  – щільність повітря у перетині 0-0, 1,2 кг/м3; 

,3пρ  – щільність повітря у перетині 3-3; 
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−30 , zz відстань від площини порівняння до межі відповідного 
перетину; 

0p , 3p  – атмосферний тиск і тиск повітря у молочному відрі 
відповідно; 

30 , uu  – середня швидкість руху повітря в перетинах 0-0  і 3-3; 

..фпς  – коефіцієнт місцевого опору для повітряного фільтра;  

кшп ..ς  – коефіцієнт місцевого опору для повітряного шарового 
крана; 

вихς  – коефіцієнт місцевого опору для виходу з патрубка в молочне 
відро. 

Приймаємо, що швидкість повітря у перетині 0-0 (на вході в фільтр) 

дорівнює 
2
0

2
3

30 d
duu =  (з рівняння нерозривності потоку).  

Середню швидкість руху повітря 3u  визначимо з рівняння 
нерозривності потоку. Повітря надходить у той об’єм у відрі, який звільнює 
молоко, перетікаючи з відра у молочний бідон: 

 

                            tм

м

d
mu
ρπ 2

3
3

4
= ,                                                             (2) 

 
де mм  – маса молока, що покачується за час t ; 

мρ  – щільність молока; 

d 3  – діаметр трубопроводу у перетині 3-3. 
При відкачуванні рівень молока у відрі буде знижуватись, і цей об’єм 

буде займати повітря, але щільність повітря буде залежати від тиску повітря 
згідно з законом Бойля-Моріотта. [1]  

 

                                                   gRT
P

п
3

3 =ρ ,    (3) 

 
де 3nρ  – щільність повітря у перетині 3-3; 

3P  – тиск повітря у перетині 3-3; 
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R  – універсальна газова стала [1]; 
T  – абсолютна температура повітря. 
Сумісне рішення (1), (2) та (3) дає можливість визначити тиск у перетині 

3-3. 
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Тиск на вільній поверхні молока у молочному відрі буде дещо більший 
за 3P  і дорівнює: 

 

( ) 
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Отже, знаючи тиск у перетині 1-1, ми можемо перейти до розрахунку 

транспортування молока, який напряму залежить від величини вакууму. 
Після відповідних підрахунків маємо: 

 

.      (6) 
 
З рівняння (6) отримаємо час транспортування молока t : 
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Висновки. Таким чином, побудовано математичну модель роботи 

гідравлічної системи захисного вузла по лінії повітря і по лінії молока, яка 
дозволяє розраховувати гідравлічні параметри захисного вузла (час 
транспортування молока, необхідний вакуум у системі або втрати тиску в 
молочному шланзі і місцевих опорах). 
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Аннотация 
В конструкции крышки доильного ведра и бидона предложены 

изменения за счет установки на них дополнительного оборудования 
(защитного узла), что позволит защитить молоко и сократить затраты 
времени на его транспортировку. 

 
Summary 
Changes in the design of milking bucket lid and the can by setting additional 
equipment (protective unit) on them which will protect milk and reduce the 
operator time are proposed. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
УДК 636.4.006.72 
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ВИЗНАЧЕННЯ НОМЕНКЛАТУРИ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ МАЛИХ 

ФЕРМ ЗАДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНИХ УМОВ 
УТРИМАННЯ СВИНЕЙ  

 
О. Кришталь,  
В. Смоляр, канд. с-г. наук, 
 П. Пшеняк,  
УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого 
 

У статті розглянуто конструкційні особливості облаштування 
малої свиноферми для утримання всіх статево-вікових груп свиней та 
наведено дані комплексного оцінювання роботи обладнання за результатами 
досліджень. 
 
Ключові слова:  мала свиноферма, обладнання, технічна характеристика,  
результати випробувань 
 

Вступ. Розвиток свинарства в Україні неможливий без впровадження 
сучасних технологій утримання тварин та створення сучасного 
конкурентоспроможного обладнання для утримання та вирощування свиней. 
Структурна перебудова галузі, зростання ролі та значення малих ферм у ній 
вимагає адекватної аграрної політики, зокрема в частині будівництва нових 
ферм та розроблення обладнання для їх облаштування з використанням 
економних матеріалів під час виготовлення. Результати випробувань  
обладнання для утримання свиней на промислових фермах підтверджують 
високу якість роботи розробленого обладнання, яке враховує фізіологічні 
особливості тварин та економічну ефективність його застосування на 
свинофермах. Розроблення нового, сучасного, конкурентоспроможного 
обладнання для утримання та вирощування свиней на малих фермах, поряд з 
питаннями збереження молодняку, оптимізації годівлі тварин, створення 
належних мікрокліматичних умов у приміщеннях, де утримують тварин, є 
однією з важливих передумов подальшого розвитку свинарства в Україні.  

Суть проблеми. Розвиток галузі свинарства в Україні дозволить у 
значній мірі забезпечити потреби населення країни повноцінними 
продуктами харчування і бути додатковим джерелом валютних надходжень 
до державного бюджету. 

Практика експлуатації малих свинарських ферм показує значну 
невпорядкованість технологічних процесів вирощування тварин. Подальший 
розвиток свинарства повинен базуватись на впровадженні сучасних 
технологій утримання тварин та створення нового, конкурентоспроможного 
обладнання для свиней. Так, використання сучасного обладнання для годівлі 
свиней показує можливість зменшення витрат кормів на отримання 1 кг 
приросту живої маси до 30% за рахунок раціонального дозування та 
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виключення втрат кормів під час роздавання і споживання їх тваринами, що 
дозволить значно знизити собівартість виробництва свинини.  

В господарствах Європейських виробників конверсія кормів становить 
3-4 кормові одиниці на один кілограм приросту живої маси свиней. В Україні 
лише в окремих передових господарствах конверсія корму становить 1000 кг 
комбікормів на приріст поголів’я  320-330 кг, що досить прийнятно на 
європейському рівні. 

Прикладом проектування міні-ферм є сучасна ферма на 10 свиноматок 
(рис. 1). Будівля ферми є спорудою, яка складається з восьми частин, 
укомплектованих обладнанням, і має такі основні виробничі дільниці: 
відтворення (зона запліднення та утримання поросних свиноматок), опоросу, 
дорощування та відгодівлі. В центральній частині будівлі всі виробничі 
дільниці об’єднані коридором. Допоміжні приміщення складаються з 
тамбура, котельні, складу сухих кормів. Загальна площа основних 
виробничих приміщень становить 174 м2  (29,0 × 6,0) м.  

 

Рисунок 1 – Схема малої ферми на 10 свиноматок 

Ферму обладнано автоматичною системою контролю і забезпечення 
мікроклімату, напування та системою видалення стоків. Роздавання сухого 
комбікорму тваринам здійснюють вручну. Ферма має два закриті 
гноєсховища обсягом на 96 м3, що дає змогу зберігати тваринні стоки 
протягом 10 місяців. Експлікація приміщення наведена в табл. 1. 

Обладнання на малих фермах встановлюють для групового утримання 
свиноматок, опоросу свиноматок, утримання поросят в період  дорощування і 
відгодівлі, годівлі свиней, видалення гною та створення мікроклімату у 
приміщеннях для утримання свиней. 
 

 

 

Таблиця 1 – Експлікація приміщення (за планом свиноферми) 
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№ п/п Назва Площа, м2 

1 Секція для відгодівлі 8,58 

2 Секція для опоросу 6,36 

3 Станок для кнура 7,56 

4 Станок для ремонтних свинок 7,56 

5 Місце для холостих і поросних маток 30,86 

6 Склад кормів 2,24 

7 Виробниче (побутове) приміщення 3,38 

8 Коридор 24,82 

 
Основними конструкційними і зоотехнічними показниками, які 

характеризують станкове обладнання для утримання свиней, є норма площі 
на одну голову, граничне поголів’я на один станок, висота огороджувальних 
конструкцій станка. Ці показники наведені в табл. 2. 

 
Таблиця 2 – Конструкційні показники станкового обладнання 

 
 

Показник 

Статево-вікові групи тварин 

Кнурі -  
плідники 

Свиноматки 
холості і 
поросні 

Поросята 
відлучені 

Ремонтний 
молодняк 

Відгоді-
вельне 

поголів’я 

Норми площі на одну 
голову,  м2: 
-  індивідуальний станок 
- груповий станок 

 
 

7,0 
2,5 

 
 

1,2 
1,7-1,9 

 
 
 

0,3-0,35 

 
 
 

0,75-0,8 

 
 
 

0,65-0,9 
Граничне поголів’я у 
станку, голів 

 
1 

 
12 

 
25 

 
10 

 
25 

Висота огороджувальних 
конструкцій станка, м 

 
1,4 

 
1,0 

 
0,8 

 
1,0 

 
1,0 

 
В станку для опоросу (рис. 2) створені умови для індивідуального 

утримання супоросної свиноматки, її опоросу та утримання під час лактації. 
Індивідуальна клітка для фіксації свиноматки не дозволяє переміщуватись їй 
по всьому станку та різко лягати, що дозволяє зберегти поросят від 
задушення, а також обмежити зону годівлі та випорожнення свиноматки. 
Конструкція клітки дозволяє збільшувати чи зменшувати її довжину та 
ширину в залежності від розмірів свиноматки.  

Свиноматка з поросятами розміщується на суцільній щілинній або 
частково-щілинній підлозі. Наявність щілинної частини в станку дозволяє 
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максимально зменшити витрати часу та зусилля оператора на прибирання 
станка, а також підтримувати належну чистоту в станку. Система видалення 
гною забезпечує його переміщення після миття кліток самопливом до 
гноєзбірника. 

Обігрівання поросят в станку здійснюють інфрачервоною лампою 
потужністю 100-250 Вт.  Для локалізації тепла від лампи комфортна зона 
обладнана кришкою-брудером,  

Годівля свиноматки здійснюється з індивідуальної годівниці, в яку з  
об’ємного бункер-дозатора лінії завантаження кормів надходить корм. Для 
привчання поросят до згодовування комбікорму застосовують міні-
годівницю. Для напування використовують соскову напувалку для 
свиноматки та чашкову – для поросят. 
 

 
  

Рисунок 2 – Загальний вигляд станка для опоросу свиноматки 
 

Дослідженнями станка для опоросу свиноматок СДО (виробник ТОВ 
«Агрікон-Київ») установлено, що  виконання належного технологічного 
процесу під час проведення опоросу свиноматки, утримання свиноматки і 
поросят протягом підсисного періоду забезпечується. Проведено 
експериментальні спостереження 16-ти станків, у яких обслуговувались 16 
свиноматок. Вихід поросят на одну свиноматку становив 9,4 голів. Жива маса 
приплоду поросят при народженні становить 8,4 кг. Молочність свиноматки 
була на рівні 113 кг. Середня жива маса однієї голови поросят при відлученні 
від свиноматки у віці 28 днів становила 12,7 кг. Середньодобовий приріст 
живої маси поросят – 422 г. 

Слід відзначити, що під час експлуатації обладнання для утримання 
свиноматки з приплодом випадків загибелі поросят в підсисний період 
протягом 28 днів не відмічено. Збереження поголів'я становить 100 % в 
основному завдяки раціональній конструкції обладнання для фіксації 
свиноматки (оберігає поросята від задушення), яке обмежує її переміщення 
по всьому станку, а також різкі рухи під час розміщення на підлозі станка. 
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У станку для свиноматки з приплодом створені в основному сприятливі, 

комфортні умови для утримання тварин. Про це засвідчують результати 
етологічних досліджень з визначення показників поведінки свиноматок і 
поросят в станку для опоросу СДО та станку для дорощування поросят СДП 
(табл. 3). 

 
Таблиця 3 -  Результати етологічних досліджень 
 
Акт поведінки тварин Станок СДО Станок 

СДП свиноматка поросята 
Тривалість лежання, год /добу 15,7 17,2 15,0 
Тривалість стояння, год /добу 2,5 1,2 1,5 
Тривалість годівлі, год /добу 5,8 3,5 3,5 
Тривалість пересування, год /добу 0 2,1 4,0 

 
Станки для дорощування поросят та відгодівлі використовують для 

утримання поросят після закінчення підсисного та дорощувального періоду. 
В груповому станку утримують до 20-ти голів тварин. 

До складу станків входять огороджувальні стінки, напувалки, бункерні 
годівниці для видачі сухих кормів, щілинна підлога та кришка-брудер з 
лампами обігрівання (в станках для дорощування), які створюють комфортну 
зону для відпочинку поросят.  

Годівля поросят здійснюється сухим кормами з бункерної годівниці. Для 
напування тварин використовують соскові або чашкові напувалки, які 
встановлюються на зручній для тварин висоті. 

Поросят розміщують на щілинній або частково щілинній підлозі в 
залежності від обраної технології утримання. Спеціалісти господарств 
рекомендують використовувати у станках частково щілинну підлогу, яка 
зменшує навантаження на кінцівки поросят та їх механічне травмування і 
водночас дозволяє знизити затрати праці оператора під час прибирання 
станка. 

Огороджувальні стінки станка для дорощування поросят СДП висотою 
800 мм виготовлені з пластикових панелей висотою 500 мм та трьох 
горизонтально розташованих на відстані 150 мм одна від одної оцинкованих 
труб. Розміри станка − 4130 мм × 2040 мм. Підлога у станку − щілинна (роз-
мір щілин 85 мм × 10 мм, ширина планок – 10 мм). В зоні відпочинку поросят 
застосовується суцільна підлога (розмір комфортної зони 1200×370 мм).  

Годівля свиней 
Одним з напрямів удосконалення технології вирощування свиней на 

малих фермах може бути перехід на суху концентровану годівлю з 
використанням преміксів. Таке вирішення має очевидні виробничі й 
економічні переваги при товарному виробництві свинини або 
самозабезпеченні нею.  
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До головних принципів, яким повинні відповідати сучасні годівниці, 

відносяться: гігієнічність та зручність доступу тварин до кормів під час 
споживання. Годівниці розраховані на прийом та видачу свинопоголів’ю 
сухих, вологих та змішаних концентрованих кормів (табл. 4). 

 
Таблиця 4 - Внутрішні розміри годівниць для різних статево-

вікових груп свиней 
 

 
 
 

Вид годівниць 

Розміри, см 
Ширина Висота 

переднього 
борту 

Довжина одного 
місця групової 

годівниці (фронт 
годівлі на одну 

голову), не менше 

Зверху на 
рівні 

переднього 
борту 

Знизу при прямо-
кутному і трапе-

цієподібному 
перерізі 

Годівниці для сухих кормів 
(зволоження в годівницях): 
  а) для кнурів і маток 
  б) для відгодівельного і 
ремонтного молодняку віком 
до 6-ти місяців 
  в) те саме, віком старше 6-
ти місяців 
  г) для відлучених поросят 

 
 

50 
 
 

50 
 

50 
30 

 
 

50 
 
 

50 
 

50 
30 

 
 

25 
 
 

25 
 

25 
15 

 
 

45 
 
 

30 
 

40 
20 

Годівниці для вологих 
кормів: 
  а) для кнурів і маток 
  б) для відгодівельного і 
ремонтного молодняку віком 
до 6-ти місяців 
  в) для відлучених поросят 
  г) для поросят-сисунів 

 
 

40 
 
 

40 
25 
15 

 
 

30 
 
 

30 
20 
10 

 
 

20 
 
 

20 
15 
10 

 
 

45 
 
 

30 
20 
15 

 
Для годівлі свиноматок, що їх утримують в індивідуальних станках (під 

час запліднення та опоросу), годівниці в основному виготовлюють з 
нержавіючого металу. У станках для опоросу та утримання свиноматок з 
підсисними поросятами годівниця свиноматки закріплена в огорожі, а для 
підгодівлі поросят (рис. 3 ) – на щілинній підлозі. Корм в годівниці для 
поросят завантажується вручну, а в годівницю для свиноматки – періодично 
через дозатор корму.  

Годівниці для підгодівлі поросят виготовлюють  з нержавіючої сталі або 
із пластику, без бункера або з бункером.  Годівниця  залежно від її величини 
розділюється на кілька частин (секторів) для зручності споживання корму 
поросятами. З використанням спеціального захвату годівниця кріпиться до 
щілинної підлоги. 
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Рисунок 3 - Годівниці для підгодівлі поросят 
 

Обладнання для локального обігрівання поросят в комфортній зоні 
забезпечує підтримання температури на рівні 270С, що  відповідає 
нормативним вимогам. 

В приміщеннях для утримання свиней на дорощуванні та 
відгодівельного поголів’я, завдяки вільному доступу тварин до корму 
протягом доби, застосовується „годівля вволю”, яка не потребує дозування 
корму. Відповідно годівниці сконструйовані таким чином, щоб корм міг 
постійно і автоматично надходити в них у міру його поїдання  (рис. 4). 

 

 
 

Рисунок 4 -  Бункерна годівниця для свиней 
 

Конструкція і розташування бункерних годівниць забезпечують 
вільний доступ тварин до корму і запобігають його розсипанню під час 
поїдання. Годівля свинопоголів’я здійснюється з бункерних годівниць, в які з 
лінії завантаження кормів надходить корм. Для поголів’я на дорощуванні 
встановлюється годівниця на три місця, а для відгодівельного поголів’я – на 
чотири місця. Зазвичай бункерна годівниця встановлюється на два суміжні 
станки. 
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Бункерна годівниця виробництва ТОВ «Біг Дачмен» виготовлена з 

нержавіючого металу та полімерних матеріалів (бункер для корму) і 
розміщується на бічному огородженні між двома суміжними станками. Нижня 
жолобкова частина годівниці, з якої тварини споживають корм, виготовлена з 
нержавіючої сталі і розділена металевими перегородками на місця годівлі. Для 
мінімізації втрат кормів під час їх споживання тваринами, годівниця має 
спеціальні бурти, загнуті всередину.  

Годівниці для свиней ТОВ «Тетянин день»  (рис. 5) призначені для 
приймання корму та його видачі різним групам свиней під час їх 
дорощування та відгодівлі. Годівниці можуть використовуватись в 
господарствах усіх форм власності з сухим типом годівлі. Для регулювання 
видачі необхідної кількості корму в годівниці, на бункері встановлюють 
дозатори, які регулюють висоту встановлення обмежувальної планки. 

  

  
Годівниця для свиней на дорощуванні Годівниця для свиней на відгодівлі 

 
Рисунок 5 - Годівниці для свиней ТОВ «Тетянин день» 

 
Всі елементи годівниць мають захисне покриття. Конструкція годівниць 

виключає можливість травмування тварин та обслуговуючого персоналу. 
На відміну від годівниць традиційної прямокутної форми з одним або 

двома кормовими місцями годівлі, круглі здатні обслуговувати до 70 голів. 
До того ж втрати сипкого корму знижуються на 0,5-1%, а гранульованого – 
практично до нуля. Огорожа кормової тарілки не дозволяє тваринам ступати 
в неї. Свиня обертає носом пелюстки ротора, приводячи в рух ворушилку в 
пластиковому корпусі, розташованому зверху годівниці. Корм висипається в 
тарілку порціями, розрахованими на негайне поїдання. Годівниці такої 
конструкції мають три модифікації, які відповідають різним статево-віковими 
групам, у тому числі для груп дорощування (до 25 кг) і груп відгодівлі (до 
120 кг). 

Важливим фактором інтенсифікації виробництва і отримання 
максимальної продуктивності за мінімальних витрат кормів є забезпечення 
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оптимального мікроклімату в приміщеннях. Висока вологість повітря, що 
досягає 95-100%, значні перепади температури та загазованість (у 1,5-2 рази 
вища допустимих норм) наносять суттєвий збиток тваринництву. Порушення 
гігієнічних норм утримання тварин призводить до зниження виробництва 
продукції, захворювання та загибелі тварин. Крім того, неефективно 
використовуються корми та погіршується якість тваринницької продукції 

Найперспективнішим шляхом раціонального використання теплової 
енергії є створення систем локального мікроклімату у місцях перебування 
тварин. Використання локального мікроклімату для підтримання на 
необхідному рівні параметрів лише в робочій зоні, а не в цілому у 
приміщенні дозволяє досягти значного зменшення витрат енергії. 

Створення і збереження оптимальних температурних умов в родильних 
приміщеннях свинарських комплексів – одна з основних умов успішного 
вирощування поросят (табл. 5).  

 
Таблиця 5 - Межі нормативних значень температури та відносної 
вологості повітря в приміщеннях, де утримуються свині 

 
Найменування будівель і 

приміщень 
Температура повітря в 

приміщеннях, 0С 
Відносна воло-
гість повітря, % 

Розра-
хункова 

Межі макси-
мальна 

міні-
мальна макси-

мум 
міні-

мум 
1. Приміщення для утримання холостих 
та поросних свиноматок і кнурів 

 
17 

 
19 

 
15 

 
75 

 
40 

2. Приміщення для утримання 
- відлучених поросят 
- ремонтного молодняку 

 
22 
20 

 
24 
22 

 
20 
18 

 
70 
70 

 
40 
40 

3. Приміщення для утримання 
відгодівельного поголів’я свиней: 
- 1 період відгодівлі (до 160 днів) 
- 2 період відгодівлі (понад 160 днів) 

 
 

19 
18 

 
 

21 
20 

 
 

17 
16 

 
 

75 
75 

 
 

40 
40 

4. Приміщення для утримання свиноматок 
за 7-10  днів до опоросу 

 
20 

 
22 

 
18 

 
70 

 
40 

5. Приміщення для санітарної обробки 
тварин 

 
20 

 
- 

 
- 

 
80 

 
- 

6. Пункт штучного запліднення 18 - - 75 - 
 

В перші 3-5 днів після опоросу станки повинні комплектуватися 
барложками з лампами  інфрачервоного обігрівання. Температура під 
лампою повинна бути 30ºС, а температура підлоги під свиноматкою –          
16-18 ºС. 

У новонароджених поросят присутній теплогенез або вироблення в 
організмі власної системи терморегуляції, яке відбувається в період до трьох 
тижнів життя поросят. Надалі спостерігається швидкий приріст захисних 
жирових тканин (від 1 до 16 %) і з'являється волосяний покрив. 
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В родильних приміщеннях загальний обігрів однаковий для свиноматок 

і поросят, що недопустимо для різновікових груп свиней. Відомо, що 
лактуючі свиноматки краще функціонують за температури 18-20 0С. Для 
поросят такий температурний режим недостатній, оскільки вони потребують 
температури, близької до 30 0С.  

У свиней терморегуляція розвинута гірше, ніж у інших тварин. Ось чому 
важливо підтримувати не лише необхідну температуру, а й рівень вологості 
повітря. Для вирішення цієї проблеми використовують спеціальні пристрої і 
системи зволоження, зокрема встановлюють мережу розпилювачів води, що в 
літній період у приміщенні забезпечує зниження температури на 7-9 0С. Під 
час утримання свиней показник відносної вологості повітря не повинен 
перевищувати  70-75%.  

Забезпечення в приміщеннях оптимального мікроклімату для різних 
статево-вікових груп свиней є важливою умовою їх утримання на фермі. 
Важливо створити в родильному приміщенні дві температурні зони – одну 
для  свиноматок, іншу – для поросят-сисунів. 

Під час утримання поросят-сисунів потрібно підтримувати температуру 
на початку вирощування 28-31ºС з поступовим зниженням, до відлучення 
поросят від свиноматок, до 22 0С.  

 У свинарстві використовують такі технічні засоби для локального 
обігрівання поросят-сисунів: газові та електричні інфрачервоні лампи, 
вмонтовані в підлогу труби з гарячою водою або ТЕНи, гумові й пластмасові 
електричні та водяні килими (рис. 6). 

 

  
 

Рисунок 6 - Обігрівання поросят-сисунів інфрачервоними 
лампами та нагрівальними електричними килимками 

Інфрачервона лампа (потужністю від 100 Вт до 500 Вт) розміщується над 
комфортною зоною для поросят на висоті від 300 мм до 1000 мм. Для 
локалізації тепла від лампи станки обладнанні кришкою-брудером. 

Висновки 
1. Для опоросу свиноматок на малих фермах пропонується 

використовувати спеціалізоване станкове обладнання типу СДО, яке сприяє 
максимальному збереженню новонароджених поросят.  
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2. Облаштування станків для утримання свиней на дорощуванні та 

відгодівлі доцільно здійснювати господарським способом – застосувавши 
власне виробництво. 

3. Під час проектування та виготовлення годівниць необхідно 
дотримуватись таких вимог: 

- загальну довжину годівниць (фронт годівлі) встановлюють з розра-
хунку годівлі усіх свиней в одну зміну – одна голова на одне місце годівлі;  

- для виготовлення годівниць застосовують вологонепроникні і 
нешкідливі для тварин матеріали, які легко миються і дезінфікуються, мають 
улаштування для відведення розчинів під час їхньої миття та дезінфекції; 

- глибина годівниць для вологих кормів має становити не менше 
половини ширини їх верхньої частини для запобігання втратам кормів та їх 
забрудненню; 

- годівниці можуть бути одно- і двосторонніми (спареними) та мати 
задній борт, який для попередження розкидання корму виготовлюють 
вищим від переднього; 

- внутрішні поверхні годівниць можуть бути криволінійними (за 
формою круга, еліпса тощо). 

4. Для створення локального мікроклімату для молодняку слід 
застосовувати інфрачервоні лампи або нагрівальні килимки. 

5. Для видалення гною з приміщень доцільно використовувати 
механічні засоби – транспортери типу ТСН. 
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Аннотация 
В статье рассмотрены конструкционные особенности оборудования 

малой свинофермы для содержания всех поло-возрастных групп свиней и 
приведены данные комплексной оценки работы  оборудования за 
результатами исследований. 

 
Summary 

The structural features of a small pig farm equipping for keeping all sex and 
age groups pigs are considered and the data of equipment performance 
comprehensive evaluation on the research results are cited.  
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	Виклад основного матеріалу. На європейському ринку дискові борони і агрегати пропонують такі відомі фірми, як Kuhn, Lemken, Kverneland, Vaderstad, AgrisemInternational, Pottinger тощо. В Україні виробництво дискових борін освоїли ВАТ "Галещина машзаво...
	Дискові батареї комплектуються різними типами дисків: гладкими і вирізними сферичними; дисками типу “Ромашка”, хвилеподібними тощо. Батареї дискових борін можуть комплектуватися  однотипними дисками або набором різних типів дисків в одній батареї.
	Більшість вітчизняних борін комплектуються жорсткими стояками дискових батарей. Деякі моделі дискових борін зарубіжного виробництва (SUNFLOWER 1544-42) оснащені опорними стояками C-FlekPтмP, які поглинають ударні навантаження, що виникають під час наї...
	а                                                б
	Рисунок 1 - Борона SUNFLOWER 1544-42 (а) з  опорними стояками C-FlekPтмP (б)
	Борони  і агрегати, які мають конструкційне виконання, що передбачає індивідуальне кріплення дисків до рами, комплектуються різними типами жорстких і пружинних стояків дисків (рис. 2). Дискова борона Disc-O-Mulch оснащена пружинним стояком, конструкці...
	Рисунок 2 - Дискові борони з різними типами пружинних стояків
	Для забезпечення постійної оптимальної глибини роботи та запобігання поломкам при зіткненні з перешкодами, дискові машини з індивідуальним кріпленням дисків до рами комплектуються різними типами запобіжних механізмів. Дискові агрегати AresTL, AresTXL,...
	Рисунок 3 - Дискові борони і агрегати з гумовими (а),  пружинними (б) та   ресорними (в) амортизаторами
	Широкозахватні дискові батареї за допомогою гідравлічних систем переводяться в транспортне положення до ширини  2,5–4 м.
	Summary

	Виклад основного матеріалу. Згідно з агротехнічними вимогами культиватор суцільного обробітку грунту повинен:
	Робочими органами всіх досліджених культиваторів є універсальні стрілчасті лапи шириною захвату 330 і 270 мм. ТОВ “ОЗСМ “Агротех” використовує стрілчасті лапи шириною захвату 250 мм. Стрілчасті лапи культиваторів практично однакові і відрізняються між...
	9 – пружинна борінка
	Рисунок 2 - Конструкційна схема культиватора КПС-8:
	1 – рама; 2 – причіпний пристрій; 3 – робочий орган;
	4 – коток; 5 – опорно-транспортне колісо; 6 – опорне колесо;
	7 – гідросистема; 8 – бокове крило.
	Рисунок 3 - Конструкційна схема культиватора КСО-8:
	Технічні параметри культиваторів і результати їх випробувань наведено в таблиці 1.
	Значення показника
	Напрацювання на відмову, год
	Рисунок 5 - Схема тарування трансформатора струму та загальний вигляд вимірювального комплекту К505
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	Карусельні (роторні) граблі складаються з таких основних частин: рами, опорних коліс, триточкової навіски, ротора, механізму приводу, гідросистеми, захисних дуг та валкоутворюючого екрану (рис. 2).
	Рисунок 2 - Конструкційна схема роторних грабель:
	Під час поступального руху грабель ротор з граблинами виконує обертовий рух. На згрібанні пружинні зуби граблин опускаються на задану висоту над землею, згрібають сіно (чи прив'ялену скошену траву) і переміщують його вліво до щитка валкоутворювача, ск...
	Під час ворушіння і розкидання покосів знімається або провертається на                180 градусів валкоутворювач, збільшується частота обертання ротора. Під час роботи граблини збирають масу з прокосу чи валка, пересувають її вліво і розкидають позад...
	Для отримання здвоєного валка із прокосів граблі повинні рухатись човниковим способом, утворюючи валок з двох суміжних прокосів.
	Рисунок 5 -Граблі-зворушувач стрічкові
	Література
	Аннотация
	Проведен краткий анализ конструкций граблей с различными типами рабочих органов и результатов исследований машин для скашивания травы. Оценена эффективность граблей по агротехническим, эксплуатационно-технологическим, энергетическим и экономическим по...
	Summary
	A brief analysis of rakes structures with different working elements types and machines for cutting grass research results is made. The efficiency of rakes by agrotecnical, operational, technological, energy and economic indices is estimated.
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	РЕЗУЛЬТАТИ ЛАБОРАТОРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В’ЯЗКОСТІ КОРМОСУМІШІ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА КОРМОВИХ ГРАНУЛ
	Мета досліджень – вивчити динаміку накопичення цукрів та поживних речовин у фітомасі   цукрового сорго та оцінити якість корму і втрати поживних речовин під час заготівлі силосу із сорго.

	Таблиця 5 − Поживність соргового силосу

	3
	1
	Фаворит
	Молочна стиглість зерна

	Медовий
	ЗУБР (цукровий)
	АФОНЯ (кормовий)
	Повна стиглість зерна


	Фаворит
	Молочна стиглість зерна

	Медовий (цукровий)
	ЗУБР (цукровий)
	АФОНЯ (кормовий)
	Повна стиглість 
	зерна
	Речовина 


	Воскова стиглість
	Хімічний склад, %

	Молочна стиглість
	Хімічний склад, %
	Значення показника
	 Розмір часток, мм
	від 20 до 30
	Середній розмір часток, мм
	Об‘ємна маса, кг/м2



	Назва показника
	Аналіз стану питання. Сорт, що поєднує в собі високий потенціал урожайності з надійним генетичним захистом урожаю від несприятливих умов середовища, є біологічним засобом виробництва, цілісною самовідновлювальною системою рослин першого ступеня однорі...
	Саме для умов Лісостепу України таким чинником є фітофторостійкий та з польовою стійкістю до вірусів сорт (Тимошенко І.І., 1996).
	Зменшення кількості хімічних обробок посівів картоплі вирішує ще одну проблему – збереження здорового екологічного середовища для росту і розвитку рослин, життя тварин і людини. Тобто сорти, які відзначаються стійкістю проти фітофторозу та вірусних ін...
	УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого
	Молочний насос з встановленою потужністю 1,5 кВт знаходиться практично на однаковому технічному рівні з вітчизняними аналогами. Промивальний автомат з догрівачем води встановленою потужністю 13 кВт забезпечує підігрівання мийних розчинів під час проми...
	Позитивними рішеннями конструкції є застосування пневмоприводів для впускання корів в доїльні станки і випускання з них, автоматичне визначення номерів тварин, автоматичне знімання доїльних апаратів з вимені корів, автоматичну реєстрацію процесу доїнн...
	Технічне і технологічне обслуговування доїльної установки утруднень не викликає, безпека та ергономічність її конструкція знаходиться на задовільному рівні.
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