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СВІТЛІЙ ПАМЯТІ АКАДЕМІКА ЛЕОНІДА ПОГОРІЛОГО
13 вересня 2014 року виповнюється 80 років від дня народження
Леоніда Володимировича Погорілого – видатного вченого випробувача,
доктора технічних наук, професора, академіка Української академії аграрних
наук, Російської академії сільськогосподарських наук, Академії інженерних
наук України, заслуженого діяча науки і техніки України, фундатора системи
випробувань сільськогосподарської техніки в Україні.
Випробування. Прогнозування. Сільськогосподарська техніка. Новітні
агротехнології. Системний підхід. Сільськогосподарське машинобудування.
Ці слова є ключовими, якщо йдеться про академіка Леоніда Володимировича
Погорілого. Його життя та наукова діяльність нерозривно пов'язані з цими
поняттями.
Народився Леонід Володимирович Погорілий у 1934 році в селі
Черепин, що в Тетіївському районі на Київщині, в сім’ї сільських вчителів. У
1953 році закінчив П’ятигірську середню школу зі срібною медаллю. В
період 1953-1958 рр. Леонід – студент факультету механізації сільського
господарства Української сільськогосподарської академії. Отримавши
диплом інженера-механіка з відзнакою, молодий фахівець одержує
направлення до Української машиновипробувальній станції. Треба зазначити,
що за 45 років свого трудового стажу Л.В. Погорілий жодного разу не
змінював місце роботи, тобто усе своє трудове життя віддав одній науково-
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випробувальній установі, змінюючи лише посади: від інженера до
генерального директора.
20 липня 1958 року – початок трудової діяльності Л.В. Погорілого в
УкрМВС, що на Київщині. Молодий інженер активно включається в процес
випробувань й становлення випробувальної справи, бере участь в розробці
перших варіантів методик випробувань машин для вирощування та збирання
цукрових буряків. Завдяки своїй ерудиції, товариськості, заповзятливості він
став неофіційним лідером серед молодшого покоління співпрацівників.
Становлення Л.В. Погорілого як науковця і випробувача пройшло у
важкі повоєнні роки та період Хрущовської ―відлиги― в 60-ті роки ХХ ст. під
безпосереднім впливом академіка П.М. Василенка. За 1958-1976 роки
Л.В. Погорілий опублікував 103 наукових праці, у тому числі понад 30
статей, які були присвячені вірогіднісним методам оцінки якості робочих
органів
машин,
агрегатів,
моделюванню
сільськогосподарських
технологічних процесів. У 1964 році він захистив кандидатську, а у 1976 році
– докторську дисертації. За його активної участі в 1976 році на базі УкрМВС
було створено Всесоюзний науково-дослідний інститут по випробуванню
машин і обладнання для тваринництва і кормовиробництва, який він і
очолив. Невдовзі ВНІВМОТ став відомим в країні та за кордоном центром,
який розробляв науково-методичну базу та здійснював наукове керівництво
17-ма машиновипробувальними станціями колишнього Радянського Союзу –
від Далекого Сходу до Прибалтики.
За період 1976-1991 років науковий спадок Л.В. Погорілого складає 157
наукових праць, в тому числі загальновизнані вітчизняним і світовим
науковим загалом дев'ять монографій, присвячених системним методам
випробувань та прогнозувань подальшого розвитку технологій і обладнання
для сільськогосподарського виробництва. З точки зору історії розвитку науки
і техніки в Україні основний внесок академіка Л.В. Погорілого за цей період
його діяльності в розвиток машиновипробувань полягає не лише в
розробленні науково-методичної бази, а й в еволюційному переході та
доповненні функцій випробувань сільськогосподарської техніки від
контрольно-каральних до творчих, тобто у прискоренні відпрацювання нової
техніки та прогнозуванні напрямків її розвитку.
В цілому наукові роботи і організаційна діяльність Л.В. Погорілого в
цей період дали можливість зберегти високий рівень випробування засобів
механізації сільськогосподарського виробництва.
В складних економічних умовах академік Л.В. Погорілий багато
працював над підвищенням рівня науково-методичної та технічної бази
випробувань, розширював співробітництво з машинобудівними заводами та
зарубіжними фірмами. Інститутом, який він очолював, були налагоджені
тісні зв’язки із спорідненими науковими та випробувальними установами
Росії, Білорусі, держав Прибалтики, Чехії, Польщі, Угорщини, Італії, Франції,
Німеччини, Великої Британії, США.
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У період 1976 – 2003 рр. Л.В. Погорілий виступає як визнаний лідер у
галузі машиновипробувань та розробки нової техніки для українського села,
як гідний продовжувач наукової школи землеробської механіки академіка
П.М. Василенка та як фундатор наукового напрямку з системних методів
випробувань та прогнозування сільськогосподарської техніки і технологій.
Основними напрямами наукової діяльності академіка Л.В. Погорілого
можна вважати: розроблення технічних засобів для механізації й
електрифікації сільськогосподарського виробництва; розроблення методів,
технічних засобів і обладнання для випробувань сільськогосподарської
техніки; розроблення механізованих сільськогосподарських технологій;
енергозбереження та екологізація сільськогосподарського виробництва;
прогнозно-аналітичні
роботи
щодо
стану
сільськогосподарського
виробництва та перспектив його подальшого розвитку; історія науки і
техніки в галузі машиновипробувань.
Л.В. Погорілий науково обґрунтував і втілив у вітчизняну практику
випробувань прийоми системного аналізу, які дозволили значно підвищити як
достовірність самих випробувань, так і подальше прогнозування розвитку
механізованих агротехнологій і обладнання. Вчений передбачив необхідність
та обґрунтував основні напрямки розроблення та випробування технічних
засобів для забезпечення новітніх інформаційних та екологізованих
сільськогосподарських технологій, зокрема: керованого землеробства,
застосування біотехнологічних альтернатив захисту і удобрення рослин,
використання поновлюваних джерел енергії тощо. Він встановив загальні
закономірності розвитку сільськогосподарської техніки, математично описав
виробничі функції індустріального виробництва, а також визначив принципи
формування і розвитку зональних систем машин. Ним розроблено та втілено
у вітчизняну практику машиновипробувань основні методологічні положення
організації
прискорених
стендових
випробувань
складних
сільськогосподарських машин. За його ініціативою та безпосереднім
керівництвом розроблено та виготовлено 17 стендів для прискорених
випробувань.
З найкращих характеристичних якостей, властивих Леонідові
Володимировичу, ті, хто знав його і працював з ним пліч-о-пліч, називають
його надзвичайну людяність і прагнення безкорисливо допомагати всім –
колегам, підлеглим, односельцям, а насамперед – всебічно підтримувати
талановиту молодь, залучати її до наукових пошуків, заохочувати її
досягнення: саме через це безліч визнаних вчених з вдячністю згадують про
наукову школу Леоніда Погорілого – наукового керівника, консультанта,
принципового, але безмежно людяного опонента, постійного члена кількох
спеціалізованих рад по захисту докторських та кандидатських дисертацій,
доброзичливого члена експертних рад ВАК СРСР та ВАК України. Розуміння
того, що в науці, як і в кожній серйозній справі, нема і не може бути
дрібниць, виховувалося в кожному співробітникові всім устроєм життя і
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праці інституту. І з цим почуттям відповідальності за свою працю і за працю
всього наукового колективу ввійшли в життя вихованці погорілівської
наукової школи. З його легкої руки ми маємо сьогодні цілу плеяду докторів і
кандидатів технічних наук – еліти вищої школи, академічної науки та
сьогоденного українського машинобудування, де вислів ―школа Погорілого‖
житиме і визначатиме професіоналізм, інтелектуальні високості і нерозривне
єднання теорії з практикою. Багато відомих в Україні та за її межами вчених,
конструкторів, науково-технічних працівників вважають його своїм вчителем
та наставником. Під його керівництвом підготовлено понад 20 кандидатських
і 5 докторських дисертації.
Слід відмітити, що Л.В. Погорілий все своє трудове життя працював у
машиновипробувальній установі, до функцій якої не входить розроблення
машин і обладнання, але як один із найяскравіших представників наукової
школи академіка П.М. Василенка він вніс значний вклад в теорію
конструювання сільськогосподарських машин, розробив цілу низку
методологічних підходів підвищення ефективності сільськогосподарської
техніки, проектування і оцінювання біотехнічних систем у тваринництві.
Крім того, Л.В. Погорілий ініціював розроблення новітніх технічних засобів
для вирішення нагальних потреб сільськогосподарського виробництва
України в кризових умовах.
Л.В. Погорілий ініціював і брав безпосередню участь в розробленні
новітніх технологій і технічних засобів використання біотехнологічних
альтернатив
постіндустріального
ведення
сільськогосподарського
виробництва, спрямованих на виробництво високоякісних органічних добрив
(біогумусів) для санації і прискореного відновлення родючості ґрунтів. Це,
насамперед, технології і обладнання для виробництва біогумусу шляхом
вермикультивування, а також конструкції біогазових установок для
отримання біогазу як енергоносія і високоякісних знезаражених органічних
добрив.
Академік Л.В. Погорілий вирішив практичні питання оптимального
синтезу конструкційно-компонувальних рішень сільськогосподарської
техніки, визначив шляхи підвищення її технологічних показників матеріало- і
енергомісткості, розширення універсальності, підвищення надійності,
досягнення високої продуктивності. Він обґрунтував системні критерії
ефективності сільськогосподарських машин, технологічних ліній і
комплексів, експлуатаційно-технологічні принципи побудови гнучких систем
машин.
Л.В. Погорілий зробив значний і загальновизнаний внесок в
розроблення індустріальних інтенсивних технологій сільськогосподарського
виробництва. Вчений встановив загальні закономірності розвитку
сільськогосподарської техніки і виробничих процесів, визначив і
математично описав виробничі функції індустріального виробництва, а також
визначив принципи формування і розвитку зональних систем машин.
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За ініціативою академіка Л.В. Погорілого і під його керівництвом
вперше в світі було розроблено національні нормативні документи, які
регламентують методи випробувань машин і обладнання для забезпечення
використання біотехнологічних альтернатив і поновлюваних джерел енергії в
сільськогосподарському виробництві, зокрема біогазових установок, вітро- і
геліоенергетичних установок малої потужності, обладнання для виробництва
ентомологічних і мікробіологічних препаратів захисту рослин. Наукові
роботи Л.В. Погорілого в напрямку екологізації сільськогосподарського
виробництва не обмежувались лише теоретичними розробками. За його
ініціативою та безпосереднім керівництвом було розроблено, виготовлено,
випробувано та рекомендовано до серійного виробництва низку
спеціалізованого технологічного обладнання для екологізації: агрегат для
підсіву трав та залуження орних земель, комбінований модульний агрегат для
внесення біопрепаратів, обладнання для подрібнення і фракціонування
біогумусу.
Л.В. Погорілий, вирішуючи агроекологічні проблеми, приділяв також
увагу нетрадиційним джерелам енергії, які вважав одним із ефективних
напрямків у сільськогосподарському виробництві України. З питань
екологізації та енерогзбереження вченим загалом опубліковано 26 наукових
праць.
В кінці ХХ сторіччя, коли чітко окреслились технологічні та технічні
проблеми переходу світового сільськогосподарського виробництва в
постіндустріальний період, наукові розробки академіка Л.В. Погорілого в
царині системного підходу до методології випробувань та конструювання
сільськогосподарської техніки знайшли гідну оцінку світового наукового
загалу.
28 вересня 2003 року на 69-му році Леонід Володимирович раптово
пішов із життя.
Широта наукової ерудиції, глибоке проникнення у фізичну та
філософську сутність техніки та її випробування, рідкісне поєднання таланту
експериментатора-випробувача з високим інтелектом науковця-теоретика
дають підстави вважати Леоніда Володимировича Погорілого належним до
плеяди тих учених, які в ХХ столітті закладали основи випробувальної
справи в Україні. Його життя та його праця – це яскравий зразок вірного
служіння рідній землі та науці, яка вчить вирощувати та збирати все, що на
українській ниві так щедро вродило. Інженер-механік за фахом, аграрій та
випробувач за покликанням, Леонід Володимирович Погорілий назавжди
залишиться взірцем, гідним наслідування для всіх прийдешніх поколінь
науковців-випробувачів, а колектив УкрНДІПВТ імені Леоніда Погорілого
завжди буде пишатися тим, що носить його ім'я і гідно продовжує справу,
якій він присвятив своє життя.
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Вступ. В ринкових умовах оновлення машинно-тракторного парку є
природним, доцільним та ефективним шляхом поліпшення ефективності і
конкурентоспроможності сільськогосподарського виробництва. При цьому
процес оновлення технічних засобів може здійснюватись двома напрямками.
Перший з них можна умовно назвати шляхом запрограмованого відставання,
оскільки він передбачає придбання обладнання (в т.ч. такого, яке було у
використанні) для реалізації існуючих (вже відпрацьованих) агротехнологій.
Інший шлях – інноваційний, що передбачає придбання сучасних технічних
засобів для реалізації інноваційних технологій.
До обмежень, які стримують темпи оновлення машинно-тракторного
парку сільськогосподарського виробництва України, необхідно віднести
недостатній доступ до системних знань про ефективність сучасних технікотехнологічних
рішень
та
дефіцит
обігових
коштів
у
сільгосптоваровиробників, недостатню підтримку (в т.ч. фінансову) з боку
держави, а також традиційний консерватизм мислення частини аграріїв та
відсутність відповідних прогнозних досліджень з оцінювання наслідків
прискорення
(уповільнення)
техніко-технологічного
переоснащення
агропромислового комплексу України.
Інноваційний шлях розвитку агропромислового комплексу передбачає
постійне техніко-технологічне переоснащення агровиробництва як основу
поліпшення рентабельності і конкурентоспроможності галузі. Дослідженню
різноманітних аспектів оновлення машинно-тракторного парку присвячена
значна кількість наукових праць Грицишина М.І., Білоуська Я.К., Мельника
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С.І., Більського В.Г., Саблука П.Т., Товстопят В.Л., Головач І.В. та ін.[1-8 та
ін]. Цікавий підхід розглянуто в [9], де запропоновано динамічну інтегральну
модель, яка дає можливість задачі оновлення та потреби в техніці об᾿єднати в
одній моделі, а також розглянуто задачу багатоваріантного прогнозу
розвитку машинно-тракторного парку. Разом з тим, зважаючи на моральне та
фізичне зношення вітчизняного машинно-тракторного парку, дослідження
динаміки оновлення техніки у сільськогосподарському виробництві України
є актуальним завданням.
Метою дослідження є визначення та аналіз тенденцій зміни
інтенсивності оновлення МТП в АПК України протягом останніх десяти
років та розроблення середньострокового прогнозу динаміки зміни основних
показників процесу оновлення.
В процесі досліджень використовувались офіційні дані Державної служби
статистики України, а також інформація з відкритих джерел [11].
Викладення
основного
матеріалу.
Технічне
забезпечення
агропромислового комплексу ТЗАПК – це сукупність технічних засобів в
аграрному секторі економіки України, загальна кількість яких в цілому і за
групами відповідає технологічній потребі та забезпечує максимальну
ефективність його функціонування:

ТЗАПК = F {Х1 , Х 2 , Х3 ...X n },

(1)

де
Х1, Х2, Х3...Хn – групи факторів, які впливають на рівень та якість
технічного забезпечення агропромислового комплексу.
Технічне забезпечення агропромислового комплексу описується
комплексом категорій. Розглянемо основні з них.
S∑ – підсумковий обсяг коштів, які аграрії України протягом
визначеного
року
можуть
спрямувати
на
техніко-технологічне
переоснащення, розраховується у загальному вигляді таким чином:
n

S    Si

(2)

i 1

де
Si – обсяг коштів, які і-тий сільгоспвиробник України може
спрямувати на техніко-технологічне переоснащення за один визначений рік;
n – загальна кількість сільгоспвиробників України, які спрямували
(планують спрямувати)
кошти на технічне переоснащення протягом
визначеного терміну часу.
Трансфер інноваційних агротехнологій у ХХI сторіччі є одним з
найбільш ефективних шляхів забезпечення продовольчої безпеки населення
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планети. В контексті проблеми техніко-технологічного переоснащення АПК
України технологічний трансфер описувається показниками:
N і – кількість імпортованих протягом визначеного проміжку часу
агротехнологій або агротехнологічних прийомів (тобто розроблених за
межами України та адаптованих до її умов);
N е – кількість експортованих протягом визначеного проміжку часу
агротехнологій або агротехнологічних прийомів (тобто таких, які були
розроблені в Україні та адаптовані до умов інших країн).
Оцінити трансфер технологій можна інтенсивністю впровадження
інноваційних агротехнологій W:

W = N і /N е

(3)

Суттєвий вплив на темпи оновлення МТП має інвестиційний клімат в
економіці держави і, зокрема, в аграрній галузі. Інвестиційний клімат – це
сукупність економічних правових, регуляторних, політичних та інших
факторів, які в кінцевому рахунку визначають ступінь ризику
капіталовкладень та можливість їх ефективного використання [10].
Ik – показник інвестиційного клімату в Україні, в т.ч. у
агропромисловому комплексі і сільськогосподарському машинобудуванні:

I k = F {K1, К 2 , К3 ...К n }

(4)

де
К1, К2, К3...Кn – групи факторів впливу на інвестиційний клімат в Україні
в
цілому
та,
зокрема,
в
агропромисловому
комплексі
і
сільськогосподарському машинобудуванні.
Поліпшення інвестиційної привабливості агропромислового комплексу
та вітчизняного сільськогосподарського машинобудування можна оцінити
динамікою зміни обсягів інвестицій за вибраний термін часу:

 I  I 2  I1 ,

(5)

де
І1,
І2 – обсяги інвестицій в агропромисловий комплекс та
сільськогосподарське машинобудування України протягом останніх та
наступних пʾяти років відповідно.
Збільшення обсягів інвестицій в агропромисловий комплекс та
сільськогосподарське машинобудування України може бути обумовлено
кількома факторами, зокрема:
- поліпшенням інвестиційного клімату як для українських, так і для
зарубіжних інвесторів;
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- зниженням ризиків інвестування завдяки поліпшенню рентабельності
виробництва.
Під терміном "технологічна спроможність" розуміють самодостатність
агротехнічних, техніко-технологічних, організаційних, матеріальних та інших
активів агропромислового комплексу України для ефективної адаптації та
впровадження
сучасних інноваційних агротехнологій без негативного
впливу на довкілля. Показником спроможності агропромислового комплеку
України до технологічної модернізації може слугувати співвідношення:
(6)
М  Zп 100%/Zп  Zд
де
Zп
– загальна кількість агротехнічних, техніко-технологічних,
організаційних, матеріальних та інших активів агропромислового комплексу
України, задіяних протягом визначеного проміжку часу у практичній
реалізації інноваційних агротехнологій;
Zд – загальна кількість агротехнічних, техніко-технологічних,
організаційних, матеріальних та інших активів інших країн, задіяних
протягом визначеного проміжку часу у практичній реалізації в Україні
сучасних агротехнологій.
Темпи оновлення машинно-тракторного парку визначають з
врахуванням наявної в агропідприємствах кількості сільськогосподарських
машин. Щорічна наявність технічних засобів в АПК України Sн∑ – це
загальна кількість за групами машин (згідно класифікації Державної служби
статистики України) основних видів техніки в сільськогосподарських
підприємствах станом на 31 грудня визначеного року:
n

m

S н   Sнij

(7)

i 1 j 1

де

S нij – кількість машин i-ої групи (згідно класифікації Державної служби
статистики України) в j-ому агропідприємстві.
Аналіз статистичних моделей динаміки зміни кількості тракторів,
зернозбиральних комбайнів та мотоблоків в сільськогосподарському
виробництві України за роки незалежності (рис. 1) свідчить про відсутність
прямої залежності між загальною кількістю технічних засобів та обсягами
валової продукції АПК. Разом з тим, середньостроковий прогноз на 20152018 рр. показує з ймовірністю 0,942-0,985 зростання чисельності МТП.
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Рисунок 1 – Статистичні моделі динаміки зміни обсягів валової
продукції, кількості тракторів, зернозбиральних комбайнів та мотоблоків
в сільськогосподарському виробництві України за роки
незалежності та прогноз на 2015-2018 рр.
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Рисунок 2 – Динаміка зміни обсягів придбання основних
видів машин для сільського господарства
протягом 2004–2013 рр. та прогноз на 2014-2016 рр.
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Таблиця 1 – Обсяги придбання основних видів машин та устаткування
для сільського господарства протягом 2004–2013 рр., од./млн грн.
№
1
2
3
4
5
6

7
8
9
10

11
12
13
14
15
16

17
18
19

Вид машин
2004
Трактори
4026
370
Зернозбиральні 1436
комбайни
568
Жниварки
270
8,5
Кормозбиральні 139
комбайни
25,4
Косарки
157
1,5
Кукурудзозбиральна
26
техніка
2,9
Бурякозби176
ральна техніка
55,0
Посівна техніка 2240
76,8
Грунто-обробна 5498
техніка
103
Машини для
внесення
добрив
н/д
Обприскувачі
226
10,2
Доїльне обладнання
н/д
Обладнання для
утримання ВРХ н/д
Обладнання для
свинарства
н/д
Обладнання для
птахів-ництва
н/д
Обладнання для
кормоприготування
н/д
Поливна
техніка
н/д
Автомобілі
294
вантажні
18,0
Інша техніка
3576
169
ВСЬОГО: 18380
1412

2005
3067
327
1103
501
216
10
131
28,9
175
3,8

2006
4293
840
1456
722
356
18,1
156
41,4
202
5,2

2007
5704
1314
1798
1097
322
23,5
183
45,8
195
4,1

2008
6622
1914
2633
2381
590
84,6
202
87,9
277
18,7

Роки
2009
2594
757
982
913
211
21,6
89
29,8
140
9,1

2010
4945
1329
1149
1225
225
33,7
105
49,8
157
10,3

2011
5068
1812
1873
2318
307
67,1
119
65,9
210
23,0

2012
3979
1822
978
1309
380
95,5
88
68,7
209
19,8

2013
4474
2095
1234
1552
492
144,8
74
51,5
183
16,2

11
0,5
126
78,9
1481
74,0
4112
65,9

9
2,4
278
243
2338
394
5053
190

33
5,0
93
102
2681
354
5704
301

74
17,1
39
44
2756
529
5249
415

30
7,0
19
15
1150
269
2097
208

36
7,5
73
160
1306
346
2365
294

41
15,9
52
81
1468
463
2799
448

39
12,4
33
64
1694
670
2790
456

76
37,1
13
15
1590
674
2636
514

н/д
263
13,1

н/д
649
49,1

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

208
9,9
708
88,8
63
13,1
77
7,2
110
13,6
47
93,9

590
33,5
935
184
188
29,3
222
23,8
46
22,0
219
184

247
21,4
394
111
81
30,9
178
14,2
36
71,7
17
18,6

353
35,7
433
152
118
24,4
111
13,1
244
41,3
7
1,9

424
46,3
551
282
119
27,8
159
19,6
290
37,6
16
38,9

347
52,1
528
321
170
20,1
105
13,9
112
274
7
4,6

450
60,4
703
470
607
40,9
119
284
22
166
12
32,3

н/д

н/д

н/д
274
22,0
2567
254
13769
1386

н/д
418
40,9
2654
194
18362
2749

47
5,2
55
9,8
484
74,3
3157
241,6
22968
3978

89
12,4
97
21,1
578
119
4547
470
25953
6591

89
21,7
51
8,2
383
85,1
2483
264,7
11271
2878

70
14,3
56
7,6
318
84,1
1978
296
14049
4125

128
26,0
54
24,6
469
135
2582
6223
16729
6555

83
23,1
49
48,2
373
125
2814
665
14778
6064

109
25,9
120
91,5
418
136
2780
696
16112
6848

Обсяги придбання сільськогосподарської техніки в агропромисловому
комплексі України Sп∑ – це загальна кількість техніки за групами машин, які
були
придбані
сільськогосподарськими
підприємствами
протягом
визначеного проміжку часу:
k

r

Sп   Sпij
i 1 j 1

(8)
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де S пij - кількість технічних засобів i-ої групи (згідно класифікації
УкрНДІПВТ ім. Л.Погорілого k=17), придбаних j-им виробником.
На рисунку 2 та у таблиці 1 наведено інформацію стосовно обсягів
придбання основних видів машин та устаткування для сільського господарства
протягом 2004–2013 рр., що свідчить про зростання цього важливого показника
протягом найближчих трьох років.
Надзвичайно важливою для інноваційного розвитку аграрного сектору
економіки є державна підтримка техніко-технологічного переоснащення
сільськогосподарського виробництва. Практично у всіх розвинених країнах
Заходу розвиток агросектору як фундаменту продовольчої безпеки
підтримується державою. Україна після набуття членства у СОТ підтримує
сільгосптоваровиробників через програми державної підтримки (кредити,
фінансовий лізинг,
часткова компенсація вартості, за регіональними
програмами, за програмою підтримки фермерських господарств). Але
необхідно зазначити, що за роки незалежності державні програми з
підтримки галузі були профінансовані всього на 5-10 % [7]. Аналіз даних,
наведених в таблиці 2, свідчить, що протягом останніх десяти років менше
третини (29,5 %) технічних засобів вітчизняного виробництва аграрії України
купували за державної підтримки, причому останніми роками ця підтримка
суттєво зменшилась.
Таблиця 2 – Динаміка зміни обсягів придбання основних видів машин
та устаткування для сільського господарства вітчизняного виробництва
за власні кошти та за програмами державної підтримки протягом
2004–2013 рр.
Умови
придбання
Роки
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

За
За програмами
власні
державної
кошти,
підтримки,
млн. грн.
млн. грн
582,7
324,9
520,7
281,4
1054,7
160,0
840,8
692,9
1302,7
892,2
618,7
197,7
1015,6
403,1
1361,5
824,9
1085,7
56,9
1047,3
106,0

ВСЬОГО
907,6
802,1
1214,7
1533,7
2194,9
816,4
1418,7
2186,4
1142,5
1153,3

Відсоток придбання
за програмами
державної
підтримки
35,8
35,1
13,2
45,2
40,6
24,2
28,4
37,7
5,0
9,2

Вітчизняне сільгоспмашинобудування відіграє важливу роль в
технічному переоснащенні АПК незважаючи на те, що галузь ще не повною
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мірою
вийшла
з
кризового
періоду.
Обсяги
виготовлення
сільськогосподарської техніки в Україні Sв∑ – це загальна кількість техніки за
групами машин, які були виготовлені на вітчизняних підприємствах
сільськогосподарського машинобудування протягом визначеного проміжку
часу:
р

и

S в   S вij

(9)

i 1 j 1

де

S вij – кількість машин і-ої групи, виготовлених на j-ому

підприємстві;
u – загальна кількість підприємств сільгоспмашинобудування в Україні.
Результати аналізу динаміки зміни обсягів виробництва в Україні
основних видів машин для сільського господарства протягом 1990-2013 рр.
(рис. 3) свідчать, в першу чергу, про поступовий перехід вітчизняного
сільгоспмашинобудування від функціонування за плановою схемою
"виготовлення на склад" до ринкової схеми "виготовлення на замовлення".
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Рисунок 3 – Динаміка зміни обсягів виробництва в Україні основних видів
машин для сільського господарства протягом 1990-2013 рр., шт.

Темпи оновлення МТП оцінюються такими показниками:
а) Ко∑ – коефіцієнт оновлення всього машинно-тракторного парку в
агропромисловому комплексі України за визначений проміжок часу:
(10)
Kо  Sп / Sн
б) Коі – коефіцієнт оновлення сільськогосподарської техніки за групами
машин в АПК України за визначений проміжок часу:
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K оi   Sпi /  Sнi

(11)

Коефіцієнт оновлення тісно пов᾿язаний з часткою витрат на придбання
технічних засобів у обсягах валової продукції АПК України (рис. 4) і
сьогодні має тенденцію до стабілізації, хоча очевидно, що оновлення щороку
всього 1,5-2 % машинно-тракторного парку є вкрай недостатнім для
інноваційного розвитку.
3,5
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обсягах
валової
продукції
сільського
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Рисунок 4 – Кореляція коефіцієнта оновлення машинно-тракторного парку та
частки витрат на придбання технічних засобів у обсягах валової продукції АПК
України протягом 2004-2013 рр., %

Кількісним показником якості та конкурентоспроможності вітчизняних
сільськогосподарських машин на ринку техніки може слугувати частка
вітчизняної техніки у загальному обсязі сільськогосподарських машин, що
були придбані вітчизняними аграріями за визначений проміжок часу Тв:

Тв  Sв 100% / Sп

(12)

де Sв – кількість технічних засобів вітчизняного виробництва у
загальному обсязі сільськогосподарських машин, що були придбані за
визначений проміжок часу аграріями України.
Доцільно зазначити, що наша держава сьогодні є практично єдиною
країною, де існує нульове мито на імпортну сільськогосподарську техніку
[7]. Тому протягом 2004-2013 рр. більш, ніж у 4 рази (з 64,3 % у 2004 році
до 16,8 % - у 2013 році) зменшилась частка вітчизняної техніки в загальному
обсязі придбання основних видів машин для сільського господарства. Крім
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нульового мита така ситуація на ринку сільськогосподарської техніки
обумовлена також комплексом інших загальновідомих причин. Але прогноз
свідчить про стабілізацію та поступове зростання цього показника ринку
техніки у найближчі п᾿ять років (рис. 5).
70

Вся техніка, одиниць

60
50
40
30

y = 0,365x2 - 1474,x + 1E+06

20
10
0
2002

2004

2006

2008

2010

2012

2014

2016

2018

2020

Рисунок 5 – Динаміка зміни частки вітчизняної техніки в загальному обсязі
придбання основних видів машин та устаткування для сільського господарства
протягом 2004–2013 рр. та прогноз на 2015-2018 рр., %

Таким чином, спільний аналіз інформаційних джерел та отриманих
результатів статистичних прогнозів свідчить про високу ймовірність
поступового зростання обсягів придбання основних видів машин для
аграрної галузі і стабілізацію обсягів виробництва технічних засобів на
підприємствах вітчизняного сільгоспмашинобудування.
Висновки
1. Темпи оновлення технічних засобів (на які впливає значна кількість
факторів)
визначають
ефективність
агровиробництва
та
конкурентоспроможність сільськогосподарської продукції на внутрішньому і
зовнішніх ринках. Аналіз результатів статистичних досліджень темпів оновлення
машинно-тракторного парку протягом 2004-2013 рр. свідчить про доцільність
посилення державної підтримки інноваційного шляху розвитку АПК.
2. Сьогодні існує нагальна потреба в коротко- та довгострокових
системних прогнозних дослідженнях, які стосуються ефективності
застосування сучасних агротехнологій та технічних засобів для їх реалізації,
для формування державної політики та практичної реалізації ефективних
управлінських рішень в галузі техніко-технологічного переоснащення АПК
України з метою прискорення його інноваційного розвитку.
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Аннотация
Рассмотрены результаты статистических исследований темпов
обновления машинно-тракторного парка сельскохозяйственного производства
Украины в течение последних десяти лет и прогноз на 2015-2018 гг.
Summary
The results of statistical studies of the rates of renewal machine-tractor fleet
of agricultural enterprises in Ukraine for the past ten years and the forecast for the
2015-2018 period are considered.
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УДК 631.3(075.8)
ПРО КОНЦЕПЦІЮ СУЧАСНОГО РОЗВИТКУ
ВІТЧИЗНЯНОЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ТЕХНІКИ
Г. Калетнік, д-р .екон. наук, академік НААН України,
Вінницький національний аграрний університет
В. Адамчук, д-р техн. наук, академік НААН України,
Національний науковий центр “ІМЕСГ” НААН України
В. Булгаков, д-р техн. наук, академік НААН України,
Національний університет біоресурсів і природокористування України
В. Кравчук, д-р техн. наук, професор, член-кор. НААН України,
УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого
Розглянуто вплив науково-технічного прогресу на стан проектування,
конструювання, випробування та виробництва в Україні сучасної
сільськогосподарської техніки. Встановлено, що в сучасних умовах, за
відсутністю суттєвої державної підтримки наукових досліджень в галузі
механізації сільського господарства, конструкторської справи та
широкомасштабного
випробування
виробники
сільськогосподарської
продукції країни потрапляють майже у повну залежність від закордонних
виробників сільськогосподарської техніки. Однак, на підставі копіткого
аналізу стану справ у цій галузі встановлено, що існуючий зараз науковий та
інженерний потенціал країни спроможний вирішувати на сучасному рівні
питання проектування, конструювання і випробування сільськогосподарської
техніки на рівні світових вимог. Намічено конкретні кроки суттєвого
покращення як наукового опрацювання, конструювання та випробування
майбутніх зразків сільськогосподарської техніки нового покоління, так і в
цілому
відродження
багатогалузевого
сільськогосподарського
машинобудування країни.
Ключові слова: сільськогосподарська техніка, проектування,
конструювання, випробування, виготовлення, наукові дослідження.
Сільськогосподарські машини та знаряддя, в тому числі й енергетичні
засоби, що їх використовують у сільському господарстві, відносяться до
складної техніки, розвиток якої відбувається під впливом сучасного науковотехнічного прогресу у напрямку подальшої інтенсифікації технологічних
процесів, постійного підвищення швидкісного режиму виконуваних робіт,
збільшення потужності двигунів, які використовуються в мобільних і
стаціонарних агрегатах та лініях. Окрім того, сільськогосподарська техніка
повинна мати достатньо високий ресурс надійності, довговічності, міцності і
якісно виконувати технологічний процес, незважаючи на постійні зміни
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зовнішніх умов, в яких здійснюється їх функціонування (змінних
навантажень з боку зовнішнього середовища, а також неоднорідних
властивостей матеріалів, з якими контактують їх робочі органи). Тому, для
нашої держави питання розроблення, конструювання, випробування та
виготовлення
для
сільського
господарства
сучасних
зразків
сільськогосподарської техніки має бути на рівні загальнодержавних
пріоритетів [1-2].
Проаналізуємо
сучасний
стан
проектування,
конструювання,
випробування та виробництва сільськогосподарських машин у світі. Так,
створення сільськогосподарської техніки сучасного технічного рівня – це
складний процес, що пов’язує послідовне виконання проектування,
конструювання і виготовлення та який вимагає на кожному етапі
цілеспрямованих, взаємопов’язаних, всебічно обґрунтованих дій. Перший етап
проектування – це дослідження і пошук науково обґрунтованих, технічно
здійснених та економічно доцільних інженерних рішень в тому чи іншому
технологічному процесі механізації сільського господарства. Результатом
проектування фактично є загальний, науково обґрунтований проект об’єкта.
Тобто, проектування сільськогосподарської техніки – це вибір деякого способу
дії на предмет праці (матеріали і середовище), це розроблення і створення
системи як логічної основи дій, спроможних вирішити за відповідних умов та
обмежень кінцеве завдання, що ставиться до тієї чи іншої
сільськогосподарської машини, того чи іншого робочого органу [3].
Таким чином, на першому етапі виникає необхідність фундаментального
наукового дослідження технологічного (робочого) процесу, що буде
здійснюватись, ретельного наукового опрацювання і якомога точнішого
встановлення фізичної природи перебігу цього процесу в часі, технічних
умов його здійснення, якості послідовного виконання операцій процесу,
відповідних умов і обмежень (пов’язаних з агрономічними і біологічними
особливостями галузі сільського господарства) тощо. Тому перший етап
створення сільськогосподарської техніки сучасного технічного рівня може
бути успішно виконаний лише високодосвідченими науковцями та
інженерами-дослідниками, що мають глибокі відповідні теоретичні знання,
володіють сучасними методами теоретичних та експериментальних
досліджень і обробки їх результатів, здатних критично аналізувати отримані
результати і вміти досить точно і тонко їх застосовувати.
Конструювання ж сільськогосподарської техніки – це створення
конкретної, реальної, роботоздатної конструкції, що відповідатиме умовам
попереднього проектування. Створення необхідної конструкції – це
конкретна будова машини (робочого органу, приводу робочого органу), яка
концентрує взаємне розміщення робочих органів, елементів приводу, деталей
тієї чи іншої машини, знаряддя, приладу.
Конструювання сільськогосподарської техніки в кінцевому результаті
повинно уточнити наукові та інженерні рішення, що були отримані при

21

проектуванні, а також опрацювати всі питання технології виготовлення
машин та їх робочих органів, умов їх подальшої експлуатації і навіть
подальшого технічного сервісу тощо. Таким чином, до конструювання
техніки ставляться теж високі вимоги, оскільки втілити у конкретну будову
(втілити у ―метал‖) наукове опрацювання попередніх досліджень і
проектування розробленого нового технологічного процесу не завжди легко
(а в деяких випадках, буває просто неможливо). Крім того, слід підкреслити,
що створення новітніх зразків сільськогосподарської техніки обов’язково
враховує технології її виготовлення, які, у свою чергу, мають постійні
прагнення до вдосконалення. Проведення під час конструювання всебічних
точних розрахунків міцності, надійності і довговічності робочих органів та
елементів сільськогосподарських машин також вимагає дуже високого рівня
знань, досвіду і відповідальності конструкторів, оскільки результати їх
роботи в доволі високій мірі будуть визначати продуктивність, енергоємність
і металомісткість машини, а в кінцевому підсумку – її вартість, ефективність
використання і конкурентоспроможність на ринку. Світовий досвід
створення сучасної сільськогосподарської техніки свідчить про все більш
широке використання кращої елементної бази, що в цілому веде до світової
спеціалізації.
Таким
чином,
фактично
цей
етап
створення
сільськогосподарських машин завершується появою ―вдалої‖, чи ―не дуже
вдалої‖ роботоздатної їх конструкції.
Виконання проектування і конструювання сільськогосподарської
техніки здійснюється відповідно до стандартизованих стадій і етапів, а також
методів, які детально розроблені і використовуються багаторічною світовою
практикою галузі.
Проведення в подальшому всебічних об’єктивних випробувань
(приймальних, а також спеціальних ресурсних та до поставлення на
виробництво)
зразків
сільськогосподарської
техніки,
уточнення
конструкторської документації та підготовка її до серійного виробництва також
вимагають цілеспрямованої відповідальної роботи висококваліфікованих
науковців, випробувачів, технологів, відповідальних працівників та в цілому
заводів сільськогосподарського машинобудування [4].
Послідовно проаналізуємо, в якому ж стані знаходиться наразі в Україні
проектування і конструювання сільськогосподарської техніки. Якщо
розглядати сільськогосподарські машини і знаряддя, що нині виготовляють в
Україні як кінцевий результат проектування і конструювання, то їх якість у
більшості випадків – надто низька. Як і в недалекому минулому, так і зараз, у
більшості випадків надійність і довговічність сучасних сільськогосподарських машин значно поступається кращим світовим аналогам (за
надійністю, металомісткістю та енергетичними показниками).
Таким чином, для створення вітчизняного широкорозвиненого
сільськогосподарського машинобудування необхідно міцнити союз вчених,
конструкторів, інженерів і виробників.
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Раніше для численних науково-дослідних установ сільськогосподарського напрямку, машиновипробувальних станцій, конструкторських
бюро, кафедр та факультетів механізації сільського господарства та
конструювання була лише потреба в переході на єдину систему організації і
здійснення наукових досліджень. Зараз фундаментальні та прикладні наукові
дослідження в агроінженерній галузі проводяться в небагатьох наукових
установах Національної академії аграрних наук України, які ще залишились і,
на жаль, з багатьох позицій поки що не мають результатів світового рівня.
Пояснюється це, насамперед, відсутністю належного фінансового
забезпечення сучасних наукових досліджень, якого зараз ледве вистачає на
оплату праці наукових співробітників, чисельність яких щороку
скорочується.
А як же в цих умовах здійснювати сучасні експериментальні
дослідження без використання сучасного потужного лабораторного
обладнання, без застосування світового рівня вимірювальних приладів та
випробувальних стендів?
Наукові ж дослідження в аграрних університетах країни зараз, в
основному, більш спрямовані у бік створення теоретичних розробок (в
основному через наявність у них переважної більшості докторів технічних
наук, яких приваблює тут більш висока заробітна плата, а також комфортні і
спокійні умови педагогічної роботи), однак їх наукові розробки не мають у
більшості випадків не лише ґрунтовної експериментальної перевірки, але й
вузівські вчені в загалі не мають ніякої змоги ―кудись збути‖ власні розробки,
і вони фактично залишаються багато років ніким незатребуваними, існуючи
лише на папері. На жаль, ефективно працювати, як справжні наукові
дослідники, вузівські вчені поки що не можуть, оскільки офіційно
встановлене педагогічне навантаження на рік є занадто великим. Крім того,
має місце обов’язкова необхідність виконувати виховні функції, на що
витрачається час, та головне: наразі відсутнє пряме фінансування наукових
досліджень галузі механізації сільського господарства, тобто вузівські вчені
фактично позбавлені замовників на свою наукову продукцію. У більшості
аграрних вузів країни останнім часом складається навіть парадоксальна
ситуація, коли більшість вчених, навіть докторів наук та професорів в
науковій роботі представлені ―самим собі‖, тобто, ―що хочу і можу, те й
роблю власним коштом‖. Майже повністю відсутнє бюджетне та
госпдоговірне фінансування нових наукових досліджень у вишах виключає
вузівських вчених з найактуальнішого на сьогодні процесу створення нових
зразків сільськогосподарської техніки. Про наукові здобутки вченого в
університеті згадують лише при його переобранні на новий термін роботи на
викладацькій посаді, орієнтуючись, в основному, на кількість статей, які він
надрукував, готуючись до цього переобрання. Інтенсивна підготовка
наукових кадрів, яка зараз успішно здійснюється у багатьох аграрних
університетах, показує, на жаль, що майже все, що зараз успішно
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захищається в агроінженерній науці, не тільки немає ніякого попиту, а й
просто і відверто ―робиться на полицю‖. Ну яку практичну користь для галузі
механізації сільського господарства можна отримати майже з кожної
кандидатської або навіть з докторської дисертаційних робіт, якщо в
переважній більшості випадків вона містить ―ґрунтовні дослідження‖
саморобних установок (простіших експериментальних моделей, які ледве
зробили самі здобувачі з підручних засобів), що жодної години на працювала
в полі чи на фермі з відповідними якістю, продуктивністю та потужністю?
Звичайно ж ніякої! І навіть якщо дисертаційна робота містить дійсно
ґрунтовну і всебічну наукову розробку або принципово нове конструктивне
рішення, то вона не знайде попиту в країні, де немає вітчизняного
сільськогосподарського машинобудування, тобто фактично немає власного
замовника. Про яке ж всебічне ретельне наукове відпрацювання нових
зразків сільськогосподарської техніки зі світовим технічним рівнем, за таких
умов, взагалі може йти мова в нашій країні?
Необхідно окремо сказати, що робота дизайнерів під час конструювання
сільськогосподарських машин і їх робочих органів, спеціалістів у галузі
ергономіки, охорони праці, промислової санітарії і гігієни розглядається у
світі як дуже важлива складова частина наукової та конструкторської роботи,
і до неї ставляться зараз також дуже високі вимоги. Красиві зовні
сільськогосподарські машини, безпечні, з комфортними умовами для
обслуговуючого персоналу, як правило, мають високі техніко-експлуатаційні
показники і їх найчастіше купують. Однак, у нас ці етапи створення
сільськогосподарської техніки, здійснення яких обертається, у кінцевому
результаті підвищенням продуктивності майже на 25-30 %, виконуються
майже в останню чергу, вкрай поверхнево, або на дуже примітивному рівні. Є
підстави стверджувати, що зараз в країні бракує фахівців з цього напряму.
Складається враження, що конструкторські бюро, що існували раніше в
галузі сільськогосподарського машинобудування і налічували чисельний
загін досвідчених і висококваліфікованих конструкторів, які успішно
виконували свої функції, назавжди зникли разом з багатьма заводами з
випуску сільськогосподарської техніки. Невеличкі групи конструкторів, які
подекуди зараз ще залишились, займаються прямим копіюванням західних
зразків сільськогосподарських машин. На жаль, слід констатувати, що в
країні мабуть, також назавжди зникло дослідно-експериментальне
виробництво галузі сільськогосподарського машинобудування. Цілком
очевидно, що в умовах, коли немає широкого серійного виробництва
сучасної сільськогосподарської техніки, а є лише деякі підприємства, що
випускають прості машини невеликими партіями (фактично повністю
копіюючи західні її зразки), дослідно-експериментальне виробництво не
потрібне. А раніше саме тут в дослідно-експериментальних цехах і
дослідницьких полігонах, які існували і успішно працювали при ГСКБ і СКБ
заводів сільськогосподарського машинобудування, опрацьовувались і
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доводились до досконалості багато нових робочих органів і в цілому
високоякісних сільськогосподарських машин. Раніше серед конструкторів і
виготовлювачів нової сільськогосподарської техніки в країні натхненно
працювала велика кількість високодосвідчених фахівців, що мала в
конструюванні величезний досвіт, знання, інтуїцію. Зараз, на жаль, через
відсутність фінансування цієї когорти працівників агроінженерної галузі (яка
без перебільшення складала ―цвіт нації‖), на жаль, вже немає. А тому виникає
закономірне запитання – а для чого і для кого зараз готують інженерівконструкторів деякі аграрні університети країни?
Який же висновок можна зробити з цього вкрай важливого для нашої
держави питання? Яким же чином зараз проектувати і конструювати
сільськогосподарську техніку в Україні і взагалі: чи потрібна нам галузева
(заводська), академічна та вузівська наука в галузі сільськогосподарського
машинобудування? Відповідь очевидна: так.
Всім вже давно потрібно зрозуміти, що продовольча безпека країни – це
не лише вітчизняні сорти, гібриди рослин та породи тварин, а це ще й
енергоощадна високопродуктивна сільськогосподарська техніка, що
проектується, виробляється і ефективно використовується саме у нас в країні
[3]. А тому, дуже потрібний реальний конкурс наукових досліджень і
конструкторських розробок, що проводяться зараз в країні в галузі
сільськогосподарського машинобудування, їх ретельний критичний аналіз,
копітке порівняння з кращим світовим рівнем і не менш копіткий відбір для
реалізації. Відтак виникає необхідність мати в агроінженерній галузі
координаторів розробок цих комплексних проектів і взагалі усього цього
напряму. Це повинен бути Національний науковий центр ―Інститут
механізації та електрифікації сільського господарства‖ Національної академії
аграрних наук України, який залишився єдиним науково-дослідним
інститутом в галузі механізації та електрифікації сільського господарства в
країні і який би мав можливість залучати до цієї роботи провідних фахівців з
інших науково-дослідних установ і аграрних університетів. Тим паче, що в
ННЦ ―ІМЕСГ‖ НААНУ спільно з іншими провідними науковими установами
Національної академії аграрних наук України ретельно розроблена сучасна
система техніко-технологічного забезпечення виробництва продукції
рослинництва та тваринництва, яка враховує і відображає світовий досвід і
узгоджена з Міністерством аграрної політики та продовольства України [5].
Як показав ретельний аналіз зарубіжної наукової літератури [6-9] в галузі
наукових досліджень та конструкторських напрацювань в створенні нових
бурякозбиральних машин, рівень вітчизняних розробок не лише не
поступається кращим світовим аналогам, а з деяких позицій перевершує їх.
Крім того, основні загальні дії щодо негайного відродження сільськогосподарського машинобудування країни, а також кадрового і наукового
забезпечення галузі механізації сільського господарства в сучасних умовах
вимагають суттєвої державної підтримки [10-13]. Тільки фінансова підтримка
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і міцний союз вчених, конструкторів і виробників під час розроблення
комплексних проектів сільськогосподарських машин може, на нашу думку,
подолати відставання вітчизняних розробок у порівнянні зі світовими
зразками. Іншого виходу з кризового стану галузі сільськогосподарського
машинобудування, на наш погляд, взагалі не існує. Підтвердженням цієї тези
є яскравий досвід наших сусідів – білорусів. Так, перед розпадом
Радянського Союзу, стосовно функціонування і розвитку власного
сільськогосподарського машинобудівного комплексу Білорусь не лише не
мала перед Україною ніяких переваг, а навпаки – мала безліч особливих
проблем стосовно наявності потужностей для виробництва, тобто сучасних
машинобудівних заводів, дослідницьких центрів, власних матеріалів для
виготовлення тощо. Однак, завдяки суттєвій державній фінансовій підтримці,
в досить короткий термін там було організовано розроблення і налагоджено
масове виробництво власних високоякісних тракторів, багатьох видів
комбайнів, інших сільськогосподарських машин, завдяки чому зараз Білорусь
зайняла провідні позиції на світових ринках сільськогосподарської техніки.
Які ж конкретні кроки на найближчі роки ми пропонуємо для суттєвого
покращення як наукового опрацювання майбутніх сільськогосподарських
машин, що матимуть світовий технічний рівень, так і відродження
розгалуженого сільськогосподарського машинобудування країни? Стосовно
споживчих властивостей нової техніки для виконання основних
технологічних операцій, на нашу думку, крім загальноприйнятих вимог, вона
повинна забезпечувати ще й таке [14]:
1. Комбіновані ґрунтообробні агрегати повинні забезпечувати високі
агротехнічні кондиції ґрунту, але без негативного впливу на його структуру.
2. Машини для внесення твердих та рідких мінеральних і органічних
добрив, хімічних меліорантів повинні бути здатні забезпечувати внесення
технологічних матеріалів диференційовано (змінними дозами) в межах
одного поля з врахуванням забезпечення ґрунту поживними речовинами і
запланованого урожаю сільськогосподарських культур. Окрім того, вони
повинні бути адаптовані для роботи в умовах вітру.
3. Посівні комплекси, які за один прохід здійснюють операції обробітку
ґрунту, внесення мінеральних добрив стартовими та основними дозами і
сівбу сільськогосподарських культур, повинні мати різні форми
конструкційного виконання, які забезпечать реалізацію зональних технологій
вирощування сільськогосподарських культур із застосуванням технологій
нульового, смугового та суцільного обробітку ґрунту.
4. Обприскувачі рослин повинні забезпечувати якісне виконання
технологічних операцій в умовах вітру без шкідливого впливу на довкілля в
процесі відповідних фаз розвитку рослин або садових дерев та
виноградників. Окрім того, вони повинні здійснювати окрему подачу
хімічних препаратів та води в розподільну систему оприскувачів.
5. Техніка для збирання врожаю сільськогосподарських культур повинна
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бути придатна для адаптації роботи в несприятливих погодних умовах,
забезпечуючи збереження високої якості врожаю за мінімальних його втрат,
виключаючи при цьому переущільнення ґрунту ходовими системами.
6. Технічні засоби для післязбиральної обробки і зберігання врожаю
повинні бути придатні для обробки врожаю, зібраного у несприятливих
погодних умовах, та забезпечувати високу якість продукції і зменшення її втрат.
7. Трактори і зерно, кормозбиральні та інші самохідні комбайни
повинні бути максимально уніфіковані як мобільні енергетичні засоби і
відповідати агрономічним вимогам щодо ущільнення ґрунту. Їх двигуни
повинні бути адаптовані до ефективної роботи на різних енергоносіях
(дизельне пальне, бензин, газ). На самостійний розвиток зараз заслуговують
мобільні сільськогосподарські засоби на електроприводі.
8. Технічні засоби для виробництва енергоносіїв з поновлювальних
джерел енергії і технології, за якими вони застосовуються, повинні бути
екологічно безпечними і економічно доцільними.
9. Технічні засоби для виробництва продукції тваринництва повинні
забезпечувати реалізацію нових енергоощадних способів приготування
кормів, їх ефективного використання, а також безпечну експлуатацію тварин
в процесі отримання продукції, зокрема, молока, вовни тощо.
Висновки
Якщо Україна має у подальшому прагнути до власного
високорозвинутого сільського господарства, то вона повинна дбати й про
власне високоефективне сільськогосподарське машинобудування. Світовий
досвід показує, що наша країна не може бути якимось винятком з цієї
концепції. Але для того, щоб у майбутньому сільськогосподарська техніка
України вийшла на рівень, який цілком відповідатиме рівню світових зразків
і міжнародним вимогам якості, стандартизації і сертифікації, передусім
необхідні: перш за все міцна загальнодержавна підтримка і реальне й
конкретне об’єднання зусиль вчених, конструкторів, випробувачів і
виробників, спрямованих на вирішення пріоритетних комплексних проектів
зі створення новітньої техніки з використанням елементів автоматизації та
комп’ютеризації щодо контролю та управління її роботою на основі
використання сучасної елементної бази шляхом міжнародної кооперації, а
нормативно-правова база повинна бути такою, щоб виробляти в Україні
власну сільськогосподарську техніку було вигідно. Лише такі кроки, на нашу
думку, сприятимуть забезпеченню високої якості і надійності
сільськогосподарської техніки, яка буде успішно виготовлятись в Україні, що
дасть змогу завоювати, насамперед, власний ринок збуту і можливість
поступово та успішно вийти в недалекому майбутньому на світовий ринок.
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Аннотация
Рассмотрено влияние научно-технического прогресса на состояние
проектирования, конструирования, испытаний и производства в Украине
современной сельскохозяйственной техники. Установлено, что в
современных условиях без существенной государственной поддержки
научных исследований в области механизации сельского хозяйства,
конструкторской работы и широкомасштабных испытаний производители
сельскохозяйственной продукции в целом попадают почти в полную
зависимость от зарубежных производителей сельскохозяйственной
техники. Намечены конкретные шаги существенного улучшения как научных
исследований новых сельскохозяйственных машин и их рабочих органов,
которые будут иметь мировой технический уровень, так и возрождения
многоотраслевого,
высокоэффективного
сельскохозяйственного
машиностроения страны. Однако, на основании тщательного анализа
состояния дел в данной отрасли установлено, что существующий сегодня
научный и инженерный потенциал страны в состоянии решать на
современном уровне вопросы проектирования, конструирования и
испытаний сельскохозяйственной техники на уровне мировых требований.
Намечены конкретные шаги существенного улучшения как научной
проработки,
конструирования
и
испытаний
будущих
образцов
сельскохозяйственной техники нового поколения, так и в целом,
возрождения многоотраслевого сельскохозяйственного машиностроения
страны.
Summary
The influence of technological progress on the state of design, engineering,
testing and manufacture of modern agricultural machinery in Ukraine is
considered. It is found out that now under the absence of substantial government
support of researches agricultural engineering, design and tests on a large-scale
the domestic agricultural producers generally fall almost completely dependent on
foreign producers of agricultural machinery. However, based on detailed analysis
of the situation in the field it is found out that existing scientific and engineering
potential of the country is able to resolve the issues of design, construction and
testing of agricultural machinery meeting the international requirements. Concrete
steps to improve significantly scientific studies, design and testing of future
samples of a new generation of agricultural machinery as well as machinebuilding industry revival in whole are outlined.
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УДК 338.517:631.173
ЦІНОВИЙ ПАРИТЕТ В АПК ЯК ЕКОНОМІЧНА ОСНОВА
ТЕХНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПЕРЕОСНАЩЕННЯ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА
П. Т. Саблук, д-р. екон. наук, проф., акад. НААН,
М. М. Могилова, канд. екон. наук, доцент,
ННЦ «Інститут аграрної економіки»
Стаття присвячена аналізу впливу співвідношення цінових змін по
сільськогосподарській продукції та галузевих технічних засобах виробництва
на стан і оновлення матеріально-технічної бази аграрної сфери.
Обґрунтовано необхідність цінового паритету в АПК для забезпечення
економічних
умов
техніко-технологічного
переоснащення
сільськогосподарського виробництва.
Ключові
слова:
ціновий
паритет,
диспаритет
фондозабезпеченість, техніко-технологічне переоснащення.

цін,

Постановка проблеми. Як свідчить досвід країн Європейського
Співтовариства, результативність аграрного виробництва значною мірою
залежить від рівня його техніко-технологічного забезпечення, який на
сьогодні в Україні не сприяє природним конкурентним перевагам вітчизняної
сільськогосподарської
діяльності.
Це
пов’язано
з
низькою
платоспроможністю
аграріїв,
зумовленою
диспаритетом
цін
на
сільськогосподарську продукцію і, як наслідок, відсутністю економічного
інтересу до виробництва багатьох її видів. Кількісні та якісні параметри
матеріально-технічної бази сільського господарства потребують розширення
й
поліпшення,
передусім
шляхом
стимулювання
попиту
на
сільськогосподарську техніку. З огляду на це існує об’єктивна потреба в
дослідженні ринку галузевих технічних засобів з позицій його активізації для
вітчизняних сільськогосподарських виробників. На особливу увагу
заслуговують питання впливу міжгалузевих економічних відносин в АПК на
техніко-технологічне переоснащення аграрного виробництва.
Аналіз останніх досліджень і публікацій Основні засади державної
технічної політики в АПК висвітлені в наукових працях В. І. Кравчука [4] та
О. В. Олійника [6]. Проблеми функціонування та розвитку ринку
сільськогосподарської техніки розглянуто в працях В. В. Іванишина [3], В. Л.
Товстопята [8] та Н. І. Лукашева [5]. Напрями підвищення рівня механізації
аграрного виробництва окреслені в результатах досліджень В. В. Адамчука
[1], Г. М. Підлісецького [7] та Я. К. Білоуська [2]. Міжгалузеві відносини в
АПК є предметом наукових досліджень автора статті [9] та О. М. Шпичака
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[10]. Разом із тим недостатньо висвітлені питання впливу цінового
диспаритету сільського господарства на техніко-технологічний стан галузі.
Мета
статті
–
обґрунтувати
напрями
підвищення
рівня
фондооснащення аграрного виробництва, зокрема технічними засобами,
через забезпечення цінового паритету в АПК та стимулювання попиту
сільськогосподарських товаровиробників.
Виклад основного матеріалу дослідження. Нині вітчизняне
сільськогосподарське
виробництво
потребує
техніко-технологічного
переоснащення відповідно до рівня інноваційного та матеріально-технічного
забезпечення розвинутих країн світу. Такі процеси здійснюються в межах
розширеного відтворення аграрного капіталу, яке передбачає кількісне
зростання, якісне оновлення та структурну збалансованість усіх його
складових: земельних і трудових ресурсів, основних та оборотних засобів,
нематеріальних активів. Нині порушено структурну комплексність усіх
факторів вітчизняного сільськогосподарського виробництва. Якщо земле- та
працезабезпеченість є конкурентними перевагами сільського господарства
України, то рівень його техніко-технологічного оснащення істотно
поступається розвинутим країнам. Структура функціонуючого аграрного
капіталу характеризується певними диспропорціями не на користь основних
виробничих засобів і нематеріальної складової (технологій, сортів рослин та
ін.), частка яких залишається стабільно низькою, що не відповідає
збалансованості всіх факторів сільськогосподарського виробництва (табл. 1).
Таблиця 1 – Структура авансованого аграрного капіталу
сільськогосподарських підприємств України, %
Рік
Складові аграрного капіталу
2005
2007
2009
2011
Сільськогосподарські угіддя
(за
нормативною
грошовою
оцінкою)
Основні засоби (за середньорічною
проіндексованою вартістю)

+
довгострокові
активи

70,74

64,85

58,34

49,78

19,05

21,55

24,72

28,32

10,18

13,34

15,98

20,93

0,03
100,0

0,26
100,0

0,97
100,0

0,96
100,0

біологічні

(за справедливою вартістю)

Оборотні засоби
(за поточною вартістю)

Нематеріальні активи
(за
середньорічною
вартістю)

Разом

поточною

Джерело: розраховано за даними зведеного балансу сільськогосподарських підприємств (дані
ДССУ) та статистичних бюлетенів «Основні економічні показники виробництва продукції
сільського господарства в сільськогосподарських підприємствах України» за відповідні роки.

31

Між тим відомо, що за структурної комплексності основних факторів
сільськогосподарського виробництва, частка основних засобів має становити
40 %, земельних ресурсів – 40, оборотних засобів – 20 %. За нашими
розрахунками, вартість основних засобів у структурі спожитого аграрного
капіталу сільськогосподарських підприємств за 2005–2011 рр. не перевищує
28 % (у межах 19–28 %). Дуже низькою є частка нематеріальних активів, які
забезпечують розвиток сільського господарства на інноваційній основі (не
більше 1 %). Диспропорційність складових функціонуючого аграрного
капіталу
свідчить
про
низький
рівень
фондооснащеності
сільськогосподарських угідь і фондоозброєності праці селян. Невирішеною
залишається проблема виробництва сільськогосподарської продукції із
застосуванням новітніх технологій.
Фондозабезпеченість вітчизняних сільськогосподарських виробників не
лише не відповідає технологічним потребам, а й значно нижче від рівня країн
з розвинутим сільським господарством. Так, за даними інвентарних списків
вибіркових досліджень різних типів господарств Німеччини та
відкоригованої до сучасних цін вартості основних засобів вітчизняних
сільськогосподарських підприємств, встановлено, що в німецьких
середньостатистичних господарствах на 1 га сільськогосподарських угідь
припадає в 3,4 раза більше машин та обладнання, ніж у середньому по
Україні. Рівень транспортного забезпечення господарств Німеччини вище в
10,4 раза. Взагалі, в аграрному секторі України в частині матеріальнотехнічного забезпечення доволі гострою є проблема транспортнологістичного забезпечення.
Вище окреслені проблеми виникли через порушення універсальних
закономірностей відтворення галузевого основного капіталу, який є одним із
головних факторів економічного зростання в аграрному секторі. Незадовільні
тенденції у відтворенні основних засобів сільського господарства більш
рельєфно простежуються при порівнянні з іншими галузями економіки
України. За 2005–2010 рр. при рівні вибуття основних засобів національної
економіки 2,0–6,8 % рівень їх оновлення в 1,6–3,4 раза більше і досягає 6,8–
15,1 %. У сільському господарстві рівень оновлення галузевих основних
засобів у межах 8,8–14,6 %, але через їх зношеність і застарілість рівень
вибуття становить 7,1–12,8 %, що нижче оновлення лише в 1,1–1,5 рази.
Нерівномірне співвідношення рівнів оновлення й вибуття основних засобів
національної економіки та сільського господарства зумовлює відмінність у
темпах фондового накопичення. Так, за 2005–2010 рр. порівнянна вартість
основних засобів економіки України збільшилася на 41,82 %, тоді як фондове
накопичення в сільському господарстві становило лише 10,67 %. Для
досягнення необхідного рівня фондозабезпечення аграрного виробництва
недостатньо існуючого на сьогодні співвідношення рівнів оновлення та
вибуття галузевих основних засобів через затяжні процеси їх звуженого
відтворення до 2005 року.
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Характер і тенденції відтворення основного капіталу формуються під
впливом різних інституціональних зовнішніх і внутрішніх чинників, які
можуть відігравати роль як стимуляторів, так і депресантів. Одним з
основних факторів простого та розширеного відтворення матеріальнотехнічної бази сільськогосподарських підприємств є ціновий паритет в
агропромисловому комплексі. Його суть полягає в такому співвідношенні цін
на сільськогосподарську продукцію та галузеві засоби виробництва, за якого
купівельна спроможність сільськогосподарських товаровиробників щодо
засобів виробництва зберігається на рівні, що склався в умовно-паритетний
період.
Цінова кон’юнктура в різних сферах агропромислового комплексу
України й тенденції зростання цін на сільськогосподарську продукцію та
галузеві матеріально-технічні ресурси стримують процеси технікотехнологічного переоснащення аграрного виробництва.
Наслідком
законодавчого закріплення ліберального принципу ціноутворення в нашій
країні став значний диспаритет цін на сільськогосподарську продукцію,
особливо в 1994–1999 рр. Із 2000 р. цінові пропорції в АПК стали більш
сприятливими для сільського господарства. Разом із тим акумульований
диспаритет цін негативно позначився на матеріально-технічному
забезпеченні сільськогосподарських товаровиробників
Проаналізовані показники річного й акумульованого співвідношення
цінових змін щодо матеріально-технічних ресурсів, які споживаються в
сільському господарстві, та сільськогосподарської продукції свідчать про
різні тенденції в міжгалузевих відносинах в АПК України. Протягом 1993–
2012 рр., тобто за 20 років, для 10 років характерним був диспаритет цін на
сільськогосподарську продукцію, для інших 10 – навпаки. Слід відмітити
позитивні тенденції щодо поступового зменшення «цінових ножиць». Так, у
1993 р. темпи зростання цін на матеріально-технічні ресурси для сільського
господарства, в тому числі на різні види основних засобів, перевищували
рівень здорожчання сільськогосподарської продукції в 1,5–2,5 рази. Зокрема,
«відносне здорожчання» тракторів і машин становило 1,68, автомобілів –
1,96. З 1995 р. цей показник значно зменшився і був у межах 0,67–1,25.
Незважаючи на зменшення «цінових ножиць», досі спостерігається
негативний ефект диспаритету цін у сільському господарстві, що
характеризується сумарним акумульованим індексом співвідношення
цінових змін по сільськогосподарській продукції та галузевих основних
засобах. Порушення цінових пропорцій не на користь аграрного сектору
найчастіше траплялося стосовно сільськогосподарських машин та
обладнання. У 2012 р. накопичене перевищення зростання цін на
сільськогосподарську техніку над зростанням цін на галузеву продукцію
становило 10 %. Спостерігається позитивна тенденція щодо поступового
«відносного» здешевлення транспортних засобів (табл. 2).
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Таблиця 2 – Річний та акумульований диспаритет цін
на сільськогосподарську продукцію та галузеві засоби виробництва,
індекс
Рік
Показник
1993 1996 1999 2002 2005 2008 2011 2012
Співвідношення
зростання
цін
на
матеріально-технічні
ресурси
для
сільського
господарства
і
зростання
цін
на
сільськогосподарську
продукцію за рік
Співвідношення
накопиченого
зростання
цін
на
матеріально-технічні
ресурси
для
сільського
господарства
і
накопиченого
зростання
цін
на
сільськогосподарську
продукцію з 1993 року
Співвідношення
накопиченого
зростання
цін
на
трактори
та
сільськогосподарські
машини
і
накопиченого
зростання
цін
на
сільськогосподарську
продукцію з 1993 року
Індекс співвідношення
накопиченого
зростання
цін
на
автомобілі
та
накопиченого
зростання
цін
на
сільськогосподарську
продукцію з 1993 року

1,51

0,80

0,98

1,21

1,04

1,01

1,01

0,99

1,51

0,78

0,90

0,76

0,84

0,93

0,92

0,91

1,68

1,54

1,68

1,38

1,28

1,31

1,14

1,10

1,96

0,88

0,70

0,62

0,52

0,46

0,36

0,34

Джерело: розраховано за даними статистичних збірників «Статистичний щорічник України» і
«Сільське господарство України» за відповідні роки.
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Проблему диспаритету цін на сільськогосподарську продукцію
рельєфно характеризують «обмінні ціни» галузевих технічних засобів. У
2014 р. придбання трактора Т-150К для сільськогосподарських виробників
коштувало 249 т. зерна пшениці, тоді як у 1990 р. – 38 т. Аналогічна
тенденція характерна для «обмінної» ціни зернозбирального комбайна Нива
«Ефект», яка в 1990 р. становила 34, а в 2014 р. – 310 т. зерна (табл. 3).
Таблиця 3 – Натуральні показники обміну сільськогосподарської
продукції та галузевих технічних засобів,
тонн зерна пшениці за одиницю техніки
Рік
Найменування техніки
1990
2002
2014
Зернозбиральний комбайн СК-5 «Нива»
(СК-5МЕ-1 «Нива - Ефект»)
34,2
556,8
309,7
Трактор Т-150 К
37,8
440,0
249,0
Джерело: розрахунки авторів і дані інших дослідників [3].

Як свідчать дані табл. 2, сільськогосподарські товаровиробники змушені
виробляти і реалізовувати дедалі більші обсяги продукції для придбання
засобів виробництва, перш за все машин та обладнання. Така ситуація
призводить до міжгалузевого перерозподілу фінансових потоків не на
користь сільськогосподарських виробників і, як наслідок, до низького рівня
платоспроможності останніх.
Диспаритет цін на продукцію сільського господарства та галузей І сфери
АПК значною мірою позначається на тенденціях техніко-технологічного
переоснащення аграрного виробництва. Рівень паритетності в системі
міжгалузевого обміну є одним із найвпливовіших стимуляторів (депресантів)
відтворювальних процесів у сільському господарстві, передусім в частині
кількісного нарощування та якісного оновлення машинно-тракторного парку.
Цей вплив рельєфно виражений залежністю обсягів придбання
сільськогосподарської техніки від зміни коефіцієнта співвідношення рівня
зростання цін на сільськогосподарську продукцію до рівня збільшення цін на
галузеві машини та обладнання (рис. 1).
Відносна стабілізація паритетних відносин між різними сферами АПК
сприяла оновленню машинно-тракторного парку сільськогосподарських
підприємств. Для 2007 і 2010 рр. характерне суттєве зростання цін на
сільськогосподарську продукцію за нижчих темпів здорожчання машин та
обладнання для аграрного виробництва (відповідно 38 проти 12 %, 30 проти
10 %). Через такі цінові зміни в подальші періоди зріс попит на
сільськогосподарську техніку: в 2008 р. придбано у вартісному вимірнику на
66 % більше машин та обладнання, в 2011 р. – на 59 %.
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Приріст вартісних обсягів
придбання техніки, %

Співвідношення зростання
цін на с.-г. продукцію до
зростання цін на с.-г.
техніку в попередньому
періоді

Рисунок 1 – Вплив паритетності цін у системі міжгалузевого обміну в АПК на
обсяги придбання сільськогосподарської техніки в Україні, 2005–2012 рр.

Аналіз засвідчує, що ціновий паритет і диспаритет у сфері АПК є
відповідно стимулятором або депресантом техніко-технологічного
переоснащення аграрного виробництва, кількісного нарощування та якісного
оновлення машинно-тракторного парку сільськогосподарських виробників.
Покращення цінових пропорцій на користь аграріїв стимулює попит на
сільськогосподарську техніку, тому завданням державного регулювання є
запровадження різних механізмів для досягнення паритетності.
У частині забезпечення паритетності цін на сільськогосподарську
продукцію та технічні засоби аграрного виробництва застосовувалися
пільгове кредитування, часткова компенсація вартості техніки, агролізинг.
Виявлено суттєвий вплив обсягів і механізмів державної підтримки технікотехнологічного переоснащення аграрного виробництва на стимулювання
оновлення
машинно-тракторного
парку
сільськогосподарськими
виробниками (рис. 2).
Обсяги придбання техніки
за програмами державної
підтримки, млрд грн

Обсяги придбання
техніки,
у т.ч. вітчизняної

Рисунок 2 – Вплив державної підтримки технічного переоснащення
сільського господарства на стимулювання придбання сільськогосподарської
техніки в Україні, 2005–2012 рр.
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Так, у 2008 і 2011 рр. помітне загальне збільшення закупівлі
сільськогосподарської техніки. Саме для цих періодів характерні рекордні
обсяги придбання технічних засобів за державними програмами часткової
компенсації їх вартості, здешевлення кредитів, придбання на умовах
фінансового лізингу. Найвідчутніше державна підтримка позначається на
закупівлях вітчизняної техніки: зростають їх кількісні та вартісні обсяги, а
також питома вага вітчизняної техніки в загальних обсягах придбання.
Наприклад, у 2007–2011 рр. частка вітчизняної техніки в загальних
закупівлях коливалася в межах 28–39 %. Відчутне зменшення обсягів
державної підтримки в 2012 р. зумовило зменшення частки придбаної
вітчизняної техніки до 19 % від загальних обсягів купівлі.
Про стимулівну роль державної підтримки технічного переоснащення
сільського господарства свідчать такі показники: в 2008, 2010 і 2011 рр.
кожна гривня державної підтримки сприяла активізації 1-8 гривень власних
джерел фінансування на придбання сільськогосподарської техніки. І навпаки,
при скороченні обсягів державної підтримки на 1 гривню зменшувалася
купівля технічних засобів за власні кошти на 0,4–1,8 гривень.
Державна підтримка в основному є стимулятором попиту саме на
вітчизняну
техніку.
Проте,
вітчизняне
сільськогосподарське
машинобудування опинилося в критичному стані. Диспаритет цін на
продукцію сільського господарства негативно позначився не лише на
агарному секторі, а й на галузях І сфери АПК, передусім на
сільськогосподарському машинобудуванні. У 90-ті роки ХХ ст., зважаючи на
скрутний фінансовий стан аграріїв, обсяги придбання ними технічних засобів
суттєво зменшилися, що призвело до скорочення випуску продукції
вітчизняними машинобудівними заводами. Крім того, техніка українських
виробників за багатьма характеристиками поступається іноземним зразкам.
незважаючи на це, вітчизняне сільськогосподарське машинобудування
потребує відродження й розвитку, але на якісно новій основі. Це – один із
ключових напрямів державної політики для забезпечення технікотехнологічного переоснащення аграрного виробництва.
Тому постає потреба наукового обґрунтування оптимальних механізмів
державної підтримки технічного забезпечення сільськогосподарських
виробників і напрямів стимулювання пропозиції з урахуванням потреб
споживачів. За розрахунками Інституту, в 2010-2013 рр. у структурі
придбання сільськогосподарськими підприємствами нових тракторів частка
вітчизняних становила 1,9–20,2 %. У групі тракторів із потужністю до 40 кВт
85,7–97,6 % – імпортні зразки переважно китайського походження, 2,4–
14,3 % – українські. Щодо тракторів із потужністю 40–60 кВт і 60–1000 кВт
перевагу надають техніці країн СНД (відповідно 78,3–87,6 % і 80,5–84,4 %).
Від 74 і 86,3 % у цих групах займають трактори виробництва ВАТ «Мінський
тракторний завод». Найбільший попит у класі великопотужних тракторів на
імпортну техніку (без країн СНД). Їхня частка в загальних обсягах придбання
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становить 58,8–75,0 % при щорічному зростанні, в основному це трактори
"John Deere" (14,9–27,5 %) і "Case" (10,3–18,4 %). Щодо попиту на вітчизняні
трактори, то характерною є постійна тенденція до скорочення їхньої частки
на ринку. Винятком був лише 2011 р. для малопотужних тракторів до 40 кВт.
Аналогічна ситуація спостерігається і на ринку зернозбиральних комбайнів.
Щороку зростає частка імпортних комбайнів у загальних обсягах закупівель
(78,6–95,0 %), а вітчизняних – скоротилася з 13,3 до 3,6 %. Вивчення попиту
на сільськогосподарську техніку в Україні приводить до висновку про
необхідність розвитку вітчизняного машинобудування для АПК шляхом
запровадження системи та механізму ліцензійного
виробництва
сільськогосподарських машин іноземних фірм на території України.
Висновки. Результати досліджень свідчать про чітко виражений вплив
міжгалузевих цінових відносин на технічний стан сільського господарства.
Саме еквівалентність цін в агропромисловому комплексі є економічним
підґрунтям техніко-технологічного переоснащення аграрного виробництва. З
огляду на це, державна аграрна політика щодо техніко-технологічного
переоснащення сільського господарства має спрямовуватися на створення
інституціональних умов для забезпечення паритетності цін у сфері АПК та
формування платоспроможного попиту сільськогосподарських виробників.
Необхідний комплексний підхід до врегулювання міжгалузевих цінових
відносин в АПК, який би враховував економічні інтереси всіх суб’єктів
господарювання і сприяв справедливому обміну результатами їхньої
діяльності. Досягти паритетності цін на сільськогосподарську продукцію та
технічні засоби можливо шляхом державного регулювання процесів
відтворення через дотування і субсидування аграріїв, пільгове кредитування
та пряме бюджетне фінансування придбання сільськогосподарської техніки.
Вагомого значення набуває удосконалення механізмів і збільшення обсягів
державної підтримки техніко-технологічного переоснащення аграрного
виробництва з її переорієнтацією на малі та середні форми господарювання.
У комплексі з вищезазначеними напрямами державної технічної політики
слід забезпечити розвиток машинобудування для АПК шляхом реалізації
спільних
проектів
вітчизняних
та
іноземних
виробників
сільськогосподарської техніки на території України з урахуванням потреб
різних категорій сільськогосподарських виробників та інвестиційного
потенціалу відповідних сегментів ринку техніки.
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Аннотация
Статья посвящена анализу влияния соотношения ценовых изменений по
сельскохозяйственной продукции и отраслевым техническим средствам
производства на состояние и обновление материально-технической базы
аграрной сферы. Обосновано необходимость ценового паритета в АПК для
обеспечения
экономических
условий
технико-технологического
переоснащения сельскохозяйственного производства.
Summary
Article is devoted to the analysis of influence of correlation of price changes
of agricultural production and industry technically instruments of production for
the state and renovation of technical material base of agriculture sphere. It is
stated the need of price parity at agricultural complex to provide economical
conditions of technical and technological renovation of agricultural production.
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УДК 631.15:001.18
ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ ТЕОРІЇ МАРКОВСЬКИХ
ПРОЦЕСІВ ДЛЯ ПРОГНОЗУВАННЯ ДИНАМІКИ ЗМІН В
АГРОПРОМИСЛОВОМУ КОМПЛЕКСІ
М. Павлишин, д-р техн. наук, проф., В. Гусар, канд. техн. наук
УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого
Розглянуто методологічні підходи та перспективи застосування теорії
Марковських процесів у задачах прогнозування розвитку агропромислового
комплексу України та його складових. Застосування цієї теорії є
перспективним напрямком, який, з одного боку, забезпечує достовірність
отриманих результатів, а з іншого – спонукає до пошуку оптимальних
управлінських рішень для ефективного розвитку тієї чи іншої складової
комплексу.
Ключові слова: агропромисловий комплекс, сталий розвиток,
агротехнології, сільськогосподарська техніка, прогнозування, теорія
Марковських процесів
Суть проблеми. Сучасні наукові дослідження в аграрній галузі
використовують цілу низку математичних теорій, зокрема, теорію множин,
теорію ймовірностей, теорію фрактальних груп та ін., що дозволяє цим
галузевим дослідженням постійно ставати більш ефективними.
Разом з тим, системи в цій галузі є багатофакторними та
багатопараметричними із стохастичною різнодинамічною зміною значень
цих параметрів. При цьому параметри систем мають різну фізичну сутність і
вимірюються в різних шкалах з різною невизначеністю, що практично
унеможливлює досягнення мети досліджень та вимагає пошуку нових
підходів і застосування інших теорій.
Разом з тим, якщо звернути увагу на динаміку процесів в
сільськогосподарському виробництві, то у відносно короткі часові проміжки
їх можна розглядати як статистично стійкі процеси, тобто динаміка
ймовірності зміни станів цих процесів незначна. Саме умова статистичної
стійкості дозволяє використати для прогнозування можливих змін в цих
процесах ефективні математичні теорії випадкових процесів, зокрема,
важливого їх розділу – теорії Марковських процесів. Основи цієї теорії
розроблені російським вченим-математиком А.А. Марковим (1856-1922 рр.)
на основі вивчення ймовірностних зв’язків випадкових величин (цю теорію
ще називають «динамікою ймовірностей») [1]. Подальший розвиток теорії
Марковських процесів був реалізований А.М. Колмогоровим (1931 р.), що
зробило її доступною для багатьох дослідників та вчених різних галузей [2].
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Відносна простота та наглядність математичного апарату, висока
достовірність та точність результатів, отриманих за допомогою цієї теорії,
зробили її привабливою для спеціалістів з дослідження операцій, особливостей
та ефективності алгоритмів прийняття рішень, прогнозування та ін.
Виклад основного матеріалу. Сільськогосподарське виробництво являє
собою складний комплекс, який в умовах сталого розвитку потребує
різноманітних прогнозних оцінок, зокрема, в питаннях формування
продовольчої безпеки держави, поліпшення ефективності аграрного
виробництва та його техніко-технологічного забезпечення [3].
Вирішення проблеми прогнозування в агропромисловому комплексі
повинно базуватись на методологічних підходах, які гарантовано
забезпечують достовірність прогнозних результатів. Як приклад, розглянемо
методологічні підходи та перспективи застосування теорії Марковських
процесів у задачах прогнозування технічного рівня сільськогосподарських
машин як важливого елементу технічного забезпечення АПК. Прогнозування
тенденцій зміни технічного рівня сільськогосподарських машин,
класифікацію яких наведено в [4], є актуальним науково-прикладним
завданням [5]. Під технічним рівнем сільськогосподарської техніки та
обладнання розуміють міру використання досягнень технічного прогресу для
задоволення конкретних потреб, ступінь технічної досконалості машини,
новизни та прогресивності конструктивно-технологічних рішень, яка
описується системою показників, що характеризують якісні властивості
машини і їх відповідність кращим світовим зразкам [6].
Під прогнозуванням розуміють наукове (тобто таке, що базується на
системі фактів та доказів, встановлених причинно-наслідкових зв'язків)
виявлення ймовірних шляхів та результатів майбутнього розвитку явищ і
процесів, оцінку показників, що характеризують ці явища і процеси для
більш чи менш віддаленого майбутнього. Об'єктами прогнозування не
можуть бути будь-які явища або процеси. Якщо результат процесу
однозначний, то його прогнозування не має сенсу. Навпаки, якщо є безліч
можливих альтернатив для розвитку процесу, то науковий прогноз дає нову
та цінну для прийняття управлінських рішень інформацію [7-10 та ін].
Під прогнозуванням технічного рівня сільськогосподарської техніки
розуміють встановлення тенденцій розвитку споживчих характеристик тієї чи
іншої групи машин на короткострокову перспективу. При цьому
прогнозування може здійснюватись як за окремими показниками
функціонування машини, так і за комплексними критеріями.
Прогнозування динаміки зміни технічного рівня сільськогосподарських
машин надає можливість планувати напрямки розроблення нової
сільськогосподарської техніки та прогнозувати граничні значення її
характеристик, скоротити терміни її впровадження у сільськогосподпарське
виробництво (випробування, навчання адаптація тощо), оптимізувати
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технології прийняття управлінських та організаційно-технологічних рішень з
врахуванням сукупності факторів впливу.
Для прогнозування технічного рівня сільськогосподарських машин
доцільно застосувати математичні методи теорії випадкових процесів.
Дослідження операцій ґрунтується на математичному апараті оптимального
програмування, теорії масового обслуговування, математичній статистиці, теорії
ігор, експертних оцінках, евристичному програмуванні тощо. На вибір і
застосування кожного методу впливає особливість поставленого завдання.
Завдання, що характеризуються значною невизначеністю, вирішуються із
врахуванням досвіду й інтуіції керівників і спеціалістів методами прийняття
рішень в умовах невизначеності, неповноти або протиріччя вихідної інформації.
Одним з найважливіших факторів, що повинен враховуватись в процесі
прогнозування технічного рівня сільськогосподарських машин, є фактор
випадковості. При цьому випадкові явища, що враховуються, описуються
визначеними статистичними закономірностями, вимоги яких необов’язкові при
врахуванні невизначеності. Ця умова дає можливість використовувати в процесі
прогнозування технічного рівня сільськогосподарських машин ефективні
математичні методи теорії випадкових процесів, зокрема, Марковських.
Згідно з загальною класифікацією Марковські процеси є окремим видом
випадкових процесів. Але вони займають особливо важливе місце серед
інших видів випадкових процесів, за допомогою яких можна точно або
наближено описувати поведінку реальних фізичних систем [11]. Відомо, що в
процесі перетворення випадкових процесів дискретними або неперервними
динамічними системами, як правило, немає точних методів визначення
повних статистических характеристик вихідних процесів. Тут виключення
складають тільки лінійні перетворення нормальних процесів, для яких
зберігається властивість нормальності і повною мірою можливе застосування
методів кореляційної теорії. Якщо процес, який впливає на лінійну чи
нелінійну систему, є Марковським, то існують загальні методи розрахунку
статистичних характеристик вихідних процесів [12-15].
Завдяки відносній простоті застосування математичного апарату,
високій достовірності і точності рішень, особливу увагу Марковські процеси
завоювали у спеціалістів, які займаються дослідженнями операцій та теорією
прийняття оптимальних рішень. Технічний рівень сільськогосподарської
машини є типовою задачею дослідження операцій. В ній присутні всі
атрибути канонічної постановки:
- динаміка зміни факторів впливу на технічний рівень
сільськогосподарської машини розглядається як випадковий Марковський
процес з дискретним часом;
- мета операції має багатокритеріальний характер (технічний рівень,
якість виготовлення, конкурентоспроможність тощо);
- розвиток процесу відбувається в динаміці тощо.
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Випадковим процесом або випадковою функцією технічного рівня
сільськогосподарської машини S(t), де t – час, є функція, яка кожному
моменту часу t з деякого проміжку часу ставить у відповідність єдину
випадкову величину S(t). Таким чином, аргументом випадкової функції є час,
а її значенням – випадкова величина.
Зв’язки між показниками технічного рівня сільськогосподарської машини
можуть бути як безпосередніми, так і опосередкованими. Показники
технічного рівня сільськогосподарської машини і зв’язки між ними
змінюються протягом часу і характеризують в кожен момент часу t стан S(t)
системи S. В будь-який момент часу система показників технічного рівня
сільськогосподарської машини перебуває тільки в одному із можливих станів,
тобто будь-якому моменту часу t відповідає єдиний стан Si, за якого S(t) = Si.
Процесс, який полягає в тому, що система показників технічного рівня
сільськогосподарської машини з дискретною множиною станів в деякі
моменти часу скачком переходить з одного стану в інший, називають
дискретним випадковим процесом.
Марковський випадковий дискретний процес характеризуеться не тільки
сукупністю можливих станів, в яких система показників технічного рівня
сільськогосподарської машини може перебувати випадково, але і тими
моментами часу, коли можуть відбуватись її переходи із стану в стан. Ці
моменти часу можуть бути заздалегідь відомі або випадкові.
Випадковий процесс з дискретним часом можна представити
випадковою
послідовністю
(ланцюгом
з
індексом
k)
явищ
S i (k ), i  1, n; k  1,2,n. Випадкова послідовність називається
Марковським ланцюгом, якщо для каждого кроку імовірність переходу з
будь-якого стану S i в будь-який стан Sj не залежить від того, коли і як
система

S

опинилась

в

стані

S i . Оскільки

технічний

рівень

сільськогосподарських машин S в будь-який момент t може перебувати
тільки в одному із станів S1 ,..., S n , то при кожному k=1,2,…n явища
S1 (k ),, S n (k ) несумісні і створюють повну групу. Іншими словами, для

кожного моменту часу t0 імовірність будь-якого стану S(t) технічного рівня
сільськогосподарських машин S в майбутньому (при t>t0) залежить тільки від
його стану S(t0) сьогодні (при t=t0) і не залежить від того, як і скільки часу
розвивався цей процес в минулому (при t>t0).
Основними характеристиками Марковських ланцюгів є імовірності
pi (k )  p(Si (k ))(i  1,..., n; k  1,2,...n) явищ S i (k ) , які в нашому
випадку
називаються
імовірностями
сільськогосподарських машин.

станів

технічного

рівня
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Таким чином, імовірність i-ого стану на k-ому кроці

pi (k )

є

імовірність того, що система S від k до (k+1) кроку буде перебувати в стані
S i . Сума імовірностей цих явищ для кожного k  1,2,... n дорівнює 1.
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Умовні перехідні ймовірності з одного стану в інший описуються
функціоналом:
Pij=F[V1(ax1+bx2+…+kxn)+V2(ay1+by2+…+kyn)+…+Vn(az1+bz2+…+kzn)],
де
V1… Vі – коефіцієнти, що характеризують вплив конкретних факторів
на умовні перехідні ймовірності; V1…Vі = 1, якщо фактор присутній (чи
коли він враховується) і V1…Vі = 0, якщо фактор не враховується;
a, b,… k – коефіцієнти, які дорівнюють 1, якщо параметри враховуються,
або дорівнюють нулю, якщо параметри не враховуються;
x1…xn, y1…yn, z1…zn – параметри факторів впливу на значення умовних
перехідних ймовірностей. Кількісні значення цих параметрів визначають або
емпірично (вимірюванням), або за методом експертних оцінок.
Прогнозування технічного рівня сільськогосподарських машин можна
представити як процес переходу з одного стану (Si) в інший (Sj) з імовірністю
Рij під впливом різноманітних факторів Пij, які умовно можна віднести до 4-х
наступних основних груп: технічні, економічні, сервісні і соціальнопсихологічні [16]. Ступінь відповідності факторів сучасному рівню
визначається згідно [17] і має такі значення: "відповідає сучасному рівню
повністю" - 100 %; "не відповідає сучасному рівню частково" - 75 %;
"відповідає сучасному рівню частково" - 50 %; "не відповідає сучасному
рівню" - 25 % та "повністю не відповідає сучасному рівню" - 0 %. Перелік
факторів та їх коротка характеристика наведені в таблиці 1.
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Таблиця 1 – Основні фактори, які характеризують технічну досконалість,
споживчу якість та конкурентоспроможність сільськогосподарської
машини
№

Позначення

Фактори

Експертна
оцінка

Ранг

9,4

2

8,4

5-6

1

Пт1

2

Пт2

І Технічні
Якість виконання с.-г. машиною
технологічного процесу (в порівнянні
з аналогами)
Надійність та довговічність с.-г.
машини (в порівнянні з аналогами)

3

Пт3

Якість виготовлення с.-г. машини та
її дизайн (в порівнянні з аналогами)

7,0

10

4

Пе1

ІІ Економічні
Ціна с.-г. машини на ринку (в
порівнянні з аналогами)

8,7

4

5

Пе2

7,1

9

6

Пе3

10,0

1

7

Пе4

9,0

3

8

Пе5

6,6

12

9

Пе6

3,9

14

10

Пс1

11

Пс2

12

Пп1

13

Пп2

14

Відстрочка платежу, лізинг с.-г.
машини
Фінансова спроможність
сільгоспвиробника
Ефективність використання с.-г.
машини (результати технікоекономічного обґрунтування )
Термін окупності с.-г. машини
(завантаженість) в порівнянні з
аналогами
Гарантійний термін експлуатації с.-г.
машини (в порівнянні з аналогами)

ІІІ Сервісні
Наявність та доступність
гарантованого, своєчасного та
якісного сервісу (в т.ч. доступність до
7,7
запчастин для с.-г. машини та до
ремонту с.-г. машини або її окремих
агрегатів)
Наявність інформаційноконсультаційного та сервісного
5,3
супроводу після придбання с.-г.
машини
ІV Соціально-психологічні
Відгуки колег про роботу машини та
її сервіс в минулі роки
8,4

7

13

5-6

Одиниця виміру
Ступінь
відповідності
сучасному рівню
Ступінь
відповідності
сучасному рівню
Ступінь
відповідності
сучасному рівню
Ступінь
відповідності
сучасному рівню
Наявність
відстрочки, лізингу
Наявність
(відсутність) коштів
Ступінь
відповідності
сучасному рівню
Ступінь
відповідності
сучасному рівню
Ступінь
відповідності
сучасному рівню
Наявність
(відсутність)
сервісу

Наявність
(відсутність)
супроводу

Якісна оцінка
(відгуки позитивні,
нейтральні,
негативні)
Якісна оцінка

Ефективність роботи маркетингової
6,7
11
служби продавця
Якісна оцінка
Імідж компанії-продавця (виробника)
Пп3
7,4
8
с.-г. машини на ринку
Примітки: 0 і 10 – мінімальна і максимальна експертні оцінки факторів відповідно
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Технічний рівень сільськогосподарської машини може перебувати в
одному з наступних станів (табл. 2):
S0 – базовий стан, який характеризується наявністю достатніх умов для
забезпечення
існуючої
системи
показників
технічного
рівня
сільськогосподарської машини;
S1 – поліпшений стан, який характеризується появою додаткових
передумов економічного, методологічного, наукового характеру чи в
менеджменті, які сприятимуть поліпшенню системи показників технічного
рівня сільськогосподарської машини;
S2 – перспективний стан системи показників технічного рівня
сільськогосподарської машини, який характеризується високим рівнем
державного менеджменту, економічними, методологічними та науковими
передумовами, що відповідають найкращому світовому досвіду;
S3 – погіршений стан, який характеризується недостатнім рівнем усіх
показників;
S4 – регресивний стан технічного рівня сільськогосподарської машини,
який характеризується надзвичайно низьким рівнем всіх показників.
Таблиця 2 – Технічний рівень сільськогосподарської машини як
функція чинників управління
Стан,
ймовірність
Фактори
впливу
Технічні

Економічні

Сервісні
Соціальнопсихологічні

Пт1
Пт2
Пт3
Пе1
Пе2
Пе3
Пе4
Пе5
Пе6
Пс1
Пс2
Пп1
Пп2
Пп3

Перспективний S2

Поліпшений S1

Базовий
S0

Погіршений S3

Регресивний S4

Р2

Р1

Р0

Р3

Р4

Пт12
Пт22
Пт32
Пе12
Пе22
Пе32
Пе42
Пе52
Пе62
Пс12
Пс22
Пп12
Пп22

Пт11
Пт21
Пт31
Пе11
Пе21
Пе31
Пе41
Пе51
Пе61
Пс11
Пс21
Пп11
Пп21

Пт10
Пт20
Пт30
Пе10
Пе20
Пе30
Пе40
Пе50
Пе60
Пс10
Пс20
Пп10
Пп20

Пт13
Пт23
Пт34
Пе13
Пе23
Пе33
Пе43
Пе53
Пе63
Пс13
Пс23
Пп13
Пп23

Пт14
Пт24
Пт34
Пе14
Пе24
Пе34
Пе44
Пе54
Пе64
Пс14
Пс24
Пп14
Пп24

Пп32

Пп31

Пп30

Пп33

Пп34

При цьому в залежності від тих чи інших факторів з імовірністю Р ij
система показників технічного рівня сільськогосподарської машини може
змінюватись наступним чином (рисунок): з базового стану S0 вона може
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послідовно переходити в поліпшений S1 чи перспективний стан S2, або
навпаки, – в погіршений S3 чи регресивний стан S4.

Рисунок 1 – Марківська модель зміни технічного стану S
сільськогосподарської машини.

Таблиця 3 – Експертна характеристика станів системи технічного рівня
сільськогосподарської машини
Стан технічного рівня

S2

S1

S0

S3

S4

100
100
100
100
100
200
100
100
≥3
100
100
100
100
100

75
75
75
75
100
150
75
75
2
75
75
50
50
50

50
50
50
50
100
100
50
50
1
50
50
0
0
0

25
25
25
25
0
50
25
25
0,5
25
25
-50
-50
-50

0
0
0
0
0
0
0
0
≤0,5
0
0
-100
-100
-100

Фактори впливу
Технічні

Економічні

Сервісні
Соціальнопсихологічні

Пт1, %
Пт2, %
Пт3, %
Пе1, %
Пе2, %
Пе3, %
Пе4, %
Пе5, %
Пе6, %
Пс1, %
Пс2, %
Пп1, %
Пп2, %
Пп3, %
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В таблиці 3 наведено експертну характеристику станів системи
технічного рівня сільськогосподарської машини, кількісні значення яких
можна використовувати для розрахунків згідно побудованої моделі.
Соціально-психологічні фактори впливу на технічний рівень мають якісну
оцінку і ранжуються наступним чином (лінгвістична шкала):
- надзвичайно позитивний (100 %);
- позитивний (50 %);
- нейтральний (0 %);
- негативний (-50 %);
- негативний попереджувальний (-100 %).
Висновки
Використання
запропонованої
моделі
дослідження
зміни
відповідності технічного рівня сільськогосподарських машин заданим
вимогам дозволяє прогнозувати як можливість самих змін, так і їх динаміку
під впливом будь-якого окремого фактора або сукупності факторів. Саме
перехід до ймовірносних характеристик складних процесів дозволяє
спростити і зробити реальним моделювання цих процесів та прогнозування їх
можливих змін з метою планування напрямків розроблення нової
сільськогосподарської техніки і прогнозування граничних значень її
характеристик, скорочення термінів впровадження нової техніки та
оптимізації технологій прийняття управлінських рішень з врахуванням
сукупності факторів впливу.
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Аннотация.
Рассмотрены методологические подходы и перспективы применения
теории Марковских процессов в задачах прогнозирования развития
агропромышленного комплекса Украины и его составляющих. Применение
этой теории является перспективным направлением, которое, с одной
стороны, обеспечивает достоверность полученных результатов, а из другой
– побуждает к поиску оптимальных управленческих решений для
эффективного развития той или другой составляющей комплекса.
Summary
The methodological approaches and perspectives of the theory of Markov
processes in the tasks of forecasting the agriculture of Ukraine and its components
development are considered. Application of this theory is a promising direction,
which, on one hand, ensures the reliability of the results, and on the other - leads
to the search for optimal management decisions for the effective development of
one or another component of the complex.
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УДК 631.3:31
СТАТИСТИЧНІ МОДЕЛІ ЗМІНИ
ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АПК УКРАЇНИ
В. Гусар, канд. техн. наук
УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого
У статті розглядаються результати статистичних досліджень
динаміки зміни забезпечення АПК України енергозасобами та основними
видами машин для рослинництва і тваринництва у 2000-2013 рр. та прогноз
на 2015-2018 рр.
Ключові слова: сільськогосподарське виробництво, технічне
забезпечення, динаміка зміни, статистична модель, тренд, прогноз
Вступ. Сільськогосподарське виробництво являє собою складний
комплекс, який в умовах сталого розвитку потребує різноманітних
прогнозних оцінок, зокрема, в питаннях формування продовольчої безпеки
держави, поліпшення ефективності аграрного виробництва та його технікотехнологічного забезпечення [1, 2]. В таблиці наведено об’єкти у
сільськогосподарському виробництві, які потребують короткота
довгострокових прогнозів.
Очевидно,
що
вирішення
проблеми
прогнозування
в
агропромисловому комплексі має базуватись на методологічних підходах, які
гарантовано забезпечують достовірність прогнозних результатів.
Під прогнозуванням розуміють наукове (тобто таке, що базується на
системі фактів та доказів, встановлених причинно-наслідкових зв'язків)
виявлення ймовірних шляхів та результатів майбутнього розвитку явищ і
процесів, оцінювання показників, що характеризують ці явища і процеси для
більш чи менш віддаленого майбутнього. Об'єктами прогнозування не
можуть бути будь-які явища або процеси. Якщо результат процесу
однозначний, то його прогнозування не має сенсу. Навпаки, якщо є безліч
можливих альтернатив для розвитку процесу, то науковий прогноз дає нову
та цінну для прийняття управлінських рішень інформацію [3-5 та ін].

50

Таблиця 1 – Об’єкти прогнозування в агропромисловому комплексі

№

1

Галузь
дослідження
та
прогнозуванн
я розвитку
Продовольча
безпека
України

Об’єкт
дослідження

Предмет
дослідження

Державне
управління
продовольчою
безпекою

Передумови
забезпечення
продовольчої
безпеки держави

Забезпечення
продовольчої
безпеки України

Прогнозні
моделі
державного
управління
продовольчо
ю безпекою

Мета прогнозування

Вихідний
результат

2

Аграрне
виробництво
України

Аграрний
сектор
економіки
України

Засоби
підвищення
ефективності

Оптимізація
ефективності
сільськогосподарського
виробництва

Прогнозні
сценарії
оптимального
розвитку
АПК України

3

Технологічне
забезпечення
сільськогоспо
-дарського
виробництва

Сукупність
агротехнологій

Екологічні
показники та
показники
ресурсо- та
енергоощадності
агротехнологій

Підвищення
ефективності
агротехнологій в
заданих виробничих
умовах

Оптимальне
енерго- та
ресурсоощадне екологічно
безпечне
агровиробництво

4

Технічне
забезпечення аграрного
сектору
економіки
України

Матеріальнотехнічне
забезпечення
АПК України

Засоби
забезпечення
рентабельності
сільгоспвиробництва

Оптимальне
матеріальнотехнічне
забезпечення АПК
України

Прогнозні
моделі
рентабельного
сільгоспвиробництва
в умовах
сталого
розвитку

5

Сільськогосподарське
машинобудування

Машинобудівни
й комплекс
України

Засоби
ефективного
розвитку галузі

Ефективний
розвиток
сільгоспмашинобудування України

Прогнозні
сценарії
розвитку
вітчизняного
сільгоспмашинобудування

6

Сільськогосподарська
машина як
елемент
технічного
забезпечення
АПК України

Тенденції та
напрямки
розвитку
сільськогосподарських
машин

Стан та
перспективи
розвитку 17 груп
сільськогосподарських машин і
обладнання*

Наукове
прогнозування
напрямків розвитку
та шляхів створення
новітніх машин

Прогнозні
напрямки та
моделі
розвитку
сільськогосподарських
машин

Примітка * - за класифікацією УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого.

Викладення основного матеріалу. Одним з найбільш поширених
методів прогнозування є аналітичний опис тренду або прогнозування
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методом екстраполяції, який базується на аналізі тенденцій розвитку
одномірних часових рядів явищ та процесів. Якщо вибрана модель тренда
достатньо правильно відображає тенденцію розвитку, то отримані на її основі
прогнози практично завжди надійні. Для виходу за межі періоду часу, що
досліджується, достатньо продовжити значення незалежної змінної часу. За
такого підходу до прогнозування вважається, що рівень показника, що
характеризує явище, формується під впливом безлічі факторів, і при цьому
неможливо виділити окремо вплив кожного [6 та ін]. У звʾязку з цим хід
розвитку повʾязують не з якимись конкретними чинниками, а з плином часу,
тобто y = f (t).
Екстраполяція надає можливість отримати точкові значення прогнозу.
Точковий прогноз є оцінкою показника, що прогнозується, в точці або в
конкретному році, місяці, дні за рівнянням, яке описує тенденцію показника.
Точкова оцінка розраховується шляхом підстановки номера року t, на який
розраховується прогноз, в рівняння тренду. Вона є середньою для інтервалу
часу, на який виконують прогноз. Оскільки співпадання фактичних даних і
прогнозних оцінок є досить малоймовірним явищем, то доцільно визначати
величину довірчого інтервалу прогнозу ẏt ± tα х δ ẏt , де: ẏt – розрахункове
значення рівня; tα – довірче значення критерію Стьюдента; δ ẏt –
середньоквадратична похибка тренда.
Метод прогнозування на основі екстраполяції тренда базується на тому,
що вихідний часовий ряд повинен описуватись плавною кривою, вихідний
ряд динаміки повинен мати достатню кількість рівнів, щоб чітко проявилась
тенденція, а загальні умови, які визначають тенденцію розвитку в минулому
та сьогодні явища, що вивчається, не повинні зазнавати значних змін у
майбутньому.
Трендові моделі описуються різними функціями Ῡ = f (t), на основі яких
будуються прогнозні моделі та здійснюється їх оцінювання. Найчастіше
використовують поліноми n-ого ступеня (в нашому випадку прогнозування
динаміки зміни технічного забезпечення АПК України в середньостроковій
перспективі для забезпечення вірогідності прогнозу не менше 0,95
достатніми були поліноми 2-3 ступеня).
Обʾєктом дослідження є динаміка зміни кількості енергозасобів
(тракторів всіх марок в сільськогосподарських підприємствах та в
господарствах населення, міні-тракторів та мотоблоків в господарствах
населення і тракторних причепів) та кількості машин для збирання врожаю
(комбайнів зернозбиральних, кормозбиральних, кукурудзозбиральних,
льнозбиральних, картоплезбиральних та бурякозбиральних), а також
динаміка зміни кількості основних видів машин для рослинництва (сівалок,
картоплесаджалок,
валкових жниварок,
тракторних сінокосарок,
дощувальних машин та установок) і тваринництва (доїльних установок та
агрегатів, роздавачів кормів для великої рогатої худоби і свиней та
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транспортерів для прибирання гною) в сільськогосподарських підприємствах
України протягом 2000-2013 рр.
Часовий інтервал прогнозування або період упередження прогнозу - це
відрізок часу від моменту, для якого є останні статистичні дані, до моменту,
до якого відноситься прогноз. В межах дослідження ми розглядаємо
середньострокові прогнози (до 5 років).
Дослідженню підлягала статистична інформація стосовно наявності в
АПК України основних видів техніки з відкритих джерел [7]. Побудову
статистичних трендів та поліномів, які їх описують, виконано з
використанням програми Microsoft Office Excel-2007. Довірча вірогідність
побудованих моделей знаходиться у межах 0,956-0,999.
Отримані статистичні моделі представлено на рис. 1-4.
450000
Трактори всіх марок
(без тракторів, на
яких змонтовані
машини), одиниць

400000
y = 697,27x2 - 3E+06x + 3E+09
R² = 0,9566
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Рисунок 1 – Статистичні моделі динаміки зміни кількості енергозасобів
в АПК України у 2000-2013 рр. та прогноз на 2015-2018 рр.
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Рисунок 2 – Статистичні моделі динаміки зміни кількості машин
для збирання врожаю в сільськогосподарських підприємствах України
у 2000-2013 рр. та прогноз на 2015-2018 рр.
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Рисунок 3 – Статистичні моделі динаміки зміни кількості основних видів
машин для тваринництва в сільськогосподарських підприємствах України
у 2000-2013 рр. та прогноз на 2015-2018 рр.
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Рисунок 4 – Статистичні моделі динаміки зміни кількості основних видів машин
для рослинництва в сільськогосподарських підприємствах України
у 2000-2013 рр. та прогноз на 2015-2018 рр.

Аналіз отриманих статистичних прогнозів свідчить, що зменшення
кількості енергозасобів у сільськогосподарських підприємствах України
протягом 2000-2013 рр. супроводжувалось збільшенням кількості тракторів,
міні-тракторів 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
в найближчі п᾿ять років.
Висновки
1. На основі результатів аналізу динаміки зміни кількості енергозасобів,
машин для збирання врожаю,
кількості основних видів машин для
рослинництва і тваринництва у сільськогосподарських підприємствах
протягом 2000-2013 рр. розроблено прогноз розвитку технічного
забезпечення агропромислового комплексу України на період до 2018 року.
2. Результати отриманих прогнозних сценаріїв можуть слугувати
основою для підготовки та практичної реалізації ефективних управлінських
рішень в галузі технічного забезпечення сільськогосподарського виробництва
України.
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УДК 631.3.02: 004.358.001.891.57
ПРИНЦИП МІНІМУМУ ВЗАЄМОДІЇ ЕЛЕМЕНТІВ МЕХАНІЧНОЇ
СИСТЕМИ, ЯК ОСНОВА ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ РОБОЧОГО
ЕЛЕМЕНТА МАШИНИ
В. Кравчук, д-р техн. наук, професор, член-кор. НААН України,
В. Давидюк, канд. техн. наук,
УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого
Акцентовано, що створення та удосконалення робочих елементів
машин можливе за результатами науково-дослідних робіт, під час
проведення яких визначаються необхідні кінематичні та конструкційні
параметри.
Проведено детальний аналіз широко відомої концепції, що переміщення
об'єктів сировини малих розмірів по робочому елементі машини можна
представити аналітичними моделями руху матеріальної точки. Підкреслено,
що створені моделі не є досконалими, оскільки нехтуються геометричні
параметри, що позбавляє об'єкт сировини займати певний простір. А це
засвідчує, що відповідні елементи реальної механічної системи та їх
динаміка не відображаються у моделях образами геометричного простору
видозміненої перспективи.
Виділено, що відсутність належної формалізації взаємодії робочих
елементів сільськогосподарських машин та об'єктів рослинної сировини
впливає на технічний рівень машин та на ефективність виконання
технологічних процесів.
Тому за мету роботи прийнято розроблення фундаментальних
положень для визначення необхідних параметрів робочих елементів машин,
які підвищували б ефективність виконання технологічних операцій.
У роботі приведено принцип мінімуму взаємодії елементів механічної
системи і методи створення систем диференціальних рівнянь,
запропонований принцип збереження потужності. При цьому методи, які
випливають з принципу, є необхідними і достатніми умовами створення
аналітичних моделей. Для їх практичного використання визначають
граничне значення деформації. За математичним забезпеченням
комп'ютерної системи розробляють пакет прикладних програм та
встановлюють теоретичне значення деформації об'єкту рослинної
сировини, значення якої порівнюють з граничним. За порівнянням
встановлюють необхідні кінематичні і конструкційні параметри робочого
елементу машини.
Ключові слова: принцип мінімуму, модель потужності, методи.
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Актуальність проблеми. Створення та удосконалення робочих
елементів машин можливе за результатами науково-дослідних робіт, під час
проведення яких визначають необхідні кінематичні та конструкційні
параметри.
До нинішнього часу широко відома концепція, що переміщення об'єктів
сировини малих розмірів по робочому елементі машини можна представити
аналітичними моделями руху матеріальної точки. Але створені моделі не є
досконалими, оскільки нехтуються геометричні параметри, що позбавляє
об'єкт сировини займати певний простір. А це засвідчує, що відповідні
елементи реальної механічної системи та їх динаміка не відображаються у
моделях образами геометричного простору видозміненої перспективи.
Відсутність належної формалізації взаємодії робочих елементів
сільськогосподарських машин та об'єктів рослинної сировини певною мірою
впливає на технічний рівень машин та на ефективність виконання ними
технологічних операцій.
Це свідчить, що розроблення фундаментальних положень для
визначення необхідних параметрів робочих елементів машин є актуальною
проблемою.
Мета дослідження – розробити фундаментальні аспекти для визначення
необхідних параметрів робочих елементів машин, які підвищували б
ефективність виконання технологічних операцій.
Виклад основного матеріалу дослідження. Результати спостережень
взаємодії робочих елементів сільськогосподарських машин та об'єктів
рослинної сировини свідчать, що під час виконання технологічних операцій
чинником зовнішньої дії на об'єкти сировини є рухома маса робочого
елемента машини і навпаки, чинником дії на робочий елемент є маса об'єктів
сировини, при цьому на них також впливає земне тяжіння. Тому розроблення
аналітичних
положень
взаємодії
елементів
механічної
системи
створюватимемо не за другим законом Ньютона, в якому прискорення
матеріальної точки здійснюється силовою компонентою метафізичного
характеру, а за принципово новою концепцією, суть якої полягає в тому, що:
– під час взаємодії елементів механічної системи передається кількість
руху (імпульс) одного елемента іншому і навпаки, при цьому передача
кількості руху та деформація відображається системою рівнянь
кінематичного зв'язку;
– характер взаємодії елементів механічної системи досліджується
чисельними методами за програмним забезпеченням комп'ютерної системи
MATLAB, у яке змінні величини заносяться за списком, визначеним
функцією varargin, а результати обчислень виводяться функцією varargout;
– кінематичні та конструкційні параметри робочого елемента машини
визначаються за аналітичними моделями під час порівняння теоретичного
значення
деформації
з
граничною
величиною,
визначеною
експериментально.
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Нову концепцію взаємодії елементів механічної системи сформуємо за
поняттями та визначеннями, частково наведеними в роботах [3, 4, 5, 6, 8, 9],
сутність яких подамо в аксіоматичній формі:
– за об'єкт рослинної сировини приймаємо дискретний елемент
сільськогосподарського виробництва: зерно, коренеплід, бульбоплід, гранулу
мінеральних добрив, а також ґрунтовий агрегат певної конфігурації,
сформований частинками ґрунту, поєднаними органічними та хімічними
речовинами тощо;
– сукупність робочого елемента машини та об'єкта рослинної сировини з
властивостями реальних тіл, що безпосередньо взаємодіють в полі земного
тяжіння, приймаємо за механічну систему;
– за конфігурацію механічної системи приймаємо сукупність взаємних
положень її елементів, аналітично описаних квазі чи узагальненими
координатами, значення яких співвідносяться з однозначними положеннями
системи;
– невраховані маси елементів механічної системи, які взаємодіють між
собою, за Г. Герцем, можуть вважатись "прихованими", при цьому конкретні
властивості їх взаємодії відображаються чисельними значеннями,
визначеними за емпіричними дослідженнями (прискорення вільного падіння,
значення магнітної індукції тощо);
– координатна система з певним масштабом осей та часом, яка пов’язана
з центром інерції одного з елементів механічної системи, що рухається
відносно абсолютної системи поступально, прямолінійно і рівномірно, є
інерційна; якщо рух центра інерції елемента з координатною системою
прискорений, то така система приймається за неінерційну [2, 6];
– система аналітичних моделей є сукупністю нелінійних
диференціальних рівнянь другого порядку із змінними коефіцієнтами, у якій
час – незалежний змінний параметр, а квазі – та узагальнені координати
елементів механічної системи – залежні змінні, які за сукупністю із
крайовими умовами однозначно визначають попередній, теперішній та
майбутній стан системи за будь-який проміжок часу;
– система рівнянь кінематичного зв’язку елементів механічної системи –
це поєднана математичними операторами символьна сукупність не лише
геометричних та кінематичних, але й фізико–механічних та інших
параметрів, доданих окремою умовою;
– якщо рівняння зв'язку обмежує лише положення елементів механічної
системи, то такий аналітичний зв’язок, за Г. Герцем, вважається голономним:

dfi  

fi
dqi ,
qi
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при
цьому
наявність
співвідношення між ними

принаймні

k

 aij dqi  a j dt  0 ,

одного

диференціального

(i  1,2,3...,n) ,

i 1

де коефіцієнти aij та a j є неперервними функціями координат, швидкостей
та часу, зумовлює неголономність системи;
– дотик елементів механічної системи, який допускає матеріальну або
іншу взаємодію фізичної природи виражається в тому, що одній чи декільком
парам значень індексів i та j узагальнених координат qi і q j їх
диференціали у протилежних напрямах будуть рівні dqi  dq j  0 , при цьому
різниця відносних переміщень точок елементів механічної системи з плином
часу є деформація;
– квазікоординати – це змінні величини, представлені кінематичними
рівняннями Ейлера, які відрізняються від кутових швидкостей ,  ,  тим,
що вони не є повними похідними від узагальнених координат.
Оскільки взаємодія елементів механічної системи характеризується
передачею кількості руху одного елемента іншому і навпаки, то за методом


А. Ейнштейна [2], закон збереження імпульсу m1a1  m2a2 представимо у
формі:


mi ai  0 , ( i  1,2,3...n) ,

(1)

де за i -м індексом проводять підсумок від 1 до n ;

mi , ai – маса та прискорення елементів механічної системи.
Характерна особливість аналітичного представлення взаємодії елементів
механічної системи полягає в тому, що передача кількості руху та їх
деформація відображається системою рівнянь кінематичного зв'язку [5]:

dqi  aij dq j  ai dt , (i  1,2,3...n; j  1,2,3...m) ,

(2)

де aij , ai – коефіцієнти, залежні від конфігурації механічної системи та часу.
За розділенням на dt та повторним диференціюванням рівняння (2)
запишемо:

qi  aij q j .

(3)
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При цьому варіації прискорень  qi , сумісні з аналогічними варіаціями
прискорень  q j в момент часу (  t  0 ) набувають вигляду:

 qi  aij  q j , (i  1,2,3,...,n; j  1,2,3,..,m) .

(4)

Помноживши за методом К. Гаусса [3] співвідношення (1) на варіацію
прискорень  qi , запишемо:


mi ai   qi  0

(5)

Підставивши рівняння (4) у співвідношення (5) запишемо:


mi ai  aij  q j  0 .

(6)

Частинну похідну рівняння (3) представимо в такій формі:


ai
 aij .
q j

(7)

Тоді за підстановкою рівняння (7) у співвідношення (6) маємо:

Трансформувавши

вираз


 ai
mi ai
  q j  0
q j

 ai
mi ai
у частинну похідну
q j

(8)


  mi ai2 
q j  2 

співвідношення (8) представимо у такому вигляді:


  mi ai2 
  q j  0
q j  2 

Після позначення

 mi ai2 


 2 



символом

(9)

N

співвідношення (9) набуває

N
  q j  0 ,
q j

(10)

конфігурації:
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де N – аналітична модель зміни потужності взаємодії елементів механічної
системи, яка здійснюється за плином часу, кг  м2  с 4 або Вт  с 1 ;
q j – вторинні похідні узагальнених координат.
Із співвідношення (10) випливає формулювання принципу мінімуму
взаємодії, суть якого полягає в тому, що за будь-який проміжок часу істинна
взаємодія елементів механічної системи відрізняється від усіх можливих
взаємодій, сумісних із зв’язками, здійснених за початковою конфігурацією та
початковими швидкостями, тією властивістю, що при дійсній взаємодії
варіація зміни потужності дорівнює нулю.
(11)
Принцип (11) має диференціальний характер, який показує на ознаку, що
реальна взаємодія відрізняється від можливих взаємодій тим, що модель
зміни потужності дає екстремум порівняно з іншими взаємодіями елементів
механічної системи. Аналітично принцип (11) представимо у вигляді:
(12)
 N 0.
Оскільки вторинні похідні узагальнених координат (10) незалежні, то
варіації прискорень  q j можуть мати довільні значення. Прирівнюючи
перший член (10) до нуля, в якому варіації прискорень  q j  0 , метод
створення системи диференціальних рівнянь представимо у формі:

N
 0 ( j  1, 2, 3,..., n) ,
q j

(13)

де q j – вторинні похідні узагальнених координат.
За методом (13) формується стільки диференціальних рівнянь другого
порядку, скільки ступенів вільності у механічній системі.
Для механічних систем, функціонування яких описується моделлю зміни
потужності N , створеною квазікоординатами, що характерно для гіроскопів
або тіл з нерухомою точкою, метод (13) набуває вигляду:

N
0,
q j

( j  1, 2, 3,..., n) ,

(14)

де q j – первинні похідні квазікоординат.
Створення диференціальних рівнянь за моделлю зміни потужності N ,
утвореною первинними похідними квазі – та вторинними похідними
узагальнених координат може здійснюватись за методом, який об'єднує (13, 14):
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N
 0 , ( j  1, 2, 3,..., n) ,
f j

(15)

де f j – первинні похідні q j квазі – та вторинні похідні q j узагальнених
координат конфігурації механічної системи.
За аналогією з теоремою С. Кьоніга про кінематичну енергію [3], модель
зміни потужності N взаємодії елементів механічної системи представимо
сукупністю поступальної і відносної компонент:

N  Ni  Ni ,

(16)

де N i – поступальна компонента, Вт  с 1 ;

Ni – відносна компонента, Вт  с 1 .
Поступальну компоненту моделі зміни потужності представимо у
вигляді:
1
(17)
Ni  mi (i2  i2  i2 ) ,
2
де mi ; i , i – відповідно маса та компоненти поступального прискорення
елементів механічної системи.
Співвідношення (16) відображає принцип зміни потужності взаємодії
елементів механічної системи, суть якого полягає в тому, що загальна зміна
потужності взаємодії елементів механічної системи дорівнює сумі змін
потужностей кожного з її елементів.
(18)
Формулювання принципу мінімуму взаємодії (11) є найбільш загальним
положенням, оскільки охоплює принципи П. Мопертюі, Л. Ейлера, Ж.
Лагранжа, К. Якобі, У. Гамільтона, К. Гауса, Г. Герца та ін., які
поширюються не на взаємодію елементів механічної системи, а на одиничний
об'єкт. Вони випливають з наведеного принципу при сталому стані
механічної системи, тобто за відсутності прискорень.
Крім того, відмінність принципу (11) від принципу Г. Герца полягає в
тому, що за Г. Герцем, вільна система знаходиться в стані спокою або
рівномірно рухається за інерцією по траєкторії найменшої кривини. При
цьому зміна руху вільної системи проходить за дією явних чи прихованих
зв’язків елементів механічної системи, повнота обгрунтованя якого не
наведена при формулюванні принципу. Отже, принцип Г. Герца охоплює рух
вільних систем, елементи яких за посередництвом кінематичного зв'язку
об'єднані в об'єкт одиничних мас, що знаходиться в стані спокою або
рівномірному русі.
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За принципом У. Гамільтона кінетичний потенціал L на інтервалі часу
t  t0 має стаціонарне значення, який може бути застосований лише для
голономних систем [3]. Він частково є аналогом формальної дії рухомого
об'єкта, сформульованої Г. Лейбніцем, яка в подальшому узагальнена П.
Мопертюі як принцип найменшої дії [10].
Наведені аналітичні положення засвідчують, що принцип мінімуму
взаємодії елементів механічної системи (11) поєднує в єдиному твердженні
відомі принципи механіки, основні принципи термодинаміки тощо.
Розбіжність наведеного принципу з відомими положеннями полягає в тому,
що в ньому час, параметри простору і маса елементів механічної системи
поєднані у моделі зміни потужності (16). Сформульовані положення за своєю
сутністю ґрунтуються на загальній теорії відносності [6], суттєва відмінність
яких полягає в тому, що за їх посередництвом аналітично зображуються і
досліджуються не переміщення об'єктів зі швидкістю світлового променя, а
процеси і явища, що протікають в полі земного тяжіння. Це дає можливість
розглядати будь–яку взаємодію як взаємодію системи тіл, представлену
векторним рівнянням (1) та усуває штучне розділення механіки точки та
механіки системи тіл.
Оскільки робота і теплота – це дві форми передачі енергії, а процес
виконання роботи зводиться до передачі енергії від одного тіла іншому [11],
то за наведеним принципом різниця між формами передачі кінетичної,
потенційної, теплової та ін. енергій зникає, про що завбачував Г. Герц [5] і на
що орієнтували Л. Больцман, М. Планк та ін. [10]. У принципі (11) вони
представлені не тільки функціями початкового та кінцевого положень, тобто
роботою, а функцією стану системи – прискореною роботою. За
вищенаведеним відкривається можливість пояснення наявних у природі
різноманітних макро – та мікрофізичних процесів і спонукає до певної
корекції наявних домінант у частині зміни їх стану тощо.
Крім того, за принципом (11) сформульовано нові методи створення
аналітичних моделей за моделлю зміни потужності взаємодії елементів
механічної системи. Методи (13, 14, 15) мають простий і компактний вигляд,
а їх використання суттєво зменшує математичні викладки, оскільки зникає
необхідність визначати узагальнені сили за принципом можливих
переміщень, при цьому створення аналітичних моделей здійснюється тільки
за операцією взяття частинної похідної, що є суттєвою перевагою цих
методів. Крім того, вони відкривають можливість створення аналітичних
моделей просторової взаємодії елементів довільної механічної системи,
оскільки сам принцип ґрунтується на концепції взаємодії рухомих мас, для
яких справедливий закон збереження кількості руху системи тіл (1). Методи
(13, 14, 15) частково збігаються із методом П. Аппеля, суттєва відмінність
якого полягає в тому, що він виведений з принципу Даламбера–Лагранжа, в
основі якого покладено другий закон І. Ньютона, який передбачає
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використання силової компоненти скалярного характеру, чіткого трактування
механічної суті якої до цього часу не з'ясовано.
Висновки
Новий принцип відкриває широкі можливості формалізації взаємодії
елементів довільних механічних систем і усуває штучне розділення механіки
точки та механіки системи тіл, оскільки в основу її покладено закон збереження кількості руху системи тіл.
Принцип мінімуму взаємодії елементів механічної системи є подальшим
розвитком у частині дослідження просторової взаємодії елементів механічної
системи, обмеженої кінематичним зв'язком. Сформульовані на його основі
методи є необхідними і достатніми умовами створення аналітичних моделей.
Для їх практичного використання теоретичне значення деформації
конкретного об'єкта рослинної сировини необхідно порівняти з граничним
значенням, визначеним експериментально, за пакетом прикладних програм та
компьютерною системою MATLAB встановити необхідні кінематичні і
конструкційні параметри робочого елементу машини.
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Аннотация
Представлен новый принцип взаимодействия элементов механической
системы. Сформулирован принцип сохранения мощности. Приведены
методы создания аналитических моделей.
Summary
Presented new principle interaction of elements a mechanical system.
Formulated principle to saving of a power. Resulted the methods of creation a
analytical models
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УДК 631.354.2-585.17
ПОДВИЖНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ КЛИНОРЕМЕННЫХ
ВАРИАТОРОВ И ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ИХ НАДЕЖНОСТИ
В. Кухтов, д-р техн. наук, проф., С. Лысенко
Харьковский национальный технический университет
сельского хозяйства имени Петра Василенко
А. Пипченко,
Харьковский филиал УкрНИИПИТ им. Л. Погорелого
В статье изложены основные технологические методы и меры защиты
подвижных соединений клиноременных вариаторов зерноуборочных
комбайнов от вредных последствий механического изнашивания.
Ключевые слова: клиноременной вариатор, зерноуборочный комбайн,
механическое изнашивание.
Суть проблемы. Развитие отечественного машиностроения направлено
на ускорение технического прогресса, развитие выпуска экономичных,
надежных и долговечных машин, повышения уровня их конструирования и
совершенствования технологии производства. Одной из первоочередных
задач является обеспечение высокой надежности и долговечности тех
наиболее распространенных типов узлов, в которых конструкционно
предусмотрено сопряжение деталей. Недостаточная контактная прочность
последних, определяющая в большинстве случаев прочность узла, снижает
эксплуатационную надежность и долговечность машин.
Ресурс работы узлов зачастую ограничивается преждевременным
износом или разрушением контактирующих деталей. Обеспечение
свободного перемещения раздвижных шкивов на валах при малых зазорах
является существенным фактором в проблеме повышения надежности и
долговечности клиноременных вариаторов зерноуборочных комбайнов.
Анализ последних исследований и публикаций. В настоящее время
накоплен обширный материал по влиянию внешних механических факторов
нагружения контактируемых тел, природы материалов, среды, температуры,
электрических контактных явлений, электрохимических процессов на
развитие фреттинг-коррозии. Однако, это пока не позволяет с уверенностью
дать рекомендации по уменьшению износа в условиях фреттинг-коррозии и
по повышению фретинг-усталостной прочности. Например, Солкинд М. И. и
Лукас Р. И.[1] отмечают, что на сегодняшний день не существует теста на
фреттинг-усталость малогабаритного образца, который бы точно
воспроизводил механизм фреттинга и регулирующие его параметры. Более
полный обзор по проблеме фреттинг-коррозии можно найти в работах [2, 3].
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Цель исследования – определить эффективность разработанных
покрытий и мер защиты подвижных соединений от вредных последствий
фреттинг-коррозии для предотвращения разрушения или уменьшения
интенсивности коррозионной повреждаемости деталей вариаторов.
Основной материал. В процессе эксплуатации вариаторов, вследствие
колебания ширины по длине клинового ремня и возникающих
толчкообразных нагрузок при вращении раздвижных шкивов в месте
контакта подвижной ступицы с валом полым возникают высокочастотные
вибрации с относительным перемещением как в осевом направлении, так и в
направлении вращения. Эти перемещения в условиях несовершенной смазки
служат причиной образования в соединении так называемой фреттинг коррозии.
При фреттинг-коррозии значительно ухудшается качество поверхностей
деталей, а это может привести к существенному снижению их усталостной
прочности.
В результате последней на сопряженных поверхностях ступица-вал
образуются выработки, служащие источником шума при работе вариатора, а
окислившиеся продукты износа уплотняют зазор в соединении и приводят к
утрате его подвижности, происходит заклинивание подвижных шкивов.
Фреттинг-коррозия
является
разновидностью
коррозионномеханического изнашивания и связана с расшатыванием и разрушением
кристаллической решетки при повторных тангенциальных смещениях и с
местами схватывания контактирующих поверхностей. Характерными
условиями возникновения фреттинг-процесса являются трение скольжения с
малыми возвратно-поступательными перемещениями, начиная от величин на
порядок выше межатомных расстояний, и динамическое приложение
нагрузки [1]. Динамический характер нагружения резко увеличивает
градиент деформаций и температур на контакте, что ведет к интенсивному
окислению и схватыванию. Направленность развития фреттинг-процесса в
сторону окисления или схватывания зависит от среды в зоне контакта и
применяемой смазки.
Имеющиеся экспериментальные данные по фреттинг-коррозии не
исчерпывают всего многообразия проявлений этого вида поверхностного
разрушения. В большинстве опубликованных работ рассматривается влияние
внешних механических факторов на интенсивность развития фреттингкоррозии. Однако наиболее полную информацию для установления
механизма этого явления можно получить, исследуя структурные изменения
поверхностных слоев, природу образующихся окислов и так далее.
Преимущественное усталостно-коррозионное повреждение поверхности
большей частью обнаруживается на деталях вариаторов имеющих
подвижные соединения (рис. 1).
В связи с предеформированием материала в поверхностных слоях
начинают
развиваться
усталостные
явления,
сопровождающиеся

68

образованием микротрещин. Срастание микротрещин приводит к отколу
частиц металла, упрочненных пластической деформацией. На этапе
наблюдается упрочнение и разупрочнение поверхностных слоев, о чем
свидетельствует немонотонное изменение микротвердости по глубине.
Развитие усталостных процессов, сопровождающихся интенсивным
окислением и коррозией, приводит к прогрессирующему разрушению
поверхностного слоя. Усталостно-коррозионное повреждение поверхности
чаще всего приводит к усталостному разрушению деталей.

1  ступица подвижная; 2  вал полый;
поврежденные детали блока ведущего (сопрягаемые детали 1 – 2)
Рисунок 1 – Блок ведущий вариатора барабана
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Сложная взаимосвязь процессов фреттинг-коррозии и недостаточная
изученность их природы, влияние большого числа факторов, определяющих
активность этих процессов в каждом конкретном случае, затрудняет
разработку методов защиты. Имеющиеся в различных источниках данные
свидетельствуют о том, что борьба с этим видом разрушения возможна
различными путями: подбором соответствующих пар контактирующих
материалов, использованием различных гальванических и диффузионных
покрытий, применением жидких и твердых смазок, неметаллических
прокладок и покрытий и т.д.
Бартель А. делает попытку систематизировать разнообразные меры по
предупреждению фреттинг-коррозии, выделяя их в четыре основные группы:
конструктивные, механические, подбор материалов, монтажные и
производственные [5].
В качестве конструктивных возможностей для борьбы с фреттингкоррозией
рекомендуется
применять
бесконтактные
лабиринтные
уплотнения, вместо цилиндрической посадочной поверхности –
шарообразную, трению скольжения предпочитать трение качения, плотно
подгонять призматические и сегментные шпонки и т.д.
Предупреждение
фреттинг-коррозии
«механическим»
путем
обеспечивается созданием хорошей напряженной посадкой. Посадочные
места должны предварительно подвергаться дробеструйной обработке.
Широкие возможности для предупреждения фреттинг-коррозии дает
третья группа мероприятий – подбор пар материалов, слабовосприимчивых к
фреттинг-коррозии. Так, очень твердые материалы (например, с высоким
содержанием карбидов) обладают повышенной способностью противостоять
фреттинг-коррозии. Положительный эффект дает применение коррозионноустойчивых сталей, а также нанесение плазменных покрытий. Также следует
уделить внимание специальной обработке контактирующих поверхностей.
Так, азотирование с дополнительным нанесением порошка дисульфида
молибдена, нанесение гальванического слоя хрома, обработка поверхности
пескоструйным методом с последующим нанесением металлической пыли
свинцовистой бронзы, покрытие из неметаллических материалов дают
возможность успешно бороться с фреттинг-коррозией.
К четвертой группе отнесены такие монтажные и производственные
мероприятия, как тщательная подгонка сопряжений, посадка подшипников
скольжения и шарикоподшипников с натягом и т. д.
Применение таких материалов как тефлон и резина в соединении «вал –
втулка» позволяет иногда полностью устранить фреттинг-коррозию.
Тефлоновую пленку напыляют на вал, затем вал подвергают термической
обработке и перед сборкой покрывают обычной консистентной смазкой.
Кроме рассмотренных методов предлагается использовать различные
демпфирующие устройства для гашения вибрации.
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Уотерхауз Р.Б.
рекомендует
для
устранения
относительного
перемещения контактирующих поверхностей уменьшать тангенциальные
силы или увеличивать силы трения. Для увеличения силы трения
представляются две возможности. Там, где позволяет конструкция, наиболее
простым и эффективным методом является увеличение нормальной нагрузки.
Второй метод – увеличение коэффициента трения нанесенным на
поверхности гальваническим путем слоя меди, олова [6].
Для повышения усталостной прочности деталей, работающих в
условиях фреттинг-коррозии, применяют метод уменьшения концентрации
напряжений, заключающийся в нанесении сетки канавок определенной
глубины на поверхность, которую необходимо защитить от разрушения.
Выводы. Для уменьшения адгезии и повышения фреттинг-усталостной
прочности рекомендуется применять следующие технологические методы:
пластическое деформирование, химическую и электрохимическую
обработку, различные виды химико-термической обработки.
Снизить интенсивность процессов схватывания можно путем
применения коррозионно-стойких материалов в узлах трения, введения в
зону изнашивания смазочных материалов, прежде всего пластичных. Весьма
эффективно при этом использование смазок или покрытий, содержащих
графит или дисульфид молибдена, а также коррозионно-стойких покрытий,
например из фторопласта.
К конструктивным путям борьбы с фреттинг-коррозией относится
стремление
уменьшить
колебательное
перемещение
сопряженных
поверхностей путем увеличения натяга для случая прессовых посадок,
использования демпфирующих устройств для уменьшения вибраций и пр.
Из всего многообразия перечисленных апробированных средств
предотвращения
фреттинг-коррозии
можно
сделать
вывод,
что
универсального метода защиты от этого вида разрушения контактирующих
поверхностей не существует. Большинство предложенных методов
разработаны для частных случаев с конкретными условиями работы
конструкции, в зависимости от которых один и тот же метод может давать
совершенно противоположные результаты.
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Анотація
У статті викладено основні технологічні методи і заходи захисту
рухомих з'єднань клинопасових варіаторів зернозбиральних комбайнів від
шкідливих наслідків механічного зношування.
Summary
Basic technological methods and protective measures of movable connections
of combine harvesters variators from mechanical wear harmful consequences are
presented.
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МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ КІНЕТИКИ ЗНОШУВАННЯ
ЗНОСОСТІЙКИХ ПОКРИТТІВ
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Люблінська політехніка, Польща
М. Денисенко, канд. тех. наук
Національний університет біоресурсів і природокористування України
У статті описана математична модель процесу кінетики зношування
захисних зносостійких покриттів. Модель дозволяє прогнозувати підвищення
довговічності деталей тертя за рахунок покращення триботехнічних
властивостей поверхневих шарів.
Ключові слова: сільськогосподарські машини, абразивне зношування,
композиційні покриття евтектичного типу, наробіток, математична
модель.
Суть проблеми. Під час розробки математичної моделі розрахунку на
зношування деталей машин необхідно враховувати конструктивні
особливості спряження, що визначають механіку деформування і кінетику
контакту, параметри зовнішнього впливу на нього (навантаження, швидкість,
температура) і здатність матеріалу чинити опір зношуванню. Принципове
значення має вибір і обґрунтування елементного закону зношування
матеріалів і форм його представлення.
Розвиток комп’ютерних технологій відкриває нові можливості для
розробки математичних моделей за розрахунком на зношування деталей
машин.
Мета дослідження. Побудувати математичну модель кінетики
зношування захисних зносостійких покриттів та закономірності її утворення.
Аналіз останніх досліджень і публікацій
Зношування деталей і робочих органів сільськогосподарських машин є
неминучим і закономірним процесом. Багатьма дослідженнями встановлено,
що у 80-90% випадках працездатність машин втрачається внаслідок
зношування їх рухливих з’єднань. Від зношування змінюються геометричні
форми і розміри деталей, технічний стан їх робочих поверхонь, що
призводить до поступового зниження функціональних якостей деталей і
продуктивності машин в цілому.
У триботехніці використовуються ряд характеристик тертя, зношування,
контакту і кінематики тіл. Експериментально визначається знос (лінійний,
масовий і об’ємний), що є абсолютною характеристикою процесу. Як
правило, за відсутності єдиної методики випробовувань матеріалів на
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зносостійкість, вказану характеристику зносу неможливо використовувати в
якості критерію зносостійкості трибо пари. Для цього найчастіше
використовуються такі характеристики як інтенсивність зношування і
швидкість зношування. Вони відповідно можуть бути лінійними, масовими і
об’ємними. Лінійний знос визначається мікрометруванням зразків (деталей)
до і після досліду; масовий знос встановлюється втратою маси або роботи;
об’ємний знос встановлює об’єм матеріалу, видаленого зі зразка при
зношуванні. Ці характеристики зв’язані між собою співвідношенням:
∆ = М/Аа; ∆ = V/ Аа,
(1)
де Аа – площа контакту. Відповідно інтенсивність зношування і
швидкість зносу зв’язані зі вказаними вище характеристиками:
J = ∆/L; ̃ = ∆/t.
(2)
Характеристиками тертя ковзання є зусилля і коефіцієнт тертя. В
задачах контактної і фрикційної взаємодії широко використовується відомий
закон Кулона, що зв’язує їх таким чином:
F = fс N,
(3)
де N – зусилля на трибо пару.
Викладення основного матеріалу дослідження
Сухе тертя ковзання як об’єкт дослідження – найбільш простий вид
тертя. Тут відсутнє змащення – фактор, який впливає на рівень навантаження
фрикційного контакту, що зокрема
знижує сили тертя, які виникають.
Кінетика зношування захисних
зносостійких
покриттів
і
закономірності її протікання вивчені
недостатньо. Однак у різного виду
трибоспряженнях, у тому числі, що
працюють в умовах сухого тертя, вони
використовуються широко.
Отримані у низці робіт [1]
експериментальні результати мають
потребу
узагальнення
з
метою
побудови
аналітичних
моделей
кінетики зношування покриттів. У
теперішній час відсутні математичні
моделі зношування захисних покриттів
різної природи. У працях [2] зроблена
Рисунок 1 – Схема трибо
спроба використати сформульований у
контактної взаємодії
[3] метод дослідження кінетики
зношування матеріалів при сухому терті і узагальнений на інші види тертя
ковзання [4]. Використання вказаного методу для дослідження кінетики
зношення дифузних, хімічних і електролітичних захисних покриттів [5]
показало його коректність для цього класу матеріалів. Зроблена спроба
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використання розробленого методу і на евтектичні покриття [6]. Згодом
дослідження зношування матеріалів були продовжені і отримані важливі
результати.
Згідно із загальною схемою дослідження кінетики зношування
матеріалів трибосистем ковзання на першому етапі було необхідно вибрати
обґрунтовану механічну модель пошкодження (зносу) покриттів, що труться.
Велика кількість експериментальних досліджень [7] показує, що
переважаючим механізмом фрикційного руйнування різних матеріалів є
втома. У працях [8] сформульовані
загальні принципи теорії втомного
зносу, отримані результати , які мають
фундаментальне
значення
у
встановленні
закономірностей
зношування, як втомного процесу.
Значно
меншу
увагу
приділено
дослідженню особливостей руйнування
захисних
покриттів
під
час
трибоконтакту. Однак, як відомо, під
час тертя і зношування фрикційному
контактному впливу піддається тонкий
приповерхневий
шар.
Тому,
Рисунок 2 – Діаграма втомного
розглядаючи
захисне
покриття,
як
шар
руйнування матеріалу
достатньої товщини у порівнянні з
глибиною
його
деформування,
вважаємо механізм його руйнування втомним. При цьому виходимо з того,
що покриття, зокрема евтектичні, являють собою міцний і достатньо крихкий
моно- або полі- шар на поверхні підкладки. За надійного зчеплення покриття
з основою його руйнування відшаруванням і сколюванням неможливе. Отже,
випробовуючи циклічне поверхневе навантаження силами тертя, покриття як
шар матеріалу, який деформується, схильне до зародження в ньому і
зростанню мікронедосконалостей в умовах пружної деформації, яка
призводить до крихкого руйнування. Необхідно відмітити, що товщина
покриттів може бути різною. Умовно їх можна поділити на тонкі і товсті. Для
тонких покриттів, тобто тих, які деформуються по всій товщині, руйнування
(зношування), ймовірно, відбувається шляхом локальних сколів, котрі
накопичуючись, повністю його руйнують. Через низку обставин (неоднакова
товщина покриття, ліквація його структури за товщиною або протяжності,
недосконалість геометрії поверхні) знос може локалізуватися на частині
поверхні, призводячи надалі до появи патологічного зношування. Для
товстих покриттів деформації розповсюджуються тільки на частку їх
товщини, тому зношування як процес фракційної втоми виникає у разі
зростання і поширення тріщин зсуву частини покриття, яка деформується.
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Можливі покриття, які руйнуються квазікрихко, тобто з появою у
вершинах мікротріщин локальних пластичних дільниць.
Втомне руйнування покриттів в умовах фрикційного контакту може
утворюватись у разі великої кількості впливів, тобто багатоцикловим, або
при відносно невеликій кількості впливів, тобто бути малоцикловим.
Реалізація виду втоми залежить від зовнішніх умов процесу зношування,
наявності поверхнево-активних, корозійних, пасивуючих і захисних
середовищ, роду покриттів, технології їх отримання та інших факторів.
Наступним етапом рішення загальної задачі трибоконтактної взаємодії є
побудова математичної моделі процесу.
Роздивимось постановку даної задачі. Нехай у сполученні знаходяться
тіла, на поверхні яких створені захисні покриття деякої товщини h1 і h2 (рис.
1, (1 і 2)). Під час переміщення тіл на контакті виникають сили тертя, які
призводять до їх зносу. Функції лінійного зносу покриттів ∆k (, , Lk) (k –
порядковий номер тіла, k = 1, 2) кількісно оцінюють кінетику їх зношування.
Вимірювання проводиться по нормалі до поверхонь тертя після закінчення
деякого часу або шляху стирання. Функції зносу коректно описують зміну
розмірів тіл(товщини покриттів), що сполучаються, за незмінності зовнішніх
умов зношування в зоні тертя: постійності швидкості відносного
переміщення і температурного фактора, а також видалення від неї продуктів
зносу.
З теорії об’ємної втоми [9] силовим фактором, відповідальним за
зародження і зростання різного роду
недосконалості
структури
(типу
мікротріщин), є зсувні (дотичні) напруги.
Є досить обґрунтоване підтвердження, що
зношування є процес фрикційної втоми.
Тоді, допускаючи подібність механізмів
об’ємної і фрикційної втоми, для процесу
зношування
покриттів
вважається
справедливою така гіпотеза: кількісна
величина зносу залежить від рівня
утвореної під час тертя питомої сили
Рисунок 3 – Діаграма фрикційнотертя.
Лінійний
знос
оцінюється
втомного руйнування матеріалу
швидкістю або інтенсивністю (див.
формулу (7.2)), тобто функції ̃ = ̃ () і J∆ = J∆ () за постійності зовнішніх
умов процесу однозначно описують знос кожного з елементів трибопари.
Функції J∆ і ̃ зв’язані між собою так:
J∆ =  -1 ̃
(4)
Відомо, що однією з характеристик порівняльної оцінки
тріщиностійкості матеріалів є кінетична діаграма втомного руйнування. (рис.
2). Подібну діаграму – фрикційного втомного руйнування (рис. 3) – можливо
побудувати за результатами експериментальних досліджень зношування.
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Обидві діаграми, що підтверджується аналізом процесів руйнування, мають
дільниці, де спостерігаються подібні фізичні явища. Зокрема тут існують
порогові значення характеристик, які відповідають за тріщиноутворення: для
ДВР (діаграма втомного руйнування) це k0, для ДФВР (діаграма фрикційного
втомного руйнування) - (0) (нижня межа зносу). При k1 < k0 і  < (0) тріщино
утворення не спостерігається. При значенні коефіцієнта інтенсивності напруг
k1 = k1ш швидкість росту тріщин т → ∞, а при  = (в) (верхня межа
зношування) спостерігається руйнування матеріалу, що зношується по
всьому об’єму, який деформується, шляхом макрозрізування (зсуву), тобто ̃
→ ∞.
Залежність т від k1 у діапазоні k0 … k1ш і ̃ від  у діапазоні (0) … (в)
мають три характерних ділянки. На ділянці І (початковій) значення т і ̃
малі, тут тільки для k1 і , що достатньо перевищують k0 і (0), спостерігається
зростання тих, які є і зародження нових мікротріщін. Середня ділянка ІІ
відповідає встановленим процесам тріщиноутворення і зношування, де
матеріал руйнується шляхом накопичення пошкоджень. Його тривалість на
діаграмах залежить від зовнішніх умов роботи. Для ДФВР суттєвий вплив
чинить середовище. Якщо вона чинить пасивувальний вплив, то процес
нормального механічного зношування утворюється в ділянці великого тиску.
Такими середовищами є різні мастила,
інші речовини, наприклад, гліцерин.
Його використання в трибоспряженнях,
де використовуються сплави на основі
міді, призводить до явища без
зношування. Наявність у зоні тертя
поверхнево-активних речовин може
привести до зменшення зони сталого
зношування.
Дільниця ІІІ охоплює рівні k11 і ,
за яких реалізуються нестабільні види
руйнування
матеріалу:
циклічний
долом
за
об’ємній
втоми,
задир,
зрив
Рисунок 4 – Діаграма
або
відшарування
покриття,
зносостійкості матеріалу
перенесення матеріалу контртіла за
(покриття)
фракційності втоми. Практично доцільно розглядати неповну ДФВР, що
містить ділянки І і ІІ.
Результати досліджень закономірностей зношування матеріалів при
сухому терті [10], облік особливостей трибоконтактної взаємодії покриттів і
гіпотеза про наявність функціонального зв’язку зносу і питомих сил тертя
дозволяють записати таку систему кінетичних рівнянь зношування:

() = 1.
(5)
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Тут
– базисний параметр математичної моделі зношування –
характеристична функція зносостійкості покриття,
= d ,
().
Початкові умови мають вид
∆1 = ∆2 = 0 при L = 0;
Фk () = 0 при L = 0; L > 0,  = const > 0
(6)
Для процесу сталого зносу функція зносостійкості визначається так:
Фk () = /∆k, або Фk () =  /∆k.
(7)
Для розрахунку ресурсу трибоспряження систему (2) доцільно
представити таким чином:

() = 1.
(8)




Зусилля тертя, що виникають на трибоконтакті, як свідчать дані
багатьох експериментальних досліджень (наприклад, [11]), досить коректно
визначаються співвідношенням (3). так як характеристикою завантаженості
контакту є тиск, то відповідно співвідношення записується у вигляді закону
Амонтона – Кулона
 (, , L, ∆k) = fс  (, , L, ∆k),
(9)
де fс визначається, як правило, експериментально або приймається за
довідковими даними.
Функція зносостійкості Ф () представляє собою інваріанту розглянутих
вище швидкості ̃ та інтенсивності J∆ лінійного зносу. Зіставлення формул (2)
і (4) показує, що J∆ =
 і̃=
 . Тому подібно до ДФВР (рис. 3),
можна запропонувати діаграму зносостійкості матеріалу (покриття) ДЗМ
(рис. 4), який є дзеркальним відображенням S-подібної ДФВР. Вказана
діаграма може розглядатися як характеристика порівняльної зносостійкості
покриттів, оскільки її наявність для декількох покриттів дозволяє наочно за
однакових рівнів  оцінити їх стійкість проти зношування.
Внаслідок високої міцності покриттів можна очікувати, що пластичні
деформації тут при значеннях , що наближаються до
(межа міцності на
зріз), малі, тобто деформації покриттів є пружними, а руйнування – крихким
(квазікрихким). Тому цілком ймовірно, що вдається побудувати повну ДЗМ,
яка включає три дільниці (рис. 4). На дільниці І спостерігається знос
внаслідок багато циклової втоми, на дільниці ІІ знос зростає і відповідно
зменшується кількість циклів навантажень, переходячи потім на ділянці ІІІ в
зону малоциклової втоми. Більш вірогідно, що зі зростанням навантаження
фрикційного контакту внаслідок появи значних градієнтів температури, при
прояву релаксаційних властивостей покриттів, неоднорідності їх структури і
зміни фазового стану компонентів реально вдається отримати неповну
діаграму зносостійкості, що включає дільниці І і ІІ.
Для побудови діаграм зносостійкості необхідно обчислити значення
функції Ф() відповідно до виразу (4). Тут шлях тертя ковзання визначається
з кінематичного аналізу силової схеми тертя, а лінійний знос зразків
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встановлюється або їх безпосереднім виміром або – за рівномірного
розподілу зносу по тертьових поверхнях – за першим із співвідношень (7.1):
∆k = Мk / Аа𝑘вз,
(10)
де kвз визначається, зважаючи на геометрію трибоспряження [12],
kвз = Аа /А (kвз = 0…1).
Встановлені значення Ф = Ф() з метою побудови ДЗМ апроксимуються
достатньо коректно такими функціями:
 =



[(



;

 

 = Вk /[ - 
 = Сk / 

;
,

(11)
(12)
(13)

де , Вk, Сk,
,  ,  – характеристики зносостійкості трибопари ( межа міцності на зрізування).
Визначення вказаних характеристик для побудови функцій (8) – (10)
проводиться на ЕОМ методом найменших квадратів. Кожна з цих функцій
дозволяє побудувати діаграми зносостійкості певного виду: функція (8) –
повну діаграму, функції ((9) і (10) – неповні діаграми, причому функція (10)
може бути використана у тих випадках, коли (0)  0 або коли ті, що діючі 
вельми високі, проте не реалізується повна ДЗМ.
Висновки
1. В якості технологічного методу підвищення зносостійкості
трибоспряжень і робочих органів сільськогосподарських машин
застосовуються захисні евтектичні покриття. Їх використання дозволяє
суттєво
збільшити
ресурс
мобільних
зчленувань,
особливо
важконавантажених, і які працюють в умовах абразивного зношування.
2. Побудована математична модель кінетики зношування захисних
покриттів, яка дозволяє прогнозувати підвищення довговічності деталей
тертя за рахунок покращення триботехнічних властивостей поверхневих
шарів.
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Аннотация
В статье описана математическая модель процесса кинетики
изнашивания защитных износостойких покрытий. Модель позволяет
прогнозировать повышение долговечности деталей трения за счет
улучшения триботехнических свойств поверхностных слоев.
Summary
This paper describes a mathematical model of the protective wear-resistant
coatings wear kinetics process. The model allows forecast the increase of friction
parts durability by improving tribotechnical properties of the surface layers.
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ПОБУДОВА МОДЕЛЕЙ ФОРМУВАННЯ ПОСТУПОВИХ
МЕХАНІЧНИХ ВІДМОВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ТЕХНІКИ
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Харківський національний технічний університет сільського
господарства імені Петра Василенка
Ю. Козлов,
Харківська філія УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого
У статі викладено метод стохастичного моделювання процесів
накопичення
механічних
ушкоджень
в
зношуваних
елементах
сільськогосподарських агрегатів і прогнозування на цій основі показників
механічної надійності.
Ключові слова: сільськогосподарська техніка, поступові механічні
відмови, механічна надійність.
Суть проблеми. Сільськогосподарська і транспортна техніка
вітчизняного виробництва за основними показниками безвідмовності і
довговічності істотно поступається рівню, досягнутому світовими
виробниками. Виправити ситуацію можна, використовуючи комплексний
підхід і акцентуючи увагу на підвищенні якості проектування. Забезпечення
надійнісно-орієнтованого проектування вимагає широкого використання
методів моделювання та прогнозування надійності. В першу чергу на етапі
проектування необхідно оцінити ризики і запобігти виникненню відмов,
обумовлених різними видами механічного пошкодження і руйнування
елементів машин. Ефективним способом вирішення багатьох проблем
механічної надійності і переходу до ресурсного проектування є використання
стохастичного моделювання деградаційних процесів.
Мета дослідження розробити метод стохастичного моделювання
процесів накопичення механічних пошкоджень в елементах машин для
прогнозування на цій основі показників механічної надійності.
Основний зміст. Під стохастичним моделюванням процесів
механічного пошкодження розуміється побудова таких аналітичних
імовірнісних моделей, які адекватні фізиці процесу і придатні для
статистичного оцінювання параметрів. Доступні для аналізу статистичні дані
про реальні деградаційні процеси в техніці, які пов'язані зі зношуванням, як
правило, мають дискретний характер. Методи моделювання повинні
враховувати цю особливість.
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У багатьох випадках при кумулятивних процесах механічного
пошкодження можна використовувати модель нестаціонарного випадкового
процесу з безперервними монотонними реалізаціями [1]. Спрощений спосіб
опису такого процесу полягає в тому, що використовується лише умовний
розподіл параметра технічного стану xп (t ) за будь-якого фіксованого
напрацювання t . Динаміка процесу задається у вигляді детермінованих
функціональних залежностей від напрацювання для тих параметрів розподілу
xп , які визначають зміну середнього значення процесу і характеристик його
розсіювання. Тоді у разі монотонно зростаючих реалізацій процесу xп (t ) [1]
виконується інтегральна залежність:
xп

t


o

де

1   f  xп  dxп
 t 
,
f  t  dt  xп o
 xп 
x


o f  п 0  dxп

(1)

f  xп   щільність умовного розподілу параметра стану при
 t 

фіксованому напрацюванні;

f  t   щільність розподілу напрацювання до виходу параметра стану
 xп 
на будь-який фіксований рівень;
xп

 xп

 f 
o

 dx  імовірність досягнення параметром стану рівня при
0  п

напрацюванні t = 0.
Якщо величина параметра xп , що відповідає граничному стану об'єкта,
задана і дорівнює

xпp  const , то з (1) після диференціювання по

напрацюванню випливає вираз, який можна
прогнозування щільності розподілу ресурсу

використовувати

xпр
d   xп 

  f
dxп 

dt  o  t 



.
f t


xпр
x
пр 

x


o f  п t  dxп

для

(2)

Вираз (2) встановлює однозначну стохастичну залежність між
щільностями розподілу ресурсу та параметра технічного стану об'єкта.
Обираючи вид та параметричні функції умовного розподілу параметра стану
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f  xп  , за допомогою (2) завжди можна визначити відповідну щільність
 t 
розподілу ресурсу. При цьому не накладається ніяких обмежень на характер
передбачуваної поведінки окремих реалізацій процесу xп (t ) , крім
необхідності їхнього монотонного зростання. Якщо як умовний розподіл
параметра технічного стану використовувати закон Вейбулла з щільністю
виду:

b  xп 
x


f  п  
t

 a(t )  a(t ) 
де

параметр

масштабу

напрацювання a(t )  t





a(t )

b 1

b

  xп  

  ,
exp  
a(t )  

 


визначається

, а параметр форми

степеневою

(3)
функцією

b  const , то за допомогою

(2) отримуємо [1], що ресурс має розподіл Фреше, у якого щільність
визначається виразом:
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(4)

Згідно з (4) основні прогнозовані показники надійності можуть бути
визначені за формулами:
 ймовірність безвідмовної роботи
b

   xпp  



R(t )  1  exp      ;
t  

 


(5)

1

1 

T   xпp  Г 1   ;
 b 

(6)

 середній ресурс

 гамма-відсотковий ресурс


t   xпp  ln 1
1  

1

1

b

.

(7)

Практична реалізація прогнозу надійності за допомогою виразів (5), (6) і
(7) вимагає наявності даних про величину вхідних параметрів: ,  і b .
Статистична оцінка цих параметрів може бути виконана на основі
використання дискретних даних при неперервному монотонному
випадковому процесі xп (t ) . Нехай на основі контролю технічного стану у n
однотипних об'єктів отримана випадкова вибірка попарно відповідних один
одному значень параметра стану і напрацювання: xпi , ti , i  1, 2, ..., n . У
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системі координат xп і t така вибірка є сукупністю точок, які знаходились на
реалізаціях випадкового деградаційного процесу в моменти дискретного
контролю.
Наявність аналітичних виразів для відповідних один одному щільностей
розподілів f 



xп

 і f  t  дозволяє використовувати для оцінювання
 x 
t 
 п

їх параметрів універсальний і ефективний метод максимальної
правдоподібності [2]. У розглянутому випадку сумісна функція
правдоподібності може бути задана у вигляді

x
L, , b    ln f  пi
 ti
i 1
n

  ln
 
 i 1
n

f 


ti

.
xпi 

(8)

Параметри ,  і b визначають з умови максимуму функції
правдоподібності (8).
В загальному випадку слід проводити моделювання за кількома
найбільш поширеними законами розподілу зазначеного параметра технічного
стану. Одним з таких законів є нормальний закон із щільністю, що має вигляд
2
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Тоді у відповідності до (2), ресурс розподіляється за законом БірнбаумаСаундерса і має щільність
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а імовірність безвідмовної роботи відповідає виразу:

 t   xпп 
,
R(t )  1  F0 
  t  
 0


(11)

середній ресурс:
1


2
T   xпp  1  0 2  ,
2

x
пp 


(12)

в той час, як гамма-відсотковий ресурс має вигляд:


2
t  0,25   4 хпр  U 0   U 0  ,


1

2

де Uγ – кватніль нормального розподілу, яка відповідає імовірності γ.

(13)
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Практичне розуміння визначення параметрів µ, ν та ζ0 проводиться за
аналогією, наведеною раніше та встановлення їх вагомих значень також
витікає з умов максимуму функції правдоподібності (8).
Реалізуючи викладену вище теорію стохастичного моделювання і
прогнозування
механічної
надійності,
проведемо
розрахунки,
використовуючи як вихідні дані результати вимірювань сумарного кутового
зазору на вхідному валу головної передачі ведучих мостів. Цей параметр
комплексно характеризує рівень зношеності всіх тертьових пар моста і за
його величиною може бути встановлено граничний стан моста в зборі. Для
отримання відповідної статистичної інформації в умовах експлуатації при
різних напрацюваннях були обстежені ведучі мости 9 сільськогосподарських
агрегатів (18 мостів) і значення кутового зазору зведені в таблиці 1.
Таблиця 1 – Значення сумарного кутового зазору і напрацювання
ведучих мостів
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Наробіток
мото-год.
4649
5422
1177
1817
1512
2156
1901
7680
2105

Сумарний кутовий
зазор, град
14
48
5
13
6
27
30
35
17

№
п/п
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Наробіток
мото-год.
4649
5422
1177
1817
1512
2156
1901
7680
2105

Сумарний кутовий
зазор, град
17
20
2
12
13
4
36
40
13

Максимізуючи функцію правдоподібності (8) для обох законів розподілу
за трьома параметрами за допомогою математичного пакету «Маthcad», були
визначені числові значення, які при наведених статистичних даних про
деградаційні процесі склали: μ = 971; b = 1,524 і ν = 1,26 для розподілів
Вейбулла і Фреше, та µ = 73, ν = 0,92 та ζ0 = 2,96 за нормальнім та
Бірнбаума-Саундерса відповідно. Використовуючи знайдені параметри і
враховуючи нормативне значення сумарного кутового зазору ведучих мостів,
яке відповідає їх граничному стану і становить хгр = 36 град., були
побудовані графіки прогнозованих щільностей розподілу ресурсу мостів,
представлені на рисунку 1. Тут наведені також залежності середнього
значення кутового зазору xп (t ) від напрацювання в експлуатації.
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f1  t   розподіл за законом Фреше;
 xп 
f 2  t   розподіл за законом Бернбаума-Саундерса
 xп 
Рисунок 1 – Щільності розподілу ресурсу мостів

У відповідності з виразом (5) побудований графік ймовірності
безвідмовної роботи провідних мостів, наведений на рисунку 2.
1
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R(t) 0,5
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t, тис.мото-год.

Фреше;
Бернбаума-Саундерса.
Рисунок 2 – Графік імовірностей безвідмовної роботи провідних мостів
сільськогосподарських агрегатів у відповідності до закону розподілу
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Висновок
Практичне
значення
розглянутого
методу моделювання
та
прогнозування механічної надійності для етапу проектування і випробувань
дослідних зразків полягає в тому, що побудована на основі реальних
статистичних даних модель надійності об'єкта буде відображати весь спектр
експлуатаційних впливів та чинників, що впливають на деградаційний процес
і розподіл ресурсу. Модернізуючи або проектуючи новий об'єкт, аналогічний
по конструкції і умов експлуатації, а також подібний на увазі деградаційного
процесу, слід використовувати отриману за даними про попередника модель,
як базову і, проводячи порівняльні розрахунки або прискорені порівняльні
випробування, за їх результатами, після коригування деяких параметрів
моделі здійснювати прогноз ресурсних показників надійності в реальній
експлуатації.
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Аннотация
В статье изложен метод стохастического моделирования процессов
накопления механических повреждений в изнашивающихся элементах
сельскохозяйственных агрегатов и прогнозирования на этой основе
показателей механической надежности.
Summary
The method of stochastic моdeling of processes of adding up of mechanical
damages in wearable elements of agricultural machines and forecasting
mechanical reliability indexes on this basis is presented.
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УДК 631.539.3
ОЦЕНКА ПРОЧНОСТИ НЕСУЩИХ СИСТЕМ СПЕЦТЕХНИКИ,
СОЗДАННОЙ НА БАЗЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ И
ТРАКТОРНЫХ ШАССИ
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Харьковский национальный технический университет сельского
хозяйства имени Петра Василенко
О. Щербак, канд. тех. наук, доцент,
Харьковский национальный автодорожный университет
Д. Чаусов,
Харьковский филиал УкрНИИПИТ им. Л. Погорелого
Представлена методика оценки прочности несущих систем дорожностроительных машин, созданных на базе автомобильных и тракторных
шасси. Методика предполагает использование современных компьютерных
программ трехмерного моделирования и прочностного конечно-элементного
анализа.
Ключевые слова: несущая система,
моделирование, конечно-элементный анализ.

прочность,

трехмерное

Введение. Под несущей системой подразумевается рама грузового
автомобиля (рис. 1) или трактора, гусеничного (рис. 2), колесного (рис. 3).
Шасси грузовых автомобилей и промышленные тракторы (гусеничные и
колесные) широко применяются для создания дорожно-строительных,
коммунальных машин и специальной техники. Эти машины должны быть
надежными и долговечными. Рама грузового автомобиля и тракторов – их
базовая конструкция. Разрушение рамы полностью приводит к отказу в
работе. Поломка продольных балок рамы вынуждает полностью разбирать
машину для ремонта рамы или замены ее на новую. Поэтому рама должна
обладать, по сравнению с другими агрегатами, наибольшей долговечностью,
быть надежной в эксплуатации в течение всего срока службы и списываться
вместе с машиной при еѐ окончательной выбраковке.
Вместе с тем рама не должна иметь излишнего запаса прочности, а
рассчитываться на долговечность, соответствующую экономически
обоснованному сроку службы машины. На практике рамы часто разрушаются
задолго до истечения срока службы и обладают значительно меньшей
долговечностью, чем другие агрегаты, не являющиеся базовыми.
Анализ публикаций. Казалось бы, что работы по повышению
долговечности должны быть в первую очередь посвящены исследованию
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прочности рамы. Однако до сих пор прочность рамы – наименее изученный
аспект в общей проблеме повышения долговечности машины.

Рисунок 1 – Рама грузового автомобиля

Рисунок 2 – Рама гусеничного бульдозера

Как отмечено в [1], две причины обусловили недостаточную
изученность прочности рамы автомобиля.
Первая связана с тем, что рама не принадлежит к специфическим
«автомобильным» агрегатам, а является скорее
«строительной»
конструкцией, условия работы которой и особенности проектирования до
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недавнего времени
автомобилистам.

не

были

достаточно

известны

конструкторам-

Рисунок 3 – Рама колесного погрузчика

Вторая заключается в существующей недооценке циклического
характера воздействия эксплуатационных нагрузок на раму и явлений
усталости, определяющих основную массу разрушений элементов рам в
эксплуатации. Пренебрежение опасностью усталостных разрушений
особенно сильно сказывается на существующей практике опытной проверки
разрабатываемых и восстанавливаемых рам на прочность.
Проверка рамы на прочность проводится до последнего времени лишь
при дорожно-эксплуатационных и полигонных испытаниях машины, т.е. на
стадии окончательного доведения конструкции, когда какие-либо
кардинальные изменения в раму вносить уже очень трудно, а иногда
невозможно.
Первую из причин малой изученности прочности рамы уже удалось в
значительной мере преодолеть введением теоретически обоснованного
типового расчета на статическую прочность. Вклад в решение этой проблемы
внесли Е.А. Чудаков, Б.В. Гольд, Г.Г. Баловнев, Н.Ф. Бочаров,
В.Б. Проскуряков, М.Б. Школьников, М.Н. Закс, П.И. Сорокин,
С.С. Дмитриченко и многие другие, а также зарубежные ученые К. Эрц,
И. Дойч, М. Ханке и ряд других. Успех работы этих ученых был достигнут
использованием ими результатов, полученных в области строительной
механики тонкостенных стержней и рамных конструкций из тонкостенных
элементов В.З. Власовым, Б.Н. Горбуновым, Д.В. Бычковым, А.А. Уманским,
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И.В. Урбаном, А.И. Стрельбицкой и другими учеными. Он заключался: в
обобщении опыта эксплуатации автомобилей разных моделей в разных
дорожных условиях; в анализе и систематизации эксплуатационных
разрушений с использованием современных средств и методов механики
материалов; в моделировании усталостных изломов рамных конструкций
неразрушающими методами и путем прямых испытаний натурных узлов и
рам под циклической нагрузкой; в использовании систематизированных
эксплуатационных данных для контроля правильности методики и
результатов усталостных испытаний в заводских условиях.
Цель исследования – разработать методику оценки прочности несущих
систем дорожно-строительных машин, созданных на базе автомобильных и
тракторных шасси, с использованием современных компьютерных программ
трехмерного моделирования и прочностного конечно - элементного анализа.
Методика оценки прочности несущих систем. В нашей работе
предпринята попытка оценить прочность рамы автомобильного подъемника
и разрешить в определенной мере следующие задачи: выяснить совокупность
причин возникновения многочисленных эксплуатационных разрушений;
разработать комплекс виртуальных компьютерных испытаний, позволяющих
эффективно контролировать прочность и долговечность рам грузовых
автомобилей и их отдельных элементов на всех этапах проектирования,
доводки и ремонта конструкции; разработать основы технологии ремонта
рам при возникновении типичных усталостных разрушений (рис. 4–6).

Рисунок 4 – Усталостные разрушения рамы

Важность разрешения первой из названных задач очевидна: не зная
природы эксплуатационных разрушений, не исследовав напряженного
состояния рамы в местах возникновения многочисленных разрушений, т.е. не
зная действительной загруженности рамы в целом и ее элементов в
отдельности, нельзя создать новую или улучшить существующую
конструкцию так, чтобы она имела высокую усталостную прочность и
долговечность, а также грамотно разработать технологию ее ремонта.
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Рисунок 5 – Усталостные разрушения рамы

Рисунок 6 – Усталостные разрушения рамы

Для оценки напряженно-деформированного состояния была построена
расчетная компьютерная модель металлоконструкции автомобильного
подъемника (рис. 7).

Рисунок 7 – Металлоконструкция автоподъемника
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Используя систему Ansys-15, выполнен анализ прочности несущей
системы автоподъемника (рис. 8). На основании проведенного расчета
выполнена конструктивная модернизация рамы и подрамника. Модернизация
заключалась в усилении ранее выявленных мест.

Рисунок 8 – Анализ прочности рамы автоподъемника

Аналогично была исследована несущая система гусеничного бульдозера
на базе трактора Т-153 (рис. 9).

Рисунок 9 – Несущая система гусеничного бульдозера

При исследовании нагруженности несущей системы бульдозера
(рис. 10) моделировались наиболее нагруженные режимы, а также удар
отвалом в труднопреодолимое препятствие.
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Рисунок 10 – Исследование нагруженности
несущей системы гусеничного бульдозера

Выводы. Проведенные исследования позволили разработать методику
оценки напряженно-деформированного состояния несущих систем дорожностроительной техники, созданной на базе автомобильных шасси и
промышленных тракторов. На основании полученных результатов проведена
конструктивная модернизация рамы автоподъемника и гусеничного
бульдозера.
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Анотація
Наведено методику оцювання міцності несучих систем дорожньобудівельних машин, створених на базі автомобільних і тракторних шасі.
Методика передбачає використання сучасних комп'ютерних програм
тривимірного моделювання і міцнісного скінчено-елементного аналізу.
Summary
The technique of bearing systems durability assessing of road-construction
machines developed on the basis of automobile and tractor chassis is presented.
The technique assumes the use of modern computer programs of three-dimensional
modeling and the strength finite element analysis.
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УДК 631.3:667.24(083.7)
МЕТОДИКА ОЦІНКИ ЯКОСТІ ФАРБОВИХ ПОКРИТТІВ І ЗВАРНИХ
З’ЄДНАНЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ТЕХНІКИ
В. Рубльов, д-р техн. наук, проф., В. Войтюк, д-р техн. наук, В. Рубльов
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Фарбові покриття і зварні з’єднання відносяться до загальносистемних
показників якості виготовлення сільськогосподарської техніки. Вони
характерні як для оцінки якості повнокомплектних машин, так і для їх
складових частин. Проте методиці їх оцінювання надається недостатньо
уваги. Особливо це проглядається у зв’язку з відсутністю еталонних
довідників для оцінювання якості їх виготовлення. Наведені приклади
реалізації методичного забезпечення оцінювання якості фарбових покриттів
і зварних з’єднань сільськогосподарської техніки.
Ключові
слова:
фарбові
покриття,
зварні
сільськогосподарська техніка, нормативні документи,
документи, оцінювання, якість.

з’єднання,
методичні

Постановка проблеми. Оцінка якості сільськогосподарської техніки –
обов’язкова технологічна операція як під час виготовлення, так і під час
технічного обслуговування сільськогосподарської техніки. У той же час,
існуючий міждержавний стандарт ГОСТ 15.001-88 [1] не передбачає
нормування вимог до оцінки якості виготовлення техніки. Перелік
експлуатаційних документів, які рекомендує ГОСТ 2.601-95 [2] для їх
розроблення, не передбачають регламентацію дій з оцінки якості техніки в
процесі експлуатації. До них відносяться:
1.Керівництво з експлуатації.
2.Інструкція з монтажу, пуску, регулюванню і обкатки.
3.Формуляр.
4.Паспорт.
5.Етикетка.
6.Каталог деталей і складальних одиниць.
7.Норми витрати запасних частин.
8.Норми витрати матеріалів.
9.Відомість комплекту запасних частин, інструменту і приладів (ЗІП).
10.Навчально-технічні плакати.
11.Відомість експлуатаційних документів.
У наведених нормативних документах доцільно розглядати перелік
контрольованих складових частин машин і деталей, показників і параметрів
з урахуванням їх значущості.
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Проблема.
Вищевказане
визначає
проблему
удосконалення
номенклатури конструкторської документації і її реалізації під час
розроблення нормативних документів для персоналу для контролю
виготовлення техніки і технологічних процесів технічного обслуговування і
як наслідок – якості технічного стану сільськогосподарської техніки. Значну
складову технологічних процесів виготовлення і технічного обслуговування
містять питання контролю якості [3].
Аналіз останніх досліджень і публікацій
У роботі [4] вказується на доцільність доопрацювання такої
документації з використанням контролю якості послуг:
1.Керівництво з експлуатації.
2. Формуляр.
3.Паспорт.
4.Етикетка.
5.Навчально-технічні плакати.
У той же час, ГОСТ 2.605 ЕСКД [5] встановлює вимоги до навчальнотехнічних плакатів. Як конструкторські
документи, вони містять в
узагальненій формі інформацію про конструкцію виробу, принципи дії,
прийоми використання, технічне обслуговування, галузі технічних знань та
інші технічні дані з необхідним ілюстративним матеріалом. Навчальнотехнічні плакати призначені для вивчення конкретної теми в процесі
навчання і роботи персоналу під час експлуатації виробу, наприклад:
а) конструкції, принципів дії, прийомів використання і технічного
обслуговування виробу;
б) технологічних процесів;
в) галузей технічних знань.
У цілому плакат повинен надати уяву закінченої одиниці графічнотекстової інформації, яка дозволить розкрити споживачу суть об’єкта. Як
правило,
один плакат може бути присвяченим
устрою виробу
(функціональної частини) і/або принципу його роботи, технології виконання
деяких робіт, різним схемним рішенням, деяким питанням конструктивного
рішення вузла сільськогосподарської машини. При цьому мета плаката не
звичайне розміщення деяких даних, а підвищення наочності інформації і
ефективності процесу вивчення об’єкта.
Мета роботи. Пристосувати навчально-технічні плакати, як
експлуатаційний документ, для забезпечення ефективності навчання
персоналу і об’єктивності оцінки якості сільськогосподарської техніки під
час виготовлення і виконання її технічного обслуговування.
Постановка завдання:
1. Виконати аналіз видів контролю якості сільськогосподарської
техніки.
2. Визначитися з питомою значущістю і споживчими властивостями
контрольованих показників.
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3. Визначити методичну та інструментальну забезпеченість оцінки
якості сільськогосподарської техніки.
4. Навести напрями розробки методичної документації для оцінки якості
виготовлення і технічного обслуговування сільськогосподарської техніки.
5. Навести приклади реалізації розробки методичної документації для
оцінки
якості
виготовлення
і
технічного
обслуговування
сільськогосподарської техніки.
Методика роботи. Обгрунтовуючі методичну документацію і
номенклатуру видів оцінки якості технічного стану сільськогосподарської
техніки і її технічного обслуговування використовували метод
інформаційного пошуку і морфологічного аналізу
[6, 7]. Для цього
використовується матриця у виді таблиці з графами (табл. 1), у яких
вказуються види оцінки якості. На основі їх переліку встановлюються
напрями розроблення методичної документації для оцінки якості технічного
обслуговування сільськогосподарської техніки і приклади їх реалізації.
Виклад основного матеріалу дослідження. Під час виконання
досліджень здійснювався аналіз нормативної документації щодо вимог на
виготовлення сільськогосподарської техніки. Як джерела використані
державні і міждержавні стандарти і технічні вимоги на виготовлення
сільськогосподарських машин. Вони були згруповані за призначенням у такі
групи: плуги, культиватори, сівалки, кормозбиральні машини, зернозбиральні
комбайни, автомобілі і причепи. Групи машин вказані у горизонтальному
рядку матричної таблиці 1.
У вертикальному стовпчику вказані групи найбільш розповсюджених
видив контролю, що використовуються для оцінки технічного стану машин.
Вони поділені на дві групи контролю:
1.Органолептичні:
1.1.Візуальні.
1.2.Відчутність.
1.3.Антропометричні.
1.4.На дотик.
1.5. На запах.
2.Вимірювальні за показниками:
2.1. Геометричні.
2.2.Товщина покриття.
2.3.Твердість.
2.4.Зусилля затягання.
2.5.Биття.
2.6.Монтажна придатність.
2.7. За зразком.
2.8. Інші
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Таблиця 1 - Питомий обсяг, %, видів вхідного контролю
сільськогосподарської техніки

причепи

автомобілі

трактори

зернозбиральні

кормо збиральні

сівалки

культиватори

Види контролю

плуги

Найменування машин

1.Органолептичний
70,0 95,0 83,2 85,5 87,0 95,0 93,0 86,3
2.Вимірювальний за показниками
30,0 5,0 16,8 14,5 13,0 5,0 7,0 13,7
2.1.Геометричні
20,0 1,5 10,6 8,0 8,2 3,5 3,0 7,4
2.2.Товщина покриття
1,0 0,75 1,7 0,5 0,6 0,5 0,5 2,1
2.3.Твердість
4,5
0,3 0,3
2.4.Зусилля затягання
1,0 0,5 0,8 2,85 1,2
1,25 4,2
2.5..Биття
1,0 1,0 1,7 0,9 1,2
2.6..Монтажна придатність
2,0 0,25
0,3
0,75
2.7. Інші
0,5 1,0 2,0 1,25 1,2 1,0 1,5
Примітка. До інших показників для конкретних машин відносяться дисбаланс,
тиск у колесах і пневмосистемі, люфт, неспіввісність, маса, стан електроустаткування,
шум, швидкість обертання, зміст газів, диму і пилу, працездатність.

Контроль за номенклатурою контрольованих властивостей (табл.1) в
основному зводиться, як показав аналіз технічних умов і вимог на
виготовлення, до оцінки зовнішньовидових показників (до 70-95 %),
вимірювання геометричних параметрів і механічних властивостей (до 530%).
Оцінка макро- і мікроструктури (металографічні дослідження), макро- і
мікрогеометрії, контроль функціональних властивостей і спеціальний
контроль передбачається в найменшій мірі. На вхідному контролі на
підприємствах виробниках техніки і технічного обслуговування найбільш
розповсюдженим є контроль сполучень (зазори, величина люфту,
співвісність, рухливість), монтажної придатності (збирання, трудомісткості,
необхідності підгінних робіт і інші), взаємозамінності і моменту затягування
нарізних сполучень [8] .
Оцінка зовнішньовидових показників, не вимагаючи спеціального
устаткування, дозволяє визначити значну номенклатуру показників якості, у
тому числі: стан упакування; якість маркування; комплектність виробів;
відповідність вимогам безпеки; стан лакофарбових і металевих покрить;
якість зварювання; якість доскладання машин.
Для оцінки перелічених показників, цілісності машини і визначення
наявності деформації її складових частин у процесі виготовлення і технічного
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обслуговування поряд з існуючою нормативно-технічною документацією
доцільно розробити методичні положення, наочні приладдя й еталони.
Оцінка геометричних показників в основному здійснюється лінійнокутовими вимірами. Номенклатуру геометричних показників складають такі
контрольовані ознаки: довжина, висота, ширина, товщина стінок пустотілих
виробів; форма поверхонь, взаємне розташування поверхонь, товщина стінок
пустотілих виробів; форма поверхонь; макро - і мікрогеометрія, зазори, биття
і інші.
Оцінка механічних властивостей визначається різноманіттям видів
механічних іспитів і методів. Механічні властивості оцінюються при
статичних, динамічних і технологічних іспитах, іспитах на твердість,
витривалість, жароміцність, повзучість і зносостійкість.
Дослідження видів контролю для оцінювання технічного стану
сільськогосподарської техніки вказують на доцільність їх виконання, в першу
чергу за показниками якості, які оцінюються органолептичними методами.
Вони виконуються без використання інструментального забезпечення, але
вимагають розроблення методичної документації. Вона повинна бути
узгоджена як нормований документ у зацікавлених сторін: виробника (
постачальника), виконавця технічного обслуговування з одного боку і, з
іншого боку, у споживача техніки під час купівлі, або послуг під час
технічного обслуговування.
Традиційно для таких потреб використовуються нормативні документи
у виді методичних положень, навчально-технічних плакатів, наочних
посібників. У провідних світових фірмах використовуються ручні довідники
(hand-book). Як приклад, наведений зразок фрагментів навчальної методики
контролю якості найбільш характерних груп показників фарбового покриття і
зварних з’єднань для оцінки технічного стану сільськогосподарської техніки
у процесі її виготовлення і технічного обслуговування. Він може
використовуватися як основа для розробки нормативно – методичного
забезпечення наочної оцінки якості виготовлення і технічного
обслуговування сільськогосподарської техніки.
Якість лакофарбового і металічного покриття контролюють за параметрами, наведеними у ГОСТ 9.032—74 [9] на відповідність вимогам
до них [10].
Під час візуального оцінювання якості покриття використовують зразки
кольорів або картотеку зразків (еталонів) кольору лакофарбових матеріалів
(табл. 2).
Для оцінювання якості захисних покрить необхідно обирати деталі і
складові одиниці, за якима можна зробити висновок про якість покриття
машини в цілому. Візуально зовнішній вигляд покриття оцінюють неозброєним оком з гостротою зору 1—0,8 і нормальним кольоровідчуттям за
освітленості виробу не менше 300 лк на відстані 0,3 м від об'єкта огляду.
Норми штучної освітленості приймають за СНиП ІІ-А.9.71.
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Таблиця 2 – Еталони зразків дефектів лакофарбових покриттів
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Продовження таблиці 2

Зовнішній вигляд покриття необхідно контролювати за стандартними еталонами або зразками, форму, розмір і зовнішній вигляд яких
треба погоджувати із замовником.
Перед оглядом необхідно очистити поверхню від забруднень. Руйнування (відшарування, розклеювання, зруби) оцінюють за площею
зруйнованого покриття і за розмірами руйнування. Площа руйнування
допускається не більше 5 % пофарбованої поверхні.
Адгезію необхідно визначати за методом решітчастих надрізів
(ГОСТ 15140—78) [11] не менше ніж у 10 точках на деталях або складових
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одиницях виробу, що мають найбільше руйнування. За загальний бал
для всього виробу приймають найгірший показник, але не менше ніж
на двох деталях або складових одиницях.
Зміну кольору покриття та його стан, його блиску слід визначати
порівнянням з контрольним зразком. Брудоутримання покриття
необхідно визначати за наявністю чи відсутністю на його поверхні механічних частинок.
Руйнування металічного покриття деталей (складових одиниць) допускається не більше 2 % захищеної поверхні. На деталях типу штока
гідроциліндра можливі тільки окремі крапкові пошкодження захисного
покриття [12].
Товщину покриття слід визначати не менше ніж у 10 точках на деталях
або складових одиницях з однотипним, покриттям. За загальну товщину
покриття приймають середнє значення замірів. Нормативні дані про товщину
покриття наведені в публікаціях. Для оцінки товщини покриття
застосовують прилади неруйнівного контролю МИП-10, МТ-10НМ-ОІ, МТ41НЦ, ВТ - ЮНЦ та ін.
Таблиця 3 – Характерні дефекти зварних з’єднань
виконаних електродуговим зварюванням
Дефект

Характерні
дефекти

Розміщення
дефекту

Тріщини

Поверхневі
Внутрішні
Наскрізні
Поверхневий
Внутрішній
Наскрізний
Поверхневі
Внутрішні
Наскрізні

Непроварювання
Газові
пори і
ракови
ни
Пропалювання
Підріз,
кратер

Не
наскрізний
Наскрізний

Зовнішній
огляд і
вимірювання
Х

Методи контролю
МеталоТикуграфіччість
ний

Гідровипробування

О
О
О

О

О

О

О

О

О

О

Х
О
О

О
О

О
О
О
О

Примітка. О –метод хороший; Х – задовільний; Δ – потенціально доцільний,
але не перевірений практикою.
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Аналіз методів оцінювання характерних дефектів зварних з’єднань (табл. 3)
вказує, що для їх оцінювання достатньо використовувати методи зовнішнього
огляду і вимірювання [13, 14].
Таким чином, у запропонованій методиці використовуються
органолептичні та інструментальні методи. Для візуального контролю у
таблиці 2 наведені еталони зразків дефектів лакофарбових покриттів, а у
таблиці 3 – характерні дефекти зварних з’єднань, виконаних електродуговим
зварюванням .
Висновки
Аналіз видів контролю якості сільськогосподарської техніки дозволив
визначитися з питомою значущістю і споживчими властивостями
контрольованих показників. Визначена методична і інструментальна
забезпеченість видами оцінювання якості сільськогосподарської техніки.
Обґрунтовані принципи розробки методичної документації для оцінювання
якості виготовлення і технічного обслуговування сільськогосподарської
техніки і, як наслідок, її якості.
Наведені напрями розробки методичної документації для оцінювання
якості виготовлення і технічного обслуговування за якістю технічного стану
сільськогосподарської техніки. Приклади їх реалізації описані під час
оцінювання якості лакофарбового покриття і зварних з’єднань, як найбільш
розповсюджених загальносистемних показників якості техніки.
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Аннотация
Лакокрасочные покрытия и сварные соединения относятся к
общесистемным показателям качества изготовления сельскохозяйственной
техники. Они характерны как для оценки качества полнокомплектной
машин, так и для их составных частей. Однако, методике их оценки
недостаточно уделяется внимания. Особенно это просматривается в связи
с отсутствием эталонных справочников для оценки качества их
изготовления.
Представлены
примеры
реализации
методического
обеспечения оценки качества лакокрасочных покрытий и сварных
соединений сельскохозяйственной техники.
Summary
Paint coating and welded connections are related to system-wide quality
indicators of agricultural machinery manufacturing. They are characterized as
fully to assess the quality of complete machines and for their components. Yet,
methods of their assessment are not given proper attention to. This is especially
visible due to the lack of standard reference books to assess the quality of their
production. Examples of implementation of quality evaluation methodology of
agricultural machinery paint coatings and welded connections are presented.
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УДК 631.3:620.193.91
ВИГОТОВЛЕННЯ ЗНОСОСТІЙКИХ ДЕТАЛЕЙ РОБОЧИХ ОРГАНІВ
ГРУНТООБРОБНИХ, КОРМОЗБИРАЛЬНИХ ТА ПОСІВНИХ МАШИН
М. Денисенко, канд. техн. наук, А. Опальчук, д-р техн. наук, проф.
Національний університет біоресурсів і природокористування України
У статті розглянуто перспективні конструкційні матеріали та
технології для зміцнення робочих органів сільськогосподарських машин.
Запропоновано новий метод зміцнення робочих органів, що забезпечує значне
підвищення їх зносостійкості.
Ключові слова: леміш плуга, лапа культиватора, абразивне
зношування, композиційні порошкові матеріали, шарова структура, змінна
деталь.
Постановка проблеми. Якість сільськогосподарських машин і знарядь
визначається їх експлуатаційною надійністю і довговічністю. Проблема
довговічності і надійності сільськогосподарських машин та тракторів тепер є
однією з першорядних проблем у боротьбі за підвищення продуктивності
машин і зниження собівартості одержуваної продукції. Сезонність
сільськогосподарських робіт ставить особливі вимоги до надійності машин
під час їх експлуатації. Техніко-економічні показники багатьох
сільськогосподарських машин все ще залишаються дуже низькими через
короткі терміни служби їх робочих органів та вимушені простої під час
періодичних замін останніх, що вимагає значних витрат коштів на запасні
частини.
У першу чергу це стосується ґрунтообробних машин і знарядь, робочі
органи яких працюють у важких польових умовах, при значних
навантаженнях, вібраціях, ударах, перекосах. Швидке спрацювання лез
лемешів і лап культиваторів призводить до зниження продуктивності
агрегатів та якості виконуваних робіт і, зрештою, до підвищення собівартості
сільськогосподарської продукції. У посушливих південних районах України
лемеші плугів і лапи культиваторів доводиться ремонтувати або замінювати
щозміни [1]. Треба також відмітити, що різання ґрунту є найбільш
розповсюдженою операцією у сільськогосподарському виробництві: оранка,
культивація, боронування, збирання зернових і технічних культур, що
складає не менше як 70% всього об’єму механізованих робіт.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. При взаємодії з ґрунтом
робочі органи ґрунтообробних і садильних машин зазнають інтенсивного
абразивного зношування. Від технічного стану леза робочого органу
сільськогосподарської машини залежать такі показники роботи, як ступінь
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підрізання бур’янів, стійкість ходу робочих органів за глибиною, середня
глибина
культивації,
опір
руху.
Крім
того,
робочі
органи
сільськогосподарських машин експлуатуються в умовах хімічно абразивного
середовища, що зв’язано з додаванням у ґрунт різноманітних добрив та
наявності в ньому вологи. У сукупності ці фактори чинять настільки сильний
вплив на робочі органи сільськогосподарських машин, що робить їх
непридатними до експлуатації практично через декілька годин інтенсивної
роботи.
Так, наприклад, до впровадження нових методів зміцнення граничне
затуплення різальних пар стригальних машинок нерідко відбувається через
1,5-2 години безперервної роботи, сегментів косарок 4-6 годин, лап
культиваторів через 6-8 годин, після чого в польових умовах необхідно було
загострювати леза [2]. Отже, завдання полягає в тому, щоб значно підвищити
довговічність
робочих
органів
ґрунтообробних
та
інших
сільськогосподарських машин. У зв’язку з цим підвищення зносостійкості
робочих органів вітчизняного виробництва є актуальною проблемою для
виробників і споживачів, тому що ресурс роботи більшості елементів
сільськогосподарської техніки нижчий від закордонних аналогів у 1,5-2 рази.
Процеси зношування металів при взаємодії з абразивними
середовищами є предметом дослідження багатьох авторів і творчих
колективів як у нашій країні, так і за кордоном. Ряд дослідників [3,4,5]
вважають, що механізм абразивного зношування є простим і полягає в
нанесенні на поверхню тертя великої кількості мілких подряпин. І.В.
Крагельський розрізнює три види зношування: під час пружного контакту,
пластичного відтиснення та мікрорізання [6]. П.Н. Львов [7] вважає, що
зношування абразивними частками відбувається за рахунок пластичних
деформацій поверхневих шарів металу. При цьому відмічає, що поверхневий
шар, видавлений у валики по краях подряпини, перетворюється у крихкий
стан.
Б.І. Костецький стверджує, що за малої різниці твердості металу і
абразиву, зношування поверхонь (тертя по ґрунту), можливе за рахунок
утворення і руйнування оксидних плівок, але і в цьому випадку провідним
процесом є пластична деформація. У нормальних умовах експлуатації
зношування різальних елементів ґрунтообробних машин відбувається
шляхом пластичної деформації, активізації поверхневого шару металу і
взаємодії його з активними компонентами середовища, утворення вторинних
послаблених структур та їх руйнування [8,9]. Методи підвищення
довговічності робочих органів сільськогосподарських машин, що
використовуються під час їх виготовлення можна розділити на такі основні
групи: зміна хімічного стану і властивостей матеріалу; термічна обробка,
поверхневе хіміко-термічне зміцнення; наплавлення твердими сплавами.
Створено спеціалізовані підприємства, багато фірм, котрі займаються
випуском тільки робочих органів. Як приклади наведемо фірми La Pina,
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Bellota (Іспанія), Fordes de Niawx (Франція), Land (США). Машинобудівні
заводи Німеччини виготовляють близько 30 типів лемешів для задоволення
фермерів, які експлуатують плуги в різних кліматичних зонах. На лемеші
оборотних плугів Rabe, Німеччина наноситься твердосплавне покриття
(Plasmabid), що суттєво збільшує терміни їх експлуатації.
Компанія Bellota (Іспанія) є не тільки основним виробником дисків
борін з боромісткої сталі. Тут застосовуються найсуворіший контроль якості,
котрий гарантує повну однорідність дисків, що забезпечує якісне виконання
польових робіт. Твердість поверхонь тертя забезпечує пружність і міцність,
необхідні для поглинання ударів без пошкодження диска, і стійкість перед
найбільш абразивними ґрунтами. Підприємство «Велес-АГРО-ЛТД» є одним
з перших виготовлювачів на території країн СНД, котре освоїло
виготовлення запасних частин з використанням легованої сталі. Виготовлені
за даною технологією деталі ґрунтообробних машин (лемеші, лапи, диски) з
твердістю поверхні до 50 одиниць дозволяють збільшити ресурс роботи
деталей втричі у порівнянні з деталями, що виготовляються зі сталі 65Г.
Так одним з способів досягнення високої зносостійкості є застосування
твердих сплавів. Тверді сплави все частіше використовуються як
конструкційний матеріал спрацьованих деталей вузлів тертя і різального
інструмента. Вони складаються з карбідів і зв’язувальної фази та
виготовляються методами порошкової металургії. Наявність у наплавленому
шарі карбідів тугоплавких металів (TiC, NbC, VC, WC, MoC) підвищує
твердість і зносостійкість металу, що у свою чергу збільшує термін служби
робочих органів сільгосптехніки. Наприклад, карбід титану має найвищу
температуру плавлення, а також твердість зі всіх широко застосовуваних для
легованих карбідів тугоплавких металів. Крім того, структура наплавленого
металу при комплексному способі легування готовим з’єднанням карбіду
титану, забезпечує високу зносостійкість і твердість сплаву, що дає
можливість багатократного збільшення терміну служби виробів.
У зв’язку з цим, одним з головних завдань для створення нових
зварювальних матеріалів для дугового наплавлення, який володіє високими
фізико-механічними і технологічними властивостями є розробка спеціальних
порошкових матеріалів (у тому числі і порошкових електродів), а також
економічних і екологічно чистих технологій їх отримання.
У процесі відновлення зношених деталей число виробничих операцій
скорочується в 5-8 разів у порівнянні з виготовленням нових деталей. При
цьому довговічність виготовлених деталей може досягати рівня нових, а
собівартість їх складає 40-70% від вартості нових деталей.
Мета досліджень. Розробка конструкцій різальних елементів робочих
органів сільськогосподарських машин, матеріали і технології їх зміцнення та
виготовлення зносостійких деталей робочих органів ґрунтообробних,
кормозбиральних і садильних машин.
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Викладення основного матеріалу дослідження. Технологічні методи
зміцнення поверхневих шарів деталей машин, забезпечуючи зміну їх
механічних і фізико-хімічних властивостей, відіграють важливу роль у
підвищенні зносостійкості і довговічності деталей машин. Використання
різних методів зміцнення у поєднанні з конструктивними засобами дозволяє
створити під час роботи пар тертя такі умови, за яких утворюється явище
структурного пристосування матеріалів, що обумовлює динамічну рівновагу і
саморегулювання процесів активації і пасивації поверхневих шарів [10].
Оптимізація цих процесів у результаті використання різних методів
зміцнення дозволяє досягти оптимального співвідношення між інтенсивністю
утворення і руйнування вторинних структур (різного роду оксидних плівок) і
в широкому діапазоні умов роботи пар тертя усунути перешкоди, що
викликають гальмування цих процесів [11]. Дослідження мікроструктури
поверхневих шарів вторинних структур, які утворюються в процесі тертя
конструкційних матеріалів показало, що для кожного виду зміцнення
характерний розвиток процесів тертя, що суттєво відрізняються один від
одного. Підвищення зносостійкості в результаті використання методів
зміцнення досягається в результаті збільшення твердості та зниження
пластичності поверхневого шару, а в деяких випадках - за рахунок зміни
фазового і хімічного складу цього шару.
Створення захисних структур на робочих поверхнях деталей машин і
механізмів дає змогу підвищити їх надійність і довговічність, продуктивність
праці, зменшити витрату чорних і кольорових металів, і, як результат,
заощадити величезні матеріальні, енергетичні та трудові ресурси.
Упровадженню у виробництво технологічних методів, що забезпечують
одержання зносостійких структур, передує моделювання роботи вузлів тертя,
установлення впливу зовнішніх чинників на їх працездатність, вивчення
процесів, які розвиваються на поверхнях тертя, зміцнених досліджуваними
покриттями.
Нанесення покриттів забезпечує міцність різального краю леза робочого
органу, ефективне виведення тепла із зони різання, демпфірування та
зменшення вібраційних явищ, причому карбідні покриття мають більшу
ефективність, ніж нітриди. Одним із ефективних методів досягнення високої
зносостійкості є використання твердих сплавів, наприклад карбідів
тугоплавких металів. Крім того, зносостійкість наплавних матеріалів суттєво
залежить від типу і кількості карбідної фази у сплавах. Частіше всього
зміцнювальна фаза повинна мати такі карбіди: Fe3 C; Mn3 C; Cґ7 C; W2 C; WC;
VC; TiC; B4 C; Mo2 C, та інші, а також карбоборіди, нитріди заліза і
легувальні елементи. У теперішній час у вузлах тертя машин використовують
металеві, неметалеві і композиційні матеріали, монолітні і поруваті, що
мають як гомогенну, так і гетерогенну структуру. Ці матеріали отримують
методами литва, порошкової металургії, наплавлення, напилювання. У
матеріалах, отриманих методами порошкової металургії, міцність досягається
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як за рахунок гетерогенності структури, так і шляхом отримання оптимальної
поруватості.
Методи порошкової металургії дозволяють синтезувати матеріли,
різними за складом, структурою, функціональними властивостями і
економічністю, що відкриває широкі можливості для їх використання у
вузлах тертя машин. У цілому, конструкційна міцність матеріалів досягається
при оптимальному поєднанні об’ємних характеристик твердості, ударної
в’язкості, меж міцності, плинності і втоми. Сплави на основі карбіду хрому з
нікелевою (КХН) і нікель фосфорною (КХНФ) зв’язками відрізняються
комплексом функціональних властивостей, що дає можливість ефективно
використовувати їх для виготовлення деталей, що працюють в умовах тертя,
абразивного зношування, агресивного хімічного середовища і високих
температур.[12].
З матеріалів VIII групи Періодичної системи елементів, широко
використовуваних як цементувальні зв’язки для отримання твердих сплавів,
найбільш дешевим і недефіцитним є залізо. Характеристики міцності
порошкових композиційних матеріалів підвищуються при легуванні залізної
основи сплаву. Однією з найпоширеніших легувальних добавок є хром.
Вироби з карбідо-хромових сплавів одержують із суміші порошків карбіду
хрому Cґ3 C2 і нікелю пресуванням і спіканням у захисному середовищі при
температурі вище 1200o C. Вміст нікелю може становити 5-40%. Для деталей,
що працюють в умовах абразивного зношування, вибираємо вироби з малим
вмістом нікелю, які забезпечують високу твердість і стійкість проти
спрацювання.
Таким чином, для покриттів, призначених для нанесення на поверхні
тертя робочих органів, важливо не тільки склад, структура, фізико-механічні
властивості, але і тривалість роботи покриттів на контактних ділянках до
моменту їх руйнування (довговічність у процесі виробничої експлуатації.
Інтенсивність зношування і макроруйнування залежить від твердості
покриття відповідного співвідношення між в’язкістю і твердістю, міцності
адгезії між шарами. Треба відмітити, що для композиційних нанопокриттів
міжфазові і міжзернові границі є ділянкою інтенсивної дисипації енергії та
відхилення тріщин від напрямку руху, часткового або повного їх
гальмування, що призводить до зміцнення поверхні. Тому покриття з
нанорозмірною структурою і багатошаровою конструкцією мають суттєво
більш довготривалий термін роботи до руйнування. Більш перспективними є
шарові композиційні матеріали, що виготовляються методами порошкової
металургії. У цьому випадку не має чіткої межі розділу між робочим шаром і
основою (рис.1). У нашій роботі розроблено композиційні порошкові
матеріали з порошкових сумішей КХЖ50 і КХЖ85 і ножі подрібнювального
барабана кормозбирального комбайна КПІ-2,4. Виробничі випробування
показали, що виготовлення робочих органів кормозбиральних машин (рис.2.)
з шаровою робочою частиною КХНФ15 забезпечує ефект самозагострювання
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за рахунок регулювальної різниці та зносостійкості робочих граней і
серцевини (табл.1).
Для рішення даного питання була запропонована ідея використання для
матриці матеріалу карбіду хрому з високими релаксаційними і
демпфірувальними властивостями, які проявляються в процесі навантаження
деталі за рахунок структурно-фазових перетворень. Використання такого
типу матричного матеріалу дозволяє використати фазу зміцнення карбід
титану, і відмовитися від використання дефіцитного карбіду вольфраму.

а

б

а – сталь65 Г після СВЧ; б – композиційний матеріал КХЖ-50, х1000
Рисунок 1 – Глибина проникнення хрому на межі розділу (покриття-основа)

Співставлення властивостей сплавів карбід хрому-залізо і карбід хромунікель показує, що для досягнення однакових значень твердості, міцності на
згин та ударної в’язкості, масова частка карбіду хрому у сплавах з залізною
зв’язкою повинна бути у 1,5-2 рази нижчою, ніж у сплавах з нікелевою.
Взаємодію титану з карбідом хрому при спіканні досліджували в роботі [13],
автори якої встановили, що у спеченому матеріалі утворюється нова фазаTiC. Розчинення карбіду хрому відбувається в інтервалі температур від 950
до 1250o C.

Рисунок 2 – Оригінальний ніж подрібнювача кормозбирального комбайну
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Таблиця 1 – Схема виготовлення ножа подрібнювального барабану
№ Найменування
Основа ножа

1.

Різальна
зона
1. 2.

Зона зв’язку
покриття з
основою
3.

2.

4.

Карбідне
покриття з
втіленим в
нього твердо
-сплавним
матеріалом

Особливі властивості
на ньому розташована
різальна зона; має
максимальну в’язкість,
оскільки складається з
високоміцної
покращеної ножової
сталі, яка пройшла
багатократну термічну
обробку
утворює різальну
крайку ножа і несе на
собі твердосплавне
покриття; піддана гарту
струмами високої
частоти з метою
досягнення
оптимальної твердості
леза зі збереженням
його максимально
можливої в’язкості
вільний від пор і дуже
тонкий зв’язувальний
шар (матриця)
сполучає
твердосплавне карбідне
покриття із
загартованими
матеріалами основи
захищає різальний край
від зносу і утворює
нарощену зону
ножового леза;
забезпечує «ефект
самозагострювання»

Користь для
споживача
вищий
ресурс,
менший
ризик
поломки

зниження
витрат на
загострювання

перешкоджає
відшаровува
нню окремих
фрагментів
покриття

скорочення
витрат часу
на заточку
при
зберіганні
точного
відрізання

Знімок під
мікроскопом
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У разі використання у суміші з титаном частинок карбіду хрому
(частинки менше 20 мкм), в цьому ж інтервалі температур проходить
дисоціація карбіду хрому і утворення карбіду титану в місцях концентрації
вуглецю. Для утворення карбіду титану наявність пори не обов’язкова.
Робочі органи сільськогосподарських машин крім інтенсивного
абразивного зношування зазнають корозійних пошкоджень, що зв’язано з їх
експлуатацією у ґрунті. Тому, одним з перспективних напрямків дослідження
матеріалів є математичне моделювання наночастинок та їх взаємодій. Для
багатошарових покриттів, що складаються з фаз і компонентів, побудова
фазових діаграм дозволяє встановити скільки фаз і які конкретно фази
утворюють систему за даних значень параметрів стану. Аналіз відносного
розташування об’ємних дільниць, поверхонь, ліній і точок, котрі утворюють
діаграму стану, дозволяє однозначно визначити умови фазової рівноваги,
появи в системі нових фаз і хімічних з’єднань, утворення і розпаду структур.
Іншим важливим моментом у дослідженні покриттів, є моделювання
контактних процесів на границі підкладка-покриття. Для створення захисних
покриттів триботехнічного призначення тепер застосовують різні хімічні,
фізичні та фізико-хімічні методи, що дають змогу утворювати на робочих
поверхнях деталей машин структури із заздалегідь заданим властивостями.
Традиційні методи нанесення покриттів дедалі менше задовольняють
підвищені вимоги до матеріалів для експлуатації в умовах динамічних
навантажень, дії агресивних середовищ і абразивних потоків.
Висновки
1. Одним із методів підвищення довговічності робочих органів
сільськогосподарських машин є використання шарових композиційних
матеріалів, отриманих методами порошкової металургії.
2. На формування структурно-фазового складу і властивостей шарового
композиційного матеріалу чинять вплив вуглець і хром. Співвідношення
концентрації хрому і вуглецю визначає тип карбідної фази.
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Аннотация
В статье рассмотрены перспективные конструкционные материалы
для упрочнения рабочих органов сельскохозяйственных машин. Предложен
новый перспективный метод упрочнения рабочих органов, обеспечивающий
значительное повышение их износостойкости.
Summary
The article deals with advanced structural materials and technologies to
strengthen the working elements of agricultural machines. A new method of
strengthening the working bodies, providing a considerable increase of their
durability is offered.
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УДК 631.3:001.82
МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО РОЗРАХУНКУ ЗБИТКІВ ВІД
ПРОСТОЮ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ТЕХНІКИ ТА
ОБЛАДНАННЯ
Н. Перепелиця, канд. екон. наук, С. Котенко
ННЦ «ІМЕСГ»
У статті викладено методичні підходи до визначення економічних
збитків від простою сільськогосподарської техніки у період експлуатації, а
саме здійснено їх класифікацію, встановлено основні джерела відшкодування
та формування, запропоновано механізм, порядок і методи їх розрахунку.
Ключові слова: методичні підходи, сільськогосподарська техніка,
простій, збитки
Постановка проблеми. Простої машинно-тракторних агрегатів,
комбайнів та іншої спеціалізованої сільськогосподарської техніки і
обладнання, автотранспортних засобів, що задіяні в сільськогосподарському
виробництві, ведуть до істотних втрат часу за необхідності виконання
певного виду робіт в оптимальні строки. Особливістю практично всіх галузей
аграрного виробництва є те, що несвоєчасність проведення агротехнологічних операцій знижує їх якість і в кінцевому результаті погіршує всі
фінансово-економічні показники виробничої діяльності підприємства.
Загальний обсяг втрат сільськогосподарської продукції через неналежне
обслуговування техніки в гарантійний термін експлуатації в аграрному
секторі економіки України становить: продукції рослинництва - до 9,6%,
продукції тваринництва - до 12,2%, з них за рахунок погіршення технічного
стану сільськогосподарських машин 4,7% та 6,5% відповідно [1]. Тому
важливим завданням є посилення відповідальності як виробників
сільськогосподарських машин і обладнання, так і дилерсько-сервісних
підприємств, що беруть на себе зобов’язання про надання гарантійного
технічного обслуговування та забезпечення відшкодування справедливого
розміру завданих збитків сільськогосподарським виробникам.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Актуальні питання
вдосконалення
системи
інженерно-технічного
забезпечення
агропромислового виробництва, досліджені у працях численних учених і
практиків: В.В. Адамчука, В.Г. Андрійчука, Х.Г. Барама, Я.К. Білоуська, М.І.
Грицишина, В.В. Іванишина, П.А. Лайка, Г. М. Підлісецького, П. Т. Саблука,
О.В. Сидорчука, В. П. Ситника та ін.
Проблеми технічного обслуговування сільськогосподарської техніки
досліджували М.С. Александров, В.Д. Войтюк, О.В. Козаченко, В.І. Кравчук.
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І.Л. Роговський, М.І. Сіненко та ін. Зокрема В.Д. Войтюк розробляв
методичні підходи для обчислення збитків у випадках параметричних відмов
машини, від простою орендованої техніки, проте залишив поза увагою ряд
питань щодо збитків аграрного виробництва, що потребують вирішення.
Нормуванням механізованих робіт, дослідженнями втрат від простоїв
техніки протягом багатьох років займалися науковці під керівництвом Х.Г.
Барама [2, 3]. Проте акцент робився на визначення потреби у резервуванні
техніки з метою зменшення втрат від простоїв. Ринкові умови
господарювання вимагають інших підходів.
У межах чинного законодавства України діє «Методика обчислення
вартості машино-дня та збитків від простою машин, включаючи упущену
вигоду», що була затверджена Постановою КМУ №885 від 12 липня 2003
року на виконання статті 15 Закону України «Про захист прав покупців
сільськогосподарських машин».
Проте чинна методика містить ряд неточностей, упущень і недоліків у
розрахунку обсягів збитків, тому вимагає доопрацювання.
Мета досліджень. Метою даної статті є вдосконалення методичних
підходів та механізму обчислення збитків від простою сільськогосподарської
техніки в період експлуатації.
Результати досліджень. Пунктом 2 статті 16 Закону України «Про
захист прав покупців сільськогосподарських машин» [4] передбачено, що
виробники, продавці машин, виконавці робіт, послуг несуть гарантійні
зобов'язання перед покупцями машин у забезпеченні протягом встановленого
гарантійного строку експлуатації (або наробітку) відповідності цільовому
(технологічному) призначенню і якості машин, встановлених нормативнотехнічною документацією. Гарантійний строк на комплектуючі вироби і
складові частини вважається рівним гарантійному строку на машини,
закінчується одночасно із закінченням гарантійного строку на машини і не
може бути меншим 12 місяців. Витрати пов’язані з відновленням
роботоздатності машини в гарантійний період експлуатації покладаються на
виробника (продавця), якщо споживач не порушував правила технічної
експлуатації.
Проте, слід зазначити, що згідно зі статтею 17 цього закону виробники
машин зобов’язані забезпечити організацію робіт з технічного
обслуговування протягом усього строку виробництва машин, а після зняття з
виробництва – протягом строку амортизації, а якщо такого не встановлено, то
протягом 10 років. Зазначимо, що під терміном «виробники» у цьому Законі
розуміють також імпортерів, які завозять техніку на територію України для
торгівлі або іншого виду діяльності. Для виконання покладених на них
обов’язків, Закон зобов’язує виробників машин створити фірмову мережу
підприємств технічного обслуговування або на договірній основі залучити
інші підприємства технічного обслуговування різних форм власності на
договірній основі. Витрати в цьому випадку несе споживач, якщо виконавець
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договору на обслуговування техніки дотримується нормативних термінів
усунення недоліків.
Пунктом 5 статті 15 Закону України «Про захист прав покупців
сільськогосподарських машин» [4] чітко визначено терміни усунення
недоліків сільськогосподарських машин та встановлено, що за кожний день
затримки усунення недоліків понад установлені строки покупцям машин
виплачується неустойка в розмірі вартості машино-дня роботи машини.
Крім того, виробник зобов'язаний відшкодувати покупцю збитки від
простою машин, включаючи упущену вигоду, не покриту неустойкою.
У методиці, затвердженій Постановою КМУ №885 від 12.07.2004 року
[5], збитки від простою сільськогосподарських машин визначаються на рівні
втраченої продукції внаслідок затримки технологічної операції, як упущеної
вигоди, тобто недобору продукції рослинництва чи тваринництва, що
визначається нормативами.
На нашу думку збитки споживача від простою техніки не обмежуються
втраченою продукцією і мають включати в себе ряд витрат, що були
спричинені затримкою виконання необхідного обсягу робіт. Так, наприклад,
несвоєчасно проведена оранка може вимагати виконання додаткових
технологічних операцій для доведення ґрунту до оптимального
технологічного стану (дискування, культивація, боронування тощо). Недобір
врожаю може тягнути за собою невиконання форвардних договорів і
контрактів та виплату штрафних санкцій за ними. Аналогічні негативні
наслідки матиме невиконання договорів про надання робіт і послуг
сільськогосподарської техніки через несправність останньої і т.д. У таких
випадках сільськогосподарські підприємства вимушені форсувати виконання
певних робіт, щоб уникнути серйозних наслідків. Залучення сторонніх
організацій для виконання технологічних операцій (у випадку неможливості
їх вчасного виконання власними силами через непрацездатну техніку) може
спричинити збільшення витрат обігових коштів господарства. Якщо виникла
потреба залучити кредитні ресурси, то плата за кредит (відсотки) теж
включається у додаткові витрати і т.д.
Тому нижче наводимо класифікацію економічних збитків, які необхідно
враховувати для визначення справедливого розміру компенсації втрат від
простою сільськогосподарської техніки та обладнання (табл.1).
Відповідно до конкретного випадку власник сільськогосподарської
техніки може зазнати кілька видів збитків, у такому разі вони обчислюються
за кожним видом окремо, після чого підсумовуються. Механізм розрахунку
економічного збитку від простою гарантійної сільськогосподарської техніки
відображається такою формулою:

Зе =

m

n

З
i 1

ув i

+

З
j 1

k

мв j

+

З
g 1

нв g

,

(1)
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Таблиця 1 – Класифікація економічних збитків від простою техніки,
та джерела їх відшкодування
Зміст збитків

Упущена вигода
(Зув)

Матеріальні
втрати (Змв)

Непродуктивні
втрати (Знв)

Причина виникнення
(i, j, g)

Джерела
відшкодування

Методи
визначення

Зниження
продуктивності

Прибуток

Прямий
розрахунок

Зниження якості
сільгосппродукції

Прибуток

Прямий
розрахунок

Невиконання договірних
поставок
сільгосппродукції за
обсягами та якістю

Прибуток

Штрафні
санкції

Невиконання договірних
зобов’язань за строками
поставки
сільгосппродукції чи
надання послуг

Прибуток

Штрафні
санкції

Форсування виконання
механізованих робіт

Заробітна плата

Дані обліку

Форсування робіт або
виконання додаткових
технологічних операцій,
залучення сторонніх
організацій

Собівартість

Договірні
зобов’язання

Виконання додаткових
технологічних операцій
для усунення недоліків
виконаних робіт

Собівартість

Дані обліку

Залучення кредитних
коштів

Прибуток

Відсотки за
кредит

Заробітна плата

Дані обліку

Фонд споживання

Дані обліку

Простої робітників
Вартість утримання
техніки, що
простоювала
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Обсяги матеріальних (Змв) та непродуктивних (Знв) втрат щодо кожного
виду (j,g) встановлюються за фактичними даними бухгалтерського обліку
господарства.
Упущена
вигода
(Зув)
від
зниження
продуктивності
сільськогосподарських культур внаслідок несвоєчасного виконання певних
технологічних операцій визначається як вартість втраченого врожаю за одну
добу простою за формулою:

З ув = У  К вп  t н  П  Ц ,
де,

(2)

У - урожайність сільськогосподарської культури, т/га;

К вп - коефіцієнт втрати урожаю сільськогосподарської культури
внаслідок затримки певної технологічної операції на одну добу;
t н - нормативна тривалість робочого дня агрегату прийнята в
господарстві, год. на добу;
П - продуктивність агрегату, га/год;
Ц - середня оптова ціна цього виду продукції в регіоні, грн. за тону.
Якщо техніка простоювала 2 і більше діб (n), то розмір упущеної вигоди
розраховується у такому порядку:

З ув =

n



k З ув ,

(3)

k 1

Недоотриманий прибуток як результат зниження якості виробленої
продукції через несвоєчасне виконання технологічних операцій внаслідок
простою техніки визначається виходячи із розміру зменшення вартості
продукції через зниження ціни реалізації.
Штрафні санкції за невиконання договірних зобов’язань як упущена
вигода власника техніки враховуються у розмірі фактично сплаченої
неустойки, пені, штрафів, що передбачені умовами договору.
Висновок. Розроблені методичні підходи до розрахунку збитків від
простою гарантійної сільськогосподарської техніки та обладнання більш
повно відображають зміст економічних збитків власників та споживачів
техніки, враховуючи не лише зниження продуктивності чи якості
виробництва, а й ряд матеріальних та непродуктивних втрат, які є прямим
наслідком простою машин.
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Аннотация
В статье изложены методические подходы к определению
экономического ущерба от простоя сельскохозяйственной техники в период
эксплуатации, а именно осуществлена их классификация, установлены
основные источники возмещения, предложены механизм, порядок и методы
их расчета.
Summary
Methodical approaches to determination of the economic losses assess due to
idle time of agricultural machinery during operating cycle are given, namely their
classification was made, the main sources of compensation and formation were
defined, the mechanism, order, and methods of their calculation are offered.
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УДК 631.3 (083)
НОВІ ВИМОГИ ДО ВВЕДЕННЯ В ОБІГ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ МАШИН НА ТЕРИТОРІЇ
МИТНОГО СОЮЗУ
Т. Цема, Л. Лисак,
УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого
Досліджено основні положення та вимоги Технічного регламенту
Митного союзу «О безопасности машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011)
[1] (далі – ТР ТС 010/2011) щодо введення в обіг сільськогосподарських
машин на території країн-членів Митного союзу. Також проведено
порівняльний аналіз основних положень та вимог ТР ТС 010/2011 та
національного Технічного регламенту безпеки машин [2] (далі – ТР України).
Сформульовано завдання, які стоять перед виробниками або
постачальниками сільськогосподарських машин до країн-членів Митного
союзу та пропозиції щодо взаємного визнання результатів оцінювання
відповідності між Україною та Митним союзом, що сприятиме усуненню
технічних бар’єрів у торгівлі.
Ключові слова: сільськогосподарські машини, введення в обіг,
технічний регламент, оцінка відповідності, випробування, підтвердження
відповідності, сертифікат відповідності, декларація відповідності,
нормативні документи.
Вступ. З 15 лютого 2013 року на території країн-членів Митного союзу
набув чинності Технічний регламент Митного союзу «О безопасности машин
и оборудования» (ТР ТС 010/2011), перехідний період впровадження якого
завершується 15 березня 2015 року.
Дія цього технічного регламенту також поширюється і на
сільськогосподарську техніку, за винятком сільськогосподарських і
лісогосподарських тракторів та причепів.
Аналогічний Технічний регламент безпеки машин в статусі
«обов’язковий до виконання» з 01.01.2012 р. діє на території України.
Оскільки значна частина сільськогосподарських машин, що
виробляється в Україні, експортується до країн-членів Митного союзу, було
проаналізовано умови допуску сільськогосподарських машин та обладнання
на ринок Митного союзу. З метою встановлення еквівалентності між
ТР ТС 010/2011 та ТР України проведено порівняльний аналіз їх основних
положень і вимог стосовно сільськогосподарської техніки.
Мета дослідження – ознайомити вітчизняних виробників та
постачальників сільськогосподарських машин та обладнання до країн-членів
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Митного союзу з новими умовами допуску на їхній ринок, а також пошук
шляхів для усунення технічних бар’єрів у торгівлі між Україною та Митним
союзом.
Результати досліджень. Однією з умов допуску сільськогосподарських
машин та обладнання на ринок Митного союзу є їх відповідність вимогам
ТР ТС 010/2011 та проходження процедури підтвердження відповідності,
передбаченої цим документом.
Метою впровадження Технічного регламенту безпеки машин в Україні
та ТР ТС 010/2011 в країнах-членах Митного союзу є захист життя або
здоров’я людини, захист тварин або рослин, а також майна та охорони
довкілля.
Обидва технічні регламенти розроблено з урахуванням положень
Директиви 2006/42/ЄС від 17 травня 2006 р. щодо машин і механізмів, але
Україна і Митний союз обрали різні підходи щодо гармонізації нормативної
бази, добровільне застосування якої дає виробнику презумпцію відповідності
(далі – Перелік НД). Оскільки країни-члени Митного союзу вважають, що їх
промисловість ще не готова до виконання вимог ЄС в повному обсязі, як
доказову базу вони використовують в тому числі і міждержавні стандарти та
стандарти країн-членів Митного союзу плануючи повний перехід до
європейських стандартів, в міру готовності своїх виробників.
Сфери дії Технічного регламенту безпеки машин та ТР ТС 010/2011 в
значній мірі співпадають. Це самохідні сільськогосподарські машини,
причіпні (напівпричіпні), навісні та стаціонарні сільськогосподарські машини
та обладнання.
Відмінності полягають в тому, що в ТР ТС 010/2011, на відміну від ТР
України, не розглядаються незавершені машини і він не поширюється на
сільськогосподарські та лісогосподарські трактори та причепи до них, тим
часом як ТР України не поширюється на сільськогосподарські та
лісогосподарські трактори в частині ризиків, на які поширюється дія
Технічного регламенту затвердження типу сільськогосподарських та
лісогосподарських тракторів, їх причепів і змінних причіпних машин, систем,
складових частин та окремих технічних вузлів.
Обидва технічні регламенти передбачають введення в обіг та/або в
експлуатацію тих машин що відповідають вимогам Технічного регламенту,
які на них поширюються та пройшли відповідні процедури підтвердження
відповідності.
В Україні сільськогосподарські машини вводяться в обіг за умови
наявності декларації відповідності та нанесення національного знака
відповідності, на території Митного союзу – за наявності сертифіката
відповідності та маркування єдиним знаком обігу продукції на ринку
держав-членів Митного союзу
Відповідно до додатка 3 ТР ТС 010/2011 сільськогосподарські машини,
засоби малої механізації та машини для тваринництва, птахівництва та
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кормовиробництва належать до об’єктів технічного регулювання, що
підлягають підтвердженню відповідності вимогам технічного регламенту у
формі сертифікації, в той час як в Україні для підтвердження відповідності
аналогічних машин та обладнання залучення третьої сторони (сертифікації)
не є обов’язковим.
Порядок проведення сертифікації сільськогосподарських машин та (або)
обладнання наведено на рисунку 1.

Рисунок 1 – Порядок проведення сертифікації сільськогосподарських машин та
(або) обладнання серійного виробництва (схема 1с)

Заявник (фізична чи юридична особа, зареєстрована на території країничлена Митного союзу) формує пакет документів та подає заявку до будь-кого
органу сертифікації, який включено до «Реестра органов по сертификации и
испытательных
лабораторий
(центров)
Таможенного
союза,
осуществляющих оценку соответствия продукции требованиям Технических
регламентов Таможенного союза», до галузі акредитації якого входять
машини та обладнання, що включені до «Перечня машин и оборудования,
подлежащих подтверждению соответствия требованиям технического
регламента Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» в
форме сертификации».
Комплект документів на машину або обладнання включає:
обґрунтування безпеки; експлуатаційні документи; перелік стандартів із
Переліку НД, вимогам яких відповідає дана машина або обладнання; договір
на поставку або товаросупровідні документи; технічні умови (за наявності).
Заявник також за наявності може надати інші документи, які прямо або
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опосередковано підтверджують відповідність машини або обладнання
вимогам безпеки ТР ТС 010/2011, наприклад: сертифікат на систему
менеджменту виробника, протоколи випробувань, які проведені виробником,
продавцем, особою, яка виконує функції іноземного виробника або
випробувальними лабораторіями; сертифікати відповідності на матеріали та
комплектувальні вироби або протоколи їх випробувань; сертифікати
відповідності на заявлені машини або обладнання, отримані від іноземних
органів сертифікації.
Орган із сертифікації, розглянувши заявку та поданий комплект
документів, здійснює відбір зразків у Заявника та направляє їх на
випробування до акредитованої випробувальної лабораторії, яка також має
бути включена до «Реестра органов по сертификации и испытательных
лабораторий (центров) Таможенного союза, осуществляющих оценку
соответствия
продукции
требованиям
Технических
регламентов
Таможенного союза».
Випробувальна лабораторія проводить випробування відібраних зразків,
оформляє протокол випробувань та передає його в орган із сертифікації.
Одночасно орган із сертифікації проводить аналіз стану виробництва. За
умови позитивних результатів випробувань та аналізу стану виробництва
Заявнику видають сертифікат відповідності терміном до п’яти років. Під час
терміну дії сертифікату відповідності орган із сертифікації здійснює
інспекційний контроль за сертифікованою продукцією.
Відомості про виданий сертифікат відповідності орган із сертифікації
передає до «Единого реестра выданных сертификатов соответствия и
зарегистрированных деклараций о соответствии».
Під час сертифікації партії машин (одиничного виробу) (схема 3с) –
порядок сертифікації спрощується за рахунок відсутності аналізу стану
виробництва та інспекційного контролю за сертифікованою продукцією.
Під час сертифікації партії машин або обладнання обмеженої кількості,
призначених для оснащення підприємств, розташованих на єдиній території
Митного союзу (схема 9с), процедура сертифікації обмежується лише
розглядом наданого комплекту документів та прийняттям відповідного
рішення.
Відповідно до вимог ТР України виробник або уповноважений
представник (резидент України) до введення машини в обіг, окрім
заповнення декларації відповідності і нанесення національного знака
відповідності, повинен також підготувати «технічний файл» та забезпечити
до нього доступ, який повинен доводити, що він виконав усі необхідні
процедури і його машина відповідає вимогам Технічного регламенту безпеки
машин.
Технічна документація повинна охоплювати стадії розроблення,
виготовлення і застосування машини до тієї межі, яка необхідна для
оцінювання її безпеки.
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Технічна документація повинна містити:
– загальний опис машини;
– загальні креслення машини разом із схемами кіл керування, а також
відповідні описи і пояснення, необхідні для розуміння роботи машини;
– усі детальні креслення, що супроводжуються розрахунками,
результатами випробувань, сертифікатами тощо, які необхідні для перевірки
відповідності машини вимогам щодо безпеки та охорони здоров’я;
– документацію з оцінки ризиків, яка відображає необхідні процедури;
– застосовані національні стандарти, зазначені у пункті 12 ТР України;
– усі технічні звіти, в яких представлені результати випробувань,
проведених виробником або призначеним органом з оцінки відповідності,
обраним виробником або його уповноваженим представником;
– копії настанов щодо експлуатування;
– у разі необхідності копії декларації про відповідність машин або
іншого устаткування, вмонтованого в машину;
– копію декларації про відповідність;
– у разі серійного виробництва машини внутрішні заходи виробника, які
будуть виконані для забезпечення відповідності машини вимогам ТР
України.

Рисунок 2 – Правила торгівлі між Україною та країнами-членами Митного союзу
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Технічна документація повинна бути доступною для відповідних
органів державного ринкового нагляду протягом десяти років після дати
вироблення машини або у разі серійного виробництва – після дати
вироблення останньої одиниці машини.
Таким чином, вимоги до комплекту документів («технічного файлу») в
багатьох пунктах співпадають як в Україні, так і в Митному союзі. Але в
Україні для підтвердження відповідності сільськогосподарської техніки не
обов’язково залучати третю сторону (орган із сертифікації), як це
передбачено в країнах-членах Митного союзу.
Правила торгівлі між Україною та країнами-членами Митного союзу
схематично зображено на рисунку 2.
Про відповідність машини основним вимогам щодо безпеки та охорони
здоров’я, встановленим ТР України свідчить відповідність такої машини
стандартам, включеним до Переліку національних стандартів, добровільне
застосування яких може сприйматися як доказ відповідності машини
основним вимогам цього Технічного регламенту [3] (далі – Перелік НД ТР
України).
До Переліку НД ТР України ввійшли 268 стандартів, які розташовані в
порядку зростання номерів. З них 75 стандартів стосуються
сільськогосподарських, лісогосподарських, садових машин і машин для
тваринництва та кормовиробництва (табл. 1).
Для порівняння: перелік стандартів під Директиву Європейського
Парламенту та Ради Європейського Союзу 2006/42/ЕС від 17 травня 2006 про
машини і механізми [4] (далі – Директива 2006/42/ЕС) нараховує
667 нормативних документів, з яких близько 90 стосуються
сільськогосподарських, лісогосподарських, садових машин і машин для
тваринництва та кормовиробництва. Майже всі НД, які ще не увійшли до
Переліку НД ТР України, але є у переліку стандартів до Директиви
2006/42/ЕС, наразі перебувають на розробленні.
Стандарти до ТР ТС 010/2011 об’єднані в два переліки:
– Перечень стандартов, в результате применения которых на
добровольной
основе
обеспечивается
соблюдение
требований
ТР ТС 010/2011 (далі – Перечень НД ТР ТС 010/2011), до якого увійшло
786 стандартів;
– Перечень стандартов, содержащих правила и методы исследований
(испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов,
необходимые для применения и исполнения требований ТР ТС 010/2011 и
осуществления оценки (подтверждения) соответствия продукции, до якого
увійшли 743 стандарти.
Було досліджено нормативну базу щодо вимог безпеки до
сільськогосподарських машин.
Перечень НД ТР ТС 010/2011 складається з трьох розділів:
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– стандарти групи А, які містять основні поняття, принципи
проектування та загальні аспекти, що дійсні для всіх машин;
– стандарти групи В, що розглядають один з аспектів безпеки чи один з
видів пристроїв безпеки, які можуть застосовуватися для цілого ряду машин;
– стандарти групи С, які містять детальні вимоги безпеки для визначеної
машини чи групи машин.
Вимоги до сільськогосподарських, лісогосподарських машин і машин
для тваринництва та кормовиробництва викладені у 78 стандартах Перечня
НД ТР ТС 010/2011.
Таблиця 1 – Порівняльний аналіз Переліку НД ТР України, Перечня НД
ТР ТС 010/2011 та Переліку стандартів до Директиви 2006/42/ЕС

Перелік НД
ТР України

Перечень НД
ТР ТС 010/2011

Перелік
стандартів до
Директиви
2006/42/ЕС

Загальна кількість
стандартів

268

786

667

Стосовно с.-г. машин
В т.ч. гармонізовані або
розроблені з урахуванням
вимог європейських та
міжнародних стандартів

75
75

78
62

88

Міждержавні
Національні

13
-

3

Всі стандарти груп А і В Перечня НД ТР ТС 010/2011 входять як до
Переліку НД ТР України, так і до Переліку стандартів Директиви 2006/42/ЕС.
Всі нормативні документи як України, так і Митного союзу
гармонізовані або розроблені з урахуванням вимог європейських та
міжнародних стандартів.
Необхідно звернути увагу на те, що всі стандарти групи А у
Європейському союзі з 20.10.2010 замінені на EN ISO 12100:2010.
До групи С Перечня НД ТР ТС 010/2011 входить 45 стандартів на
сільськогосподарські, лісогосподарські, машини і машини для тваринництва
та кормовиробництва, з яких:
– 29 гармонізовані або розроблені з урахуванням вимог європейських та
міжнародних стандартів;
– 13 – міждержавні, 2 – Російської Федерації і 1 – Білорусі.
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Для порівняння: перелік НД до Директиви 2006/42/ЕС включає близько
50 стандартів групи С на сільськогосподарські машини.
Перелік НД ТР України нараховує 41 стандарт групи С, в яких викладені
вимоги до сільськогосподарських, лісогосподарських, садових машин і
машин для тваринництва та кормовиробництва, з них:
– всі гармонізовані до європейських та міжнародних стандартів, які
входять до Переліку НД Директиви 2006/42/ЕС, але розроблені, у більшості
випадків, за старими версіями НД, що потребують актуалізації;
– 19 НД повністю відповідають Перечню НД ТР ТС 010/2011;
– 39 НД необхідно розробити за новою версією європейських та
міжнародних стандартів або внести відповідні зміни.
Рівень актуалізації стандартів у переліках до Технічного регламенту
безпеки машин, ТР ТС 010/2011 та Директиви 2006/42/ЕС представлено на
рисунку 3.

100%

80%

60%
Актуалізовані
Потребують внесення змін
40%

За старими версіями

20%

0%
ТР України

ТР ТС 010/2011

Директива
2006/42/ЕС

Рисунок 3 – Рівень актуалізації нормативних документів

Порівняльні дослідження переліків стандартів показали, що Перечень до
ТР ТС 010/2011 містить 22 стандарти групи С, які відсутні у Переліку НД ТР
України.
Ці стандарти стосуються загальних вимог безпеки тракторів і
самохідних машини, охорони навколишнього середовища та загальних
технічних умов на окремі групи машин (табл. 2).
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Таблиця 2 – Стандарти групи С, які не увійшли до Переліку ТР України,
але включені в Перечень ТР ТС 010/2011
НД із Перечень
ТР ТС 010/2011
1
ГОСТ 12.2.019-2005 ССБТ.
Тракторы и машины
самоходные
сельскохозяйственные.
Общие требования
безопасности
ГОСТ 12.2.120-2005 ССБТ.
Кабины и рабочие места
операторов тракторов и
самоходных
сельскохозяйственных
машин. Общие требования
безопасности
ГОСТ Р 53489-2009 Система
стандартов безопасности
труда. Машины
сельскохозяйственные
навесные и прицепные.
Общие требования
безопасности
ГОСТ 12.2.042-91 ССБТ.
Машины и технологическое
оборудование для
животноводства и
кормопроизводства. Общие
требования безопасности
ГОСТ 17.2.2.02-98 Охрана
природы. Атмосфера. Нормы
и методы определения
дымности отработавших газов
дизелей, тракторов и
самоходных
сельскохозяйственных машин
ГОСТ 17.2.2.05-97 Охрана
природы. Атмосфера. Нормы
и методы определения
выбросов вредных веществ с
отработавшими газами
дизелей тракторов и
самоходных
сельскохозяйственных машин

Наявність в Україні чинного
аналогічного стандарту
2
ГОСТ 12.2.019-86 ССБТ.
Тракторы и машины самоходные
сельскохозяйственные. Общие
требования безопасности
ГОСТ 12.2.120-88 ССБТ. Кабины
и рабочие места операторов
тракторов, самоходных
строительно-дорожных машин,
одноосных тягачей, карьерных
самосвалов и самоходных
сельскохозяйственных машин.
Общие требования безопасности
ДСТУ ISO 4254-1:2012
Сільськогосподарські машини.
Вимоги щодо безпеки. Частина 1.
Загальні вимоги (ISO 4254-1:2008,
IDT)
ГОСТ 12.2.042-91 Система
стандартов безопасности труда.
Машины и технологическое
оборудование для животноводства
и кормопроизводства. Общие
требования безопасности
ГОСТ 17.2.2.02-98 Охрана
природы. Атмосфера. Нормы и
методы определения дымности
отработавших газов дизелей,
тракторов и самоходных
сельскохозяйственных машин
ГОСТ 17.2.2.05-97 Охрана
природы. Атмосфера. Нормы и
методы определения выбросов
вредных веществ с
отработавшими газами дизелей
тракторов и самоходных
сельскохозяйственных машин

Примітка
3
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1
ГОСТ ЕН 632-2003 Машины
сельскохозяйственные.
Комбайны зерноуборочные и
кормоуборочные.
Требования безопасности
ГОСТ ИСО 4254-2-2002
Устройства для внесения в
почву жидкого аммиака.
Требования безопасности
ГОСТ ИСО 5710-2002
Установки для уборки навоза
и навозной жижи.
Технические требования.
Требования безопасности
ГОСТ 6939-93 Плуги
болотные и кустарниковоболотные. Общие
технические условия
СТБ 1679-2006
Культиваторы для
междурядной обработки
почвы. Общие технические
условия

ГОСТ ИСО 11449-2002
Культиваторы фрезерные,
управляемые идущим рядом
оператором. Требования
безопасности и методы
испытаний

2
ДСТУ ISO 4254-7
Сільськогосподарські машини.
Вимоги щодо безпеки. Частина 7.
Комбайни зернозбиральні,
кормозбиральні та
бавовнозбиральні (ISO 42547:2009, IDT) – на розробленні

3
EN 632:1995
замінений на EN
ISO 4254-7:2009

ISO 4254-2:1996
скасований
ДСТУ ISO 5710:2006 Обладнання
для робіт на тваринницьких
фермах. Конвеєри скребкові
безперервної дії для збирання
гною у стійлах (ISO 5710:1980,
IDT)
ДСТУ 2237-93 (ГОСТ 6939-93)
Плуги болотні та чагарниковоболотні. Загальні технічні умови
–

До Переліку ТР
України включений
ДСТУ ISO 42545:2007
Сільськогосподарсь
кі машини. Вимоги
безпеки. Частина 5.
Ґрунтообробне
обладнання з
механічним
приводом

ДСТУ ISO 11449:2008 Ведені
приводні ротаційні ґрунтові
фрези. Терміни та визначення
понять, вимоги безпеки та методи
випробування (ISO 11449:1994,
IDT)

До Переліку ТР
України включений
ДСТУ EN 709-2002
Сільськогосподарські
та лісогосподарські
машини. Мотоблоки
з навісними
роторними
культиваторами та
мотокультиватори з
приводними
колесами чи без них,
керовані пішим
оператором. Вимоги
безпеки
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1
ГОСТ ИСО 14269-2-2003
Тракторы и самоходные
машины для сельского и
лесного хозяйства.
Окружающая среда кабины
оператора. Часть 2. Методика
и проведение испытаний
систем обогрева, вентиляции
и кондиционирования
воздуха

2
ДСТУ ISO 14269-2:2013
Сільськогосподарські та
лісогосподарські трактори й
самохідні машини. Навколишнє
середовище в кабіні оператора.
Частина 2. Методи випробування
i робочі характеристики систем
обігрівання, вентилювання та
кондиціювання повітря (ISO
14269-2:1997, IDT)

СТБ ISO 15077-2010
Тракторы и машины
самоходные
сельскохозяйственные.
Органы управления

ДСТУ ISO 15077:2012
Сільськогосподарські та
лісогосподарські трактори i
самохідні машини. Органи
керування. Зусилля приведення в
дію, переміщення, місце
розташування та способи
приведення в дію (ISO
15077:2008, IDT)

ГОСТ 23074-85 Машины для
внесения жидких
органических удобрений.
Общие технические условия

ГОСТ 23074-85 Машины для
внесения жидких органических
удобрений. Общие технические
условия

ГОСТ 23173-96 Тележки
ручные садово-огородные.
Технические условия

ГОСТ 23173-96 Тележки ручные
садово-огородные. Технические
условия

ГОСТ 23708-84 Комплекты
оборудования для
напольного выращивания и
содержания птицы. Общие
технические условия

ГОСТ 23708-84 Комплекты
оборудования для напольного
выращивания и содержания
птицы. Общие технические
условия.

ГОСТ 23982-85 Машины для
внесения твердых
органических удобрений.
Общие технические условия

ГОСТ 23982-85 Машины для
внесения твердых органических
удобрений. Общие технические
условия

3

До Переліку ТР
України включений
ДСТУ EN 707:2005
Сільськогосподарські
машини. Цистерни
для рідких
органічних добрив.
Вимоги безпеки
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1
ГОСТ 26336-97 Тракторы,
машины для сельского и
лесного хозяйства,
самоходные механизмы для
газонов и садов. Условные
обозначения (символы)
элементов систем
управления, обслуживания и
отображения информации

2
ГОСТ 26336-97 Тракторы,
машины для сельского и лесного
хозяйства, самоходные
механизмы для газонов и садов.
Условные обозначения
(символы) элементов систем
управления, обслуживания и
отображения информации
ДСТУ ISO 3767-1, 2, 3, 4, 5
Сільськогосподарські та
лісогосподарські трактори i
машини, приводне газонне та
садове устатковання. Умовні
познаки органів керування та
інших об'єктів

ГОСТ 28098-89 Дробилки
кормов молотковые. Общие
технические требования

ГОСТ 28098-89 Дробилки кормов
молотковые. Общие технические
требования

ГОСТ 28708-2001 Средства
малой механизации
сельскохозяйственных работ.
Требования безопасности

ГОСТ 28708-90 Мобильные
средства малой механизации
сельскохозяйственных работ.
Общие требования безопасности
к конструкции
ДСТУ 3158-95 Засоби малої
механізації для
сільськогосподарського
виробництва. Загальні вимоги
безпеки

ГОСТ 30879-2003 (ИСО
3795:1989) Транспорт
дорожный, тракторы и
машины для
сельскохозяйственных работ
и лесоводства. Определение
характеристик горения
материалов отделки салона

ДСТУ ISO 3795
Сільськогосподарські та
лісогосподарські трактори і
машини, транспорт дорожній.
Визначення характеристик
горіння матеріалів оббивки
салону (ISO 3795:1989, IDT) – на
розробленні

3
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Висновки
Дослідивши основні положення та вимоги Технічного регламенту
Митного союзу «О безопасности машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011)
та національного Технічного регламенту безпеки машин щодо
сільськогосподарської техніки, можна зробити такі висновки:
- основні положення технічних регламентів співпадають і базуються
на Директиві 2006/42/ЕС;
- виробнику або уповноваженому представнику необхідно виконати
однакові дії та зібрати однакову доказову базу відповідності продукції
вимогам ТР;
- комплекти документів, що подають на сертифікацію в Митному
союзі або готують під час декларування в Україні, в значній мірі
співпадають;
- переліки стандартів, які можуть використовуватися для отримання
презумпції відповідності, на 70 % співпадають. Крім того, стандарти, що
входять до Перечня НД ТР ТС 010/2011, але відсутні в Переліку НД ТР
України, – є чинними в Україні та відомі вітчизняним виробникам і
випробувачам.
Таким чином, основна відмінність полягає в способі підтвердження
відповідності: сертифікація – у Митному союзі, декларування – в Україні.
Враховуючи те, що вимоги до продукції в Україні та країнах Митного
союзу в значній мірі співпадають, 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.
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Аннотация
Исследованы основные положения и требования Технического
регламента Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования»
(ТР ТС 010/2011) о введении в обращение сельскохозяйственных машин на
территории стран-членов Таможенного союза. Также проведен
сравнительный анализ основных положений и требований ТР ТС 010/2011 и
национального
Технического
регламента
безопасности
машин.
Сформулированы задачи, которые стоят перед производителями и
поставщиками сельскохозяйственных машин в страны-члены Таможенного
союза и предложения по взаимному признанию результатов оценки
соответствия между Украиной и Таможенным союзом, что будет
способствовать устранению технических барьеров в торговле.
Summary
The basic provisions and requirements of the Technical Regulations of the
Customs Union "On the security of equipment and machines" (TP TC 010/2011)
[1] (hereinafter - TP TC 010/2011) concerning the putting into circulation of
agricultural machinery in the member countries of the Customs Union are studied.
Also, a comparative analysis of key provisions and requirements of TP TC
010/2011 and the national security machinery Technical Regulations [2]
(hereinafter - TP of Ukraine) is made. Tasks facing producers and suppliers of
agricultural machinery to the Member States of the Customs Union and proposals
for mutual recognition of conformity assessment between Ukraine and the Customs
Union to facilitate the removal of technical barriers to trade are formulated.
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УДК 631.171.001.5:633.1
РАНЖУВАННЯ ЗЕРНОЗБИРАЛЬНИХ КОМБАЙНІВ ЗАЛЕЖНО ВІД
ЇХ ПРОДУКТИВНОСТІ
В. Кравчук, д-р техн. наук, проф., чл.-кор. НААН України
М. Занько, канд. техн. наук
УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого
Обґрунтовано науково-методичні основи аналітичного визначення
пропускної здатності та продуктивності зернозбиральних комбайнів
барабанного типу.
Ключові слова: зернозбиральний комбайн, ранжування, молотарка,
визначальні технічні показники, пропускна здатність, продуктивність.
Суть проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими
науковими та практичними завданнями. На ринок зернозбиральних
комбайнів України на сьогодні постачаються до трьохсот моделей різних
фірм. Природно, що всі вони характеризуються різною пропускною
здатністю та мають відповідну продуктивність. Результати досліджень
свідчать, що встановити достовірно зазначені показники можливо у разі
застосування відповідних методів, які базуються на аналізі і оцінюванні
визначальних технічних характеристик, параметри яких обумовлюють
функціональний вплив на інтенсивність технологічних процесів та в
підсумку – на продуктивність комбайна. Кожний комбайн має свій рівень
продуктивності, у відповідності з її величиною його можна розташувати на
певному місці серед інших комбайнів, тобто – надати ранг.
Ранжування відповідно до продуктивності комбайна можна провести за
результатами
експлуатаційно-експериментальної
оцінки.
Практична
реалізація такої роботи потребує значних фінансових та трудових затрат в
польових умовах. Крім того, такі дослідження будуть приурочені до сезону
збирання хлібів. Реально таку задачу можна оперативно вирішити, коли в
досліджувану групу входять 2-3 комбайни. А як виконати порівняння значної
групи комбайнів, які в той же час знаходяться в різних господарствах або
навіть країнах? Відповідь може бути одна: виконати ранжування комбайна з
допомогою відповідних методів. Але яка для цього необхідна методика і
наскільки вона буде практична, реальна та достовірна?
Аналіз результатів досліджень. Значне різноманіття комбайнів з
барабанною системою обмолоту однозначно свідчить, що збільшення
продуктивності комбайна (читай – пропускної здатності) однозначно
супроводжується збільшенням потужності двигуна (табл. 1-6). Наприклад,
збільшення енергозабезпечення комбайна LEXION-670, в порівнянні з

134

комбайном «Єнісей КЗС-950» в 2,1 рази дозволило збільшити його
пропускну здатність в 2,2 рази. Доцільно зазначити, що зростання пропускної
здатності комбайна, яке характерне для сучасних комбайнів з високою
продуктивністю, поряд зі збільшенням його енергозабезпечення,
супроводжується одночасним ускладненням систем обмолоту, збільшенням
технічних параметрів всіх систем комбайна та функціональних можливостей
макросистеми «молотарка» [1]. Але є низка інших важливих технічних
характеристик, які кількісно узгоджені з функціональними можливостями
комбайна. Це дає підставу включити їх в загальну оцінку комбайна при
визначенні основного показника – пропускної здатності.
Продуктивність комбайна визначає основна система комбайна –
молотарка. Як її функціональний показник прийнято показник «пропускна
здатність». В комбайнах барабанного типу основну кількість втрат за
молотаркою, до 80 відсотків в складі 1,50%, формує комплексна система
сепарації зерна з грубого вороху, яка прийнята як визначальна на величину
показника пропускної здатності [1]. До її складу входять дві системи:
обмолоту і основної сепарації зерна (МСС) та сепарації грубого вороху, яка
представлена клавішним соломотрясом. До інших допоміжних систем, які
дозволяють комбайну працювати в необхідному режимі робочої швидкості і
проектної продуктивності, відноситься жниварка. Її технологічна
спроможність, в агрегаті із певним комбайном, формувати потік
технологічної маси встановленої потужності та інтенсивності в молотарку,
дозволяє працювати в певному режимі продуктивності [2].
Мета даної роботи – дослідити визначальні технічні параметри
молотарки та обґрунтувати їх вплив на величину пропускної здатності і за їх
результатами виконати ранжування комбайнів барабанного типу.
Виклад основного матеріалу досліджень. Загальну методологію
ранжування комбайнів з барабанною системою обмолоту доцільно
представити через такі етапи:
- формування групи комбайнів з барабанною системою обмолоту; до неї
можуть входити серійні комбайни, що реалізуються на світовому ринку та ті,
що знаходяться на етапі розроблення, але в яких вже визначені основні
технічні параметри;
- встановлення оцінного показника; як оцінний показник прийнята його
пропускна здатність;
- побудова ранжувальної таблиці (табл. 2-5);
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Таблиця 1 – Ранжування барабанних комбайнів з шириною молотарки 1001-1199 мм (фрагмент)
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- визначення номенклатури показників призначення комбайна, які
обумовлюють влив на формування оцінного показника;
- експертне оцінювання та аналіз номенклатури технічних показників
комбайна; вибір основних, що обумовлюють вплив на формування величини
оцінного показника;
- визначення величини оцінного показника комбайна;
- порівняльне оцінювання оцінного показника і розташування його в
порядку зростання, тобто – ранжування.
Методи встановлення величини показника «пропускна здатність»:
- системного підходу; встановлення пропускної здатності в залежності
від ряду визначальних технічних параметрів систем, що входять до складу
системи «молотарки» та макросистеми «комбайн»;
- аналізу; дослідження пропускної здатності молотарки у взаємозв’язку
та на рівні технічних параметрів її складових: молотильної системи та
соломотряса;
- синтезу; дослідження технологічних можливостей молотарки – в
складі комбайна, в стані цілісної єдності і взаємозв’язку.
Технологічні системи, що розглядаються при ранжуванні
барабанних комбайнів:
- зернова жниварка для прямого комбайнування як система, що визначає
режим живлення комбайна для досягнення ним проектної продуктивності;
- система обмолоту з барабанами різного конструкційного виконання та
призначення (молотильні, сепарувальні, ротаційні, гальмувачі, прискорювальні);
- система сепарації грубого вороху – соломотряс, що сепарує залишки
зерна із обмолоченої соломи та формує певний рівень втрат за молотаркою;
- енергозабезпечення (двигун комбайна).
Технічні показники, що прийняті за визначальні при ранжуванні
зерно-збиральних комбайнів. Як визначальні показники зазначених вище
систем приймаються показники, які обумовлюють кількісне формування
втрат зерна за молотаркою та пропускної здатності. Причому, досліджувана
сукупність показників, що визначають величину оцінного показника, може
містити малозначимі, на перший погляд, показники. Але вони, разом з тим,
можуть обумовлювати вагомий вплив на формування рівня оцінюваного.
Тому, до них віднесено: інтенсивність різання ножа різального аппарату,
ширину молотарки, діаметр молотильного барабана, площу молотильносепарувальних дек, довжину соломотряса і потужність двигуна.
Ширина молотарки – одна з основних технічних характеристик,
параметр якої визначає параметри всіх інших її технологічних систем:
довжину робочої частини молотильного барабана і МСС, ширину системи
сепарації грубого вороху і тим самим – число клавіш соломотряса та їх
площу [2]. Ці системи визначають інтенсивність обмолоту та виділення зерна
із обмолоченої маси і його чистоту. А це – прямий шлях для досягнення
проектного значення пропускної здатності (q, кг/с) та забезпечення певного
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рівня продуктивності комбайна за 1 годину основного часу (W, т/год): W =
q*3600*10-3.
Природно, більша ширина молотарки сприяє більшій кількості
технологічної маси, що може: а) надійти в молотарку, б) бути підданою до
обмолоту та переробленою з встановленою якістю. Мінімальна ширина
сучасних молотарок комбайнів знаходиться на рівні 1000 мм, максимальна –
1700 мм. Тому, всі молотарки барабанних комбайнів, в діапазоні її
конструкційної ширини, розділені на 6 груп: І – 1000-1200 мм, ІІ – 12011390 мм, ІІІ – 1401-1500 мм, ІV – 1501-1599 мм, V – 1601-1700 мм.
Відповідно, до комбайнів малої продуктивності попередньо можна
віднести комбайни з шириною молотарки на рівні нижнього порогу
діапазону – 1000 мм, до комбайнів високої продуктивності – з шириною
молотарки на рівні 1700 мм.
Діаметр молотильного барабана – технічний параметр основного
робочого органа молотарки. В сучасних комбайнах він становить 450-800 мм.
Практика свідчить, що барабан більшого діаметра має більшу молотильну та
сепарувальну здатність, оскільки обумовлює синхронне збільшення довжини
ввігнутої робочої поверхні деки та траєкторії руху. Вірогідність просипання
(основної сепарації) зерна через решітчасту поверхню деки – зростає (до
90 %). Найбільш застосовуваним у багатьох комбайнів, що забезпечують
пропускну здатність 5-14 кг/с (продуктивність при цьому – 9-25 т/год), є
молотильний барабан з діаметром 600 мм.
У складі барабанної молотарки, крім основного – молотильного барабана, можуть бути й інші додаткові барабани, які мають відповідну конструкцію та функціональне призначення. Вони можуть бути розміщені «до»,
або «після» молотильного барабана. У відповідності з їх конструкцією вони
виконують попередній (перед основним) обмолот та додаткову (після МСС)
сепарацію зерна з технологічної маси. Їх застосування обумовлює
використання разом з ними сепарувальних дек і тим самим – збільшення
кількості просепарованого зерна в зоні такої багатобарабанної МСС. Така
система обмолоту забезпечує продуктивність комбайна до 24-26 т/год.
Молотильно-сепарувальні деки – обов’язковий елемент конструкції
барабанної МСС. Кожний барабан, як правило, має молотильну або
сепарувальну деку. Її функціональне призначення – безпосередня участь в
обмолоті і основна (до 90%) або додаткова (після МСС) сепарація зерна із
технологгічної маси в зоні розташування МСС. У відповідності з
конструкційним виконанням і технологічним призначенням деки виконують
дві функції – обмолоту та основної сепарації, яка здійснюється на передню,
стартову зону стрясної дошки. Обмолот та рух отриманої при цьому маси
«зерно + сильно подрібнена (внаслідок ударів бил барабана) солома і полова»
здійснюються по всій довжині ввігнутої траєкторії внутрішньої поверхні
деки, яка «обіймає» барабан на 120-130°. Тобто, кількість хлібної маси, яка
може зазнавати ефективного обмолоту в МСС і продуктивність розділення-
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сепарації обмолоченого зерна і соломи, в значній мірі визначаються
довжиною ввігнутої траєкторії та шириною деки, що ідентична ширині
молотарки. За наявності зазначених факторів площа дек є саме тим
вирішальним чинником, який визначає здатність молотарки виконувати
обмолот маси з певною продуктивністю. Кількість та площа дек
обумовлюється числом барабанів, що входять до складу МСС. Природно, що
комбайн зі значною площею дек МСС має більшу продуктивність, в
порівнянні з комбайном з невеликою площею дек. Слід зазначити, що
найменше значення цього параметра знаходиться на рівні 0,51 м 2,
максимальне – на рівні 2,57 м2. Що характерно для їх залежності? Між ними
зберігається умовна пропорція між технічними параметрами і пропускною
здатністю: площі 0,51 м2 відповідає пропускна здатність 4 кг/с, а площі 2,57
м2 – 20 кг/с. Між відповідними значеннями обох показників коефіцієнт
дорівнює п’яти (!), тобто – залежність дотримується. Однозначно можна
зробити висновок, що площа дек МСС конкретного значення «прив’язана» та
ідентифікує як саму систему обмолоту так і комбайн конкретної моделі і що
важливо – по величині показника його пропускної здатності. Це дозволяє
прийняти цей показник як основний чинник при ранжуванні комбайна згідно
з прийнятою методологією.
Соломотряс призначений для остаточної сепарації залишків зерна з
обмолоченої соломи. Однак, цю функцію він виконує не в повній мірі,
внаслідок чого за ним спостерігаються втрати зерна, які досягають 80
відсотків (у складі 1,50% втрат за молотаркою під час її роботи в режимі
пропускної здатності). Якими факторами обумовлюється якість його роботи,
тобто – втрати? Першочергово – довжиною клавіші. Основний її фактор –
довжина, визначає довжину та геометрію траєкторії, по якій рухається
обмолочена солома в просторі молотарки і ефективність остаточного
виділення (сепарації) із неї залишків зерна, які не зазнали сепарації через деки
МСС. Коротка клавіша, на рівні 3,83 м (SR-2035 «Sampo Rosenlev») в режимі
високих подач відносно «погано» сепарує залишки зерна, втрати за
молотаркою будуть більші ніж допустимі. Особливо великі втрати будуть за
соломотрясом, коли комбайн працює з продуктивністю, яка перевищує його
проектну. Тому, такий соломотряс використовується в комбайнах із
незначною подачею, пропускна здатність яких становить 3,5 кг/с. Збільшення
довжини соломотряса до 4,6 м (комбайн СS-6090 фірми New Holland) прямо
свідчить, що комбайн «націлений» на добру сепарацію зерна із соломи в
режимі високих подач і може забезпечити пропускну здатність на рівні 10-11
кг/с. Тобто, довжина соломотряса визначає якість роботи – кількість втрат
зерна і тим самим – величину пропускної здатності і разом з нею –
продуктивність комбайна.
Жниварка – визначальна система для реалізації потенціальної
здатності комбайна за показником продуктивності. Одним із шляхів за
безпечення подачі маси 20 кг/с (і більше) на обмолот та реалізація потенційно
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високої продуктивності комбайна є здатність жниварки забезпечити
формування такого технологічного потоку. Для цього вона повинна зрізати
масу з високою швидкістю та за рахунок значної ширини захвату формувати
потужний потік маси в молотарку. За цих умов створюються передумови для
великого завантаження комбайна. Слід зазначити, що майже всі сучасні
комбайни в своєму комплектувальному «арсеналі» мають декілька
однотипних зернових жниварок, які відрізняються шириною захвату.
Наприклад: барабанний комбайн компанії CLAAS – Tucano-450 для
забезпечення подачі на рівні 16 кг/с, в залежності від проектних умов роботи
– урожайності зернової куль-тури, комплектується жниварками з шириною
захвату 12 м, 10,5 м, 9 м, 7,5 м, 6,6 м, 6 м та 5,4 м [3]. До технічних
характеристик, які визначають технічний рівень жниварки, комбайна та
продуктивність необхідно віднести інтенсивність різання ножа (цикл/хв)
різального апарата. Саме вона обумовлює здатність зрізання стебел
технологічної культури з певною (високою) інтенсивністю. Тим самим для
комбайна забезпечується основна передумова рухатися з високою робочою
швидкістю. А це – основа забезпечення проектного рівня подачі
технологічної маси в молотарку та високопродуктивної її роботи. Для
жниварок усіх шести груп визначено інтенсивність різання, яка відповідає
сучасному рівню (табл. 2-5). Наприклад, для комбайнів з шириною
молотарки 1400-1499 мм цей параметр знаходиться на рівні 1100-1220
цикл/хв і є характерним фактично для всіх комбайнів даної групи. Разом з
тим він є вагомим аргументом непрямого твердження, що ця група комбайнів
має високий технічний рівень, створена в останнє десятиліття і в основній
своїй кількості відповідає сучасному технічному рівню. Дослідження
свідчать, що комбайни І-ІІ покоління мають циклічність ножа різального
апарата на рівні 750 цикл/хв, а IV покоління – до 1220 цикл/хв. Така технічна
характеристика є одним з переконливих аргументів для оцінки технічного
рівня комбайна і потенційної можливості досягнення ним високої
продуктивності.
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Claas
Claas
Claas
Sampo
Rosenlev
Sampo
Rosenlev
Sampo
Rosenlev
Sampo
Rosenlev
Massey
Ferguson
Massey
Ferguson
AGCO

Tucano-320
Tucano-330
Tucano-430
SR-3045

SR-3085
«SUPERIOR»
MF -7240
ACTIVA
MF -7245
ACTIVA
CН 644
Challenger

SR-3065L

SR-3065

Компанія-виробник

Марка
комбайна

500
600
600
600

1340
1340
1340

500

500

0,83

0,83

0,83

1,02

0,92

0,92

0,98
0,98
1,46
0,92

450х2
450х2
450х2
500

1330

1330

1330

1320
1320
1320
1330

Ширина
молотарки,
мм

Площа
обмолоту
та
основної
сепарації
зерна, м2

Діаметр
молотильного
бара-бана,
мм

5,0

5,1

5,1

4,7

4,7

4,3

4,4
4,4
4,4
4,3

Довжина
соломотряса,
м

1220

1080

1080

1020

1020

1020

1120
1120
1120
1020

Інтенсивність
роботи
ножа,
цикл/
хв

180

255

176

250

200

200

204
258
258
175

Потужність
двигуна, к.с.

6-6,5

6,5

6-6,5

7-7,5

6-6,5

6-6,5

6-7
8
8
6-6,5

Пропускна
здатність,
кг/с

Таблиця 2 – Ранжування барабанних комбайнів з шириною молотарки 1201-1399 мм (фрагмент)
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Рівень
енергозабезпечення
комбайна.
Встановлений
рівень
продуктивності комбайна та оптимальні енергозатрати при цьому можливі
при відповідному енергозабезпеченні – потужності двигуна. У більшості
комбайнів енергозабезпечення перевищує енерговитрати під час роботи
комбайна в режимі проектної продуктивності на величину до 15%
потужності двигуна. Не узгодженість енергозабезпечення та енерговитрат
обумовлює:
- при меншому енергозабезпеченні: комбайн в умовах експлуатації не
забезпечить реалізацію потенціальних можливостей молотарки; він буде мати
продуктивність, яка значно менше проектної і питомі показники (експлуатаційні, економічні, матеріаломісткість) будуть незадовільними – перевищуватимуть допустимі;
- при збільшеному енергозабезпеченні: продуктивність комбайна буде
знаходитись на проектному рівні, який обумовлюють параметри молотарки.
Проте, витрати палива за 1 годину експлуатаційного часу, а разом з ними –
питомі витрати палива будуть значно перевищувати регламентовані, що
обумовить економічну неефективність технологічного процесу і комбайна в
цілому.
Для комбайнів барабанного типу енергозабезпечення представлене у
відповідності з маркою комбайна та шириною молотарки відповідної групи.
Аналіз комбайнів різних моделей, але однакових технічних параметрів
(навіть одної фірми-виробника) свідчить, що потужність застосованих двигунів знаходиться в значному діапазоні. Тому, одним з критеріїв відповідності
енергозабезпечення даного комбайна сучасному технічному рівню прийнято
узгодженість його величини з технічними параметрами МСС – площею молотильно-сепарувальних дек та порівняльна оцінка його величини в даній групі
(по ширині молотарки).
Слід зазначити, що для комбайнів з шириною молотарки 1600-1700
мм і пропускною здатністю на рівні 14 кг/с і більше, енергозабезпечення
становить 225-413 к.с. З урахуванням того, що розподіл потужностей двигунів комбайнів цієї групи підпорядковується нормальному закону, оптимальному рівню відповідає енергозабезпечення в діапазоні 295-385 к.с.
Ранжування барабанних зернозбиральних комбайнів згідно з пропускною здатністю. З урахуванням розглянутих показників технічної характерристики проектному ранжуванню піддані наявні на ринку України 136 барабанних зернозбиральних комбайнів провідних компаній світу: John Deere,
Claas, New Holland, DEUTZ FAHR, Massey Ferguson, Laverda S.p.a., «Sampo
Rosenlev», корпорації AGCO та вітчизняних підпри-ємств-виробників. При
цьому використані технічні дані, які представлені в проспектних матеріалах
на відповідні комбайни.
Результати ранжування зернозбиральних комбайнів з барабанною
системою обмолоту за показником пропускної здатності фрагментарно
приведені в таблицях 2-6.
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Аналіз свідчить, що всі моделі комбайнів «Sampo Rosenlev» серії 2000
(табл. 1) мають однакові параметри – ширину молотарки, діаметр молотильного барабана та площу деки обмолоту. За цими показниками молотарка
зможе забезпечити пропускну здатність на рівні 3,5 кг/с. Збільшення
довжини соломотряса до 4,32 м (моделі SR-2045 та SR-2065) [4] дозволяє
зменшити рівень втрат за молотаркою і за рахунок цього збільшити пропускну здатність до 4 кг/с. Використання в системі обмолоту двох барабанів і
збільшення площі обмолоту до 0,85 м2 за рахунок додаткової деки дозволяє
збільшити кількість зерна, що сепарується в МСС, дещо «розвантажити»
соломотряс і зменшити втрати за молотаркою. За рахунок цього пропускна
здатність збільшується до 4,5 кг/с (комбайн SR-2085 TS). А як ув’язати з
цими всіма параметрами потужність двигуна, яка в кожному з комбайнів
«своя»? Практика ефективної реалізації наявного енергозабезпечення
барабанних комбайнів свідчить, що, як правило, для реалізації пропускної
здатності в 1 кг/с необхідна потужність 30 к.с. Потужність двигуна
«стартової» моделі серії – SR-2035 становить 100 к.с., що відповідає 3,3 кг/с і
фактично відповідає нашому прогнозу (3,5 кг/с). Інша модель – SR-2045 має
потужність двигуна в 125 к.с. Розрахункова пропускна здатність – 4 кг/с, що
ідентично прогнозній (табл. 1). Проектна пропускна здатність комбайна SR2085 TS дорівнює 4,5 кг/с, що не співпадає з розрахунковою – 175:30 = 5,8
(кг/с). Пояснення логічно просте: використання в МСС двох барабанів і
збільшення площі дек спрямоване на використання комбайна на «тяжких»
фонах, де необхідний «запас» потужності, де й потрібна витрата цих
«надлишкових» 40 к.с. Інтенсивність роботи ножа – 1020 цикл/хв. цілком
достатня для забезпечення подачі хлібної маси в комбайн на рівні 4,5 кг/с.
Площа двох дек системи обмолоту Tucano-320 (340) [3] становить 0,98 м2
і трохи перевищує площу 0,90 м2 комбайна СК-5 «Нива», пропускна здатність якого становить 5 кг/с. Збільшення ширини молотарки до 1320 мм та
довжини клавіші до 4,4 м дозволяє збільшити пропускну здатність до 6-7 кг/с
(табл. 2). Це підтверджує потужність застосовуваного двигуна: 204:30=6,8
(кг/с). Збільшення потужності до 258 к.с. більш спрямоване на роботу в
«тяжких умовах»: поля з пересічним рельєфом, грунти з підвищеною
вологістю тощо.
Комбайни серії SR-3000 «Sampo Rosenlev» (SR-3045; SR-3065; SR-3085)
[5] мають технічні параметри молотарки на рівні 6-6,5 кг/с. Це підтверджує
потужність «вихідної» моделі комбайна SR-3045 «Sampo Rosenlev» серії
3000: 175:30 ~ 6 (кг/с) та збільшена до 1330 мм ширина молотарки і
раціональна довжина клавіші – 4,3 метра. Збільшення площі деки до 1,02 м 2 і
довжини клавіші до 4,7 м змешують рівень втрат. За рахунок цього пропускна здатність буде становити 7-7,5 кг/с.

John
Deere
John
Deere
John
Deere
John
Deere
John
Deere
John
Deere
Claas

Claas

Марка
комбайна

John Deere9540i
John Deere9560i
John Deere9580i
Т-550
John Deere
W-540
John Deere
John Deere9500
Lexion-510

Lexion-620

600
660
660
660
600

1400
1400
1400
1400
1420
600

600

1400

1420

600

1400

Ширина
молотарки, мм

Діаметр
молотильного
бараба-на,
мм

1,98

1,98

1,26

1,5

2,8

1,47

1,47

1,47

Площа
обмолоту та
основної
сепарації
зерна, м2

4,4+

4,4**

4,6

4,4**

3,25

4,6*

4,6*

4,6*

Довжина
соломотряса,
м

New
1500
607
2,09
3,63
Holland
КЗС-9-І
ТОВ
1500
700
1,14
4,35
«Славутич»
«ХМЗ»
* + сепаратор пальцьовий; **+ барабан-гальмувач; ***+ барабан-бітер

СS-6060

Компанія виробник

281
235

917

279

220

292

238

290

318

265

235

Потужність
двигуна,
к.с.

1150

1120

1120

1150

1150

1150

1150

1150

1150

Інтенсивність
роботи
ножа,
цикл/хв

8 - 8,5

8 -8,5

8-9

8-9

8,5

8,5

10

10

10

10

Пропускна
здатність, кг/с

Таблиця 3 – Ранжування барабанних комбайнів з шириною молотарки 1401-1499 мм (фрагмент)
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Компанія виробник

5680 H
DEUTZ
Deutz Fahr
FAHR
5690 HTS
DEUTZ
Deutz Fahr
FAHR
СS 640
New
New Holland
Holland
СS-660
New
New Holland
Holland
СX-820
New
New Holland
Holland
СX-840
New
New Holland
Holland
СX-8080
New
New Holland
Holland
СX-8090
New
New Holland
Holland
Tucano-340
Claas
Tucano-440
Claas
Tucano-450
Claas
* + розрихлювач соломи

Марка
комбайна

2,4
1,75
1,75
1,75

607
607
750
750
750
750
450х2
450х2
450х2

1560
1560
1560
1580
1560
1560
1580
1580
1580

2,4

2,4

2,4

2,1

2,1

2,1

600

1521

Площа
обмоло-ту
та
основної
сепарації
зерна, м2
1,13

600

Діаметр
молотильного
бараба-на,
мм

1521

Ширина
молотарки,
мм

4,4*
4,4*
4,4*

3,60

3,45

3,75

3,80

4,16

4,16

4,4

5,0

Довжина
соломотряса,
м

1120
1120
1120

1150

1150

1150

1150

1150

1150

1220

1220

Інтенсивність
роботи
ножа,
цикл/хв

260
279
299

405

354

299

281

281

258

313

286

Потужність
двигуна,
к.с.

9-10
9-10
11

9-10

9-10

9

9

8-9

8,5-9

8,5-9

8-8,5

Пропускна
здатність,
кг/с

Таблиця 4 – Ранжування барабанних комбайнів з шириною молотарки 1501-1599 мм (фрагмент)

Компанія виробник

John
Deere
John
Deere
John
Deere
John
Deere
John
Deere
John
Deere
John
Deere
John
Deere

Марка
комбайна

John Deere9600
John Deere9640i WTS
John Deere9660i WTS
John Deere9680i WTS
W-650
John Deere
W-660
John Deere
Т-660 John
Deere
Т-670 John
Deere

660
660
660
660
660
660
660
660

1670
1670
1670
1670
1670
1670
1670

Діаметр
молотильного
барабана,
мм

1638

Ширина
молотарки, мм

3,36

3,36

1,87

1,87

1,87

1,87

1,87

1,25

Площа
обмолоту та
основної
сепарації
зерна, м2

3,2

3,2

4,6

4,6

4,6

4,6

4,6

4,6

Довжина
соломотряса,
м

1155

1155

1155

1155

1155

1155

1155

1155

Інтенсивність
роботи
ножа,
цикл/хв

378

325

350

325

355

320

295

312

Потужність
двигуна,
к.с.

12-14

12-14

12

12

10

10

10

9

Пропускна здатність, кг/с

Таблиця 5 – Ранжування барабанних комбайнів з шириною молотарки 1601-1700 мм (фрагмент)
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Комбайни компанії Massey Ferguson MF-7240 (7245) ACTIVA мають
площу деки класичної системи обмолоту рівну 0,83 м 2, що спрямовано на
отримання пропускної здатності на рівні 4,5 кг/с. І тільки «втручання» в
процеси сепарації зерна збільшеної ширини молотарки – 1330 мм і довгої (!)
клавіші соломотряса – 5,1 метра (у комбайна СК-5 «Нива» – 3,85 м) дозволяє
вийти на рубіж 6-6,5 кг/с.
Аналогічна, в порівнянні із комбайнами MF-7240 (7245) ACTIVA, ситуація
спостерігається і у комбайна CН 644 Challenger (корпорація AGCO) [6].
Комбайн John Deere-9540i (табл. 3) має розрахункову пропускну
здатність 8 кг/с (235к.с : 30 = 8 кг/с). Однак, проектна величина цього
показника становить 10 кг/с. За рахунок чого досягнуто збільшення?
Застосування в складі МСС двох барабанів і за рахунок цього збільшення
площі дек до 1,47м2 та довгих клавіш – довжиною 4,6 м. Збільшення
потужності двигуна у моделей John Deere- 9560i та John Deere- 9580i
спрямоване на «універсальне» використання цих моделей на збиранні
кукурудзи з жниварками різної ширини захвату, де цей «запас» буде
реалізовано сповна.
Базова модель комбайнів серії «Lexion-500» – комбайн Lexion-520
(табл. 3). Його розрахункова пропускна здатність становить 8,5 кг/с
(260 к. с. : 30 = 8,5 кг/с) і співпадає з проектною. Збільшення потужності
двигуна в решти комбайнів цієї серії, без зміни параметрів молотарки,
спрямоване на використання їх в більш «тяжких» умовах: на грунтах зі
збільшеною вологістю, пересічному рельєфі з підйомами, на збиранні
кукурудзи.
Збільшена ширина молотарки – 1500-1600 мм (табл. 4) є тією базою, яка
за необхідного технологічного компонування дозволяє «наповнити» її
систему обмолоту кількома барабанами і тим самим збільшити площу
молотильно-сепарувальних дек до 1,75-2,4 м2 і довжину соломотряса до 4,4
метра, та за рахунок збільшення цих параметрів підвищити пропускну
здатність.
Базові параметри – ширина молотарки 1560 мм та діаметр барабана 607
мм (комбайн СS-640 New Holland, табл. 4) визначають і «гарантують» тільки
7-7,5 кг/с. Внаслідок застосування у складі МСС барабана-соломосепаратора
площа сепарувальних дек збільшилась до 2,1 м 2. Тому навіть при відносно
короткому соломотрясі – 4,16 м проектна пропускна здатність досягне 8,5-9
кг/с. Збільшення потужності двигунів у інших комбайнів цієї ж серії – СS-600
«New Holland», при незмінних базових параметрах молотарки, – спрямоване
на використання їх в агрегаті із енергоємними кукурудзозбиральними
адаптерами та для роботи в «тяжких» умовах (див. вище).
Збільшення діаметра барабана до 750 мм обумовлює «синхронне»
збільшення площі дек комбайнів серії СX-800 (820; 840; 8080; 8090) New
Holland (табл. 4) до 2,4 м2. Збільшення довжини траєкторії руху маси в МСС,
площі сепарації та час дії барабана на хлібну масу збільшують кількість
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зерна, просепарованого в МСС. В комплексній взаємодії з соломотрясом
середньої довжини – довжина клавіші 3,6-3,8 м та при енергозабезпеченні в
281 к.с. це обумовлює клас комбайна у 9-10 кг/с. Збільшення потужності
застосовуваних двигунів з 280 к.с. до 405 к.с. першочергово спрямоване на
покриття енергетичних витрат комбайна під час роботи в складніших
технологічних режимах та експлуатаційних умовах.
Фактично аналогічні технічні параметри комбайнів серії «Tucano-300
(400)» дозволяють прогнозувати їх пропускну здатність на тому ж рівні, що й
комбайнів серії «СX-800» New Holland (табл. 4).
Збільшення функціональних можливостей молотарки екстенсивним
шляхом – за рахунок збільшення її технічних параметрів наочно
демонструють комбайни компанії John Deere серії W-9600 WTS [7] та Т-600
(табл. 5). Визначальний параметр, який першочергово обумовлює прийняття
потужного потоку маси на обмолот – ширина молотарки, становить 1670 мм і
фактично досягає граничного значення (1700 мм). Використання
молотильного барабана збільшеного діаметра – 660 мм та використання
сепарувальної деки у відбійного бітера, чого не спостерігається в МСС
класичного типу, дозволило збільшити площу системи основної сепарації
зерна до 1,87 м2. І третій параметр, що обумовлює заключний позитивний
вплив на зменшення втрат за молотаркою та здатність працювати з
підвищеною продуктивністю – достатньо довгий соломотряс довжиною 4,6
м. Для порівняння: у комбайнів малої продуктивності цей параметр дорівнює
лише 3,83 м (табл. 1). Ці конструкційні параметри визначають формування
величини пропускної здатності для молотарок даної групи. І навіть незначне
збільшення потужності двигуна – до 350 к.с. не є вирішальним фактором для
формування цього визначального оцінного показника.
Тенденція екстенсивного збільшення продуктивності шляхом використання
кількох барабанів спостерігається в комбайнів John Deere серії Т-600 (Т-660 і Т670). В їх системі обмолоту використано 6 (!) різнофункціональних барабанів.
Відповідно кількість сепарувальних дек збільшилась з числом наявних барабанів,
а їх площа досягла 3,36 (!) м2. Використання складної і разом з тим –
«габаритної» системи обмолоту обумовило зменшення простору молотарки, де
розміщується соломотряс. Тому, об’єктивно слід зазначити, що соломотряс
довжиною 3, 2 м – явно короткий і фактично не впорається із завданням
вилучення із обмолоченої соломи зерна під час роботи в режимі високих подач.
Тобто, функцію вилучення зерна із обмолоченої маси на 90-95 % покладено на
систему обмолоту. У відповідності із зробленим аналізом їх пропускну здатність
можна прогнозувати на рівні 12-14 кг кг/с. Зроблений прогнозний висновок
непрямо підтверджує енергозабезпечення, яке відповідно становить 325 і 378 к.с.
Ключове питання методології: як визначити пропускну здатність
згідно з фактичною продуктивністю комбайна та навпаки –
продуктивність згідно з пропускною здатністю? Пропускну здатність можна
визначити: а) аналітично відповідно технічних параметрів (за методикою,
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приведеною в цій статті), б) розрахунково – за результатами напрацювання
комбайна під час експлуатації. Але насамперед для цього необхідно
розтлумачити агрономічний термін «соломистість», який є невід’ємним
елементом для роботи комбайна. Він визначає співвідношення урожаю зерна
до урожаю соломи на 1 га або на пробній ділянці встановленої площі і
знаходиться в межах 1 : (0,8 - 1,5). Наприклад: маємо урожайність зерна 50
ц/га, а урожай соломи з цієї ж площі – 60 ц/га. Тоді соломистість буде
становити: 50 : 60 = 1 : 1,2. Комбайн за 1 годину основного (безперервного)
часу роботи намолотив (Wз, т/год) 20 тонн зерна. На цій ділянці, згідно з
соломистістю 1: 1,2 комбайн «технологічно «пропустив через себе»,
обмолотив (Wс, т/год), 20 х 1,2 = 24 тонни соломи. Всього ж комбайн в
«собі» технологічно переробив 20 + 24=44 тонни маси. Тоді, пропускна
здатність (q, кг/с) буде рівна: q = (Wз,+ Wс )/3,6 = 44 : 3,6 = 12,2 (кг/с). За
іншої соломистості, наприклад – 1:0,8 (але при цьому ж намолоті зерна),
обмолочено буде всього: 20 + 20х0,8 = 36 тонн маси. Пропускна здатність
буде становити: 36:3,6=10 (кг/с).
А як «перейти» від визначеної пропускної здатності комбайна згідно з
його технічними параметрами – до продуктивності? Комбайн КЗС-9-І
«Славутич» (табл. 3) згідно з технічними параметрами повинен забезпечити
пропускну здатність 9 кг/с. Ці 9 кг маси, що проходять за 1 секунду через
молотарку в своєму складі містять і зерно і солому. Скільки їх? Знову ж таки,
використаємо показник «соломистість». Наприклад, з досвіду використання в
«своєму» господарстві певного сорту зернової колосової культури (пшениці)
відомо, що її соломистість становить 1:1. Тоді, із цих 9 кг на зерно припадає:
9: (1+1) = 4,5 кг. За 1 годину безперевного (основного) часу буде намолочено
4,5 х 3,6 = 16,2 тонн зерна. Але намолот за 1 годину основного часу – це в
значній мірі ідеалізований показник, оскільки в цей час не включені витрати
на вивантаження зерна, повороти, технологічні зупинки на вивантаження
зерна і таке інше. Внаслідок цього, щоб отримати експлуатаційну
продуктивність необхідно продуктивність за 1 годину основного часу
помножити на коефіцієнт з діапазону 0,67-0,73 (для сучасних комбайнів він
буде рівним більш верхній межі): 16,2 х 0,70=11,3 тонни. А за 10 годин
змінної роботи буде намолочено 11,3х 10=113 тонн.
Висновки
1. Пропускну здатність барабанних комбайнів визначають технічні параметри молотарки: її ширина, діаметр молотильного барабана, площа молотильно-сепарувальних дек та довжина соломотряса. Тому її проектне, в той
же час – об’єктивне оцінювання величини можна виконувати згідно з тех.нічною характеристикою, що наводиться навіть в проспектних матеріалах на
відповідний комбайн.
2. Реалізація проектного значення пропускної здатності залежить і від
технічних параметрів інших систем комбайна: інтенсивності роботи ножа
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різального апарата жниварки та потужності двигуна, які є обов’язковими
чинниками, що забезпечують «розкриття» та реалізацію потенціальних можливостей молотарки.
3. Розроблена методика ранжування дозволяє у відповідності з соломистістю технологічної культури, урожайністю зерна і технічними параметрами
визначити проектну продуктивність барабанного комбайна по намолоту
зерна за 1 годину основного часу та намолот протягом робочої зміни. Тобто:
аналітичну, разом з тим – об’єктивно-порівняльне оцінювання барабанного
комбайна можна проводити оперативно і фактично без економічних та
трудових затрат.
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Аннотация
Обоснованы научно-методические основы аналитического определения
пропускной способности и производительности зерноуборочных комбайнов
барабанного типа.
Summary
Scientific and methodological basis of the analytical determination of drum
type combine harvesters throughput and productivity are grounded.
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УДК 631.354:631.51
МЕТОДОЛОГІЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ТЕСТУВАННЯ
ЗЕРНОЗБИРАЛЬНОГО КОМБАЙН LEXION-770
НА ЗБИРАННІ КУКУРУДЗИ
В. Погорілий,
УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого
Тип
та
конструкція
молотильно-сепарувальної
системи
високопродуктивного зернозбирального комбайна є визначальним фактором
для забезпечення ефективного проведення всього спектру збиральних робіт в
сучасних агротехнологіях товарного виробництва зернових, зернобобових,
круп'яних культур та кукурудзи на зерно. За результатами багаторічних
досліджень в статті наведені розроблена методологія та сценарій
проведення фокус-тесті та тест-драйвів зернозбиральних комбайнів та
наведено результати оцінювання споживчих властивостей зернозбирального
комбайна ІV покоління з гібридною системою обмолоту.
Ключові слова: зернозбиральний комбайн, молотильно-сепарувальна
система, якість роботи, експлуатаційні параметри, методи тестувань.
Суть проблеми. Останні десятиліття характеризуються значним
зростанням інтересу всієї світової спільноти до питання забезпечення
населення планети продуктами харчування, і одним з ключових питань є
обсяги збирання зернових та конкурентоспроможність їх виробництва.
Україна, як один із світових лідерів-експортерів ранніх зернових, олійних
культур та кукурудзи також не стоїть осторонь і з року в рік нарощує обсяги
їх виробництва [1].
Одним з шляхів зниження собівартості зернових є забезпечення
швидкого збирання врожаю в оптимальні терміни та з мінімальними
втратами. Особливо це важливо для кожного окремого виробника
сільськогосподарської продукції, оскільки комбайновий парк підприємств
морально застарів та зношений, а Україна на сьогодні не має власного
стабільного виробництва зернозбиральних комбайнів. В той же час значне
підвищення врожайності сільськогосподарських культур та постійно
зростаючі обсяги збиральних робіт потребують швидкого оновлення
машинно-тракторних парків підприємств і оснащення їх сучасними
високопродуктивними зернозбиральними комбайнами [2].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Який же комбайн можна
назвати сучасним та високопродуктивним, які його параметри та технічні
характеристики дозволяють з упевненістю віднести ту чи іншу модель до
високопродуктивної? Саме такі питання задає собі кожний фермер чи
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керівник агрохолдингу, плануючи оновлення та технічну модернізацію свого
підприємства [3].
Дослідження науковців УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого ще 80-90-х років
минулого століття чітко визначили напрямки розвитку та потенційні
можливості зернозбиральних комбайнів з різними схемами молотильносепарувальних пристроїв (рис. 1) [4]. Звичайно, для забезпечення високої
продуктивності та ефективності використання комбайна можна вибрати шлях
необмеженого збільшення його габаритів. Але більш доцільно поряд з
оснащенням комбайнів все потужнішими двигунами, одночасно змінювати тип
та параметри молотильно-сепарувального пристрою, оскільки це дозволяє
значно підвищити пропускну спроможність і відповідно забезпечує високу
продуктивність за регламентованого рівня втрат. Прогнозні розрахунки
свідчили, що сегмент надпотужних комбайнів IV покоління (потужність
більше 400 к.с.) повинен базуватися на роторній чи комбінованій (гібридній)
схемі обмолоту. Саме ці два конкуруючі типи комбайнів, за умови досконалої
технічної реалізації обґрунтованих компонувально-технологічних рішень, в
змозі більше ніж у шість разів підвищити продуктивність в порівнянні зі
звичайним класичним однобарабанним комбайном [5, 6, 7, 8].
Потужні зернозбиральні комбайни все більше знаходять використання
як в цілому в світі, так і сільськогосподарському виробництві України,
«відвойовуючи» собі все нові і нові сегменти ринку та розширюючи сфери
застосування. Але питання, яка схема молотильно-сепарувальної системи
комбайна потужністю 400 к.с. і більше (роторна чи гібридна) є ефективнішою
і забезпечує найменші втрати та найвищу продуктивність на збиранні
врожаю різних сільськогосподарських культур, завжди хвилювало і на
сьогодні є актуальним як для споживачів, так і для розробників комбайнів [9].
Із входженням України до світової організації торгівлі та з урахуванням
світового розподілу ринку праці питання вибору продуктивного та сучасного
комбайна для українських аграрників ще ускладнилось. Сьогодні всі бренди
та мультибренди, сільгоспмашинобудування, присутні на ринку техніки
України, пропонують широкий арсенал комбайнів та супроводжують їх
реалізацію потужними рекламними компаніями.
Для визначення функціональних параметрів зернозбиральних
комбайнів, згідно з чинними методиками [11,12,13] необхідно провести
довготривалі експлуатаційні та лабораторно-польові випробування на
спеціально підготовлених ділянках поля з використанням окремого,
спеціально наданого на випробування, зразка комбайна. В той же час, за
ринкових умов, не завжди є можливість мати відповідні машини та умови для
проведення повномасштабних та об'ємних випробувань, що потребує
модернізації існуючих методів випробувань та розроблення спеціальних
програм (сценаріїв) їх застосування під час проведення цільових, спеціально
орієнтованих, експрес-тестів.
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Актуальність досліджень полягає в розробленні методології визначення
достовірних споживчих характеристик потужних зернозбиральних комбайнів
IV покоління шляхом проведення цільових експрес-тестів безпосередньо під
час їх експлуатації.

Рисунок 1 – Ступінь підвищення пропускної спроможності Кg зернозбиральних
комбайнів ІІ, ІІІ та ІV поколінь порівняно з І поколінням

Виклад основного матеріалу досліджень. Компанія «CLAAS» – відома
німецька
машинобудівна
компанія
з
виробництва
сучасної
сільськогосподарської техніки. Розроблення свого першого зернозбирального
комбайна компанія CLAAS розпочала ще в 1923 році. У 1953 році було
створено перший самохідний комбайн, а 1995 рік став найбільш знаменним в
історії компанії, було розпочато серійне виробництво комбайнів модельного
ряду LEXION, сучасна 770-та модель якого тривалий час залишається однією
з найпродуктивніших у світі. На сьогодні комбайни компанії CLAAS
займають провідне місце в щорічному оновленні парку комбайнів України. Її
частка в щорічному оновленні становить понад 30% [9] .
Технічні параметри цієї, навіть не найпотужнішої моделі LEXION (рис. 2),
говорять самі за себе: максимальна потужність – 524 к. с., робоча ширина
основного молотильного барабана – 1700 мм при його діаметрі 600 мм (рис. 3),
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загальна площа обмолоту та сепарації – 5,43 м і ще більша площа решіт
очисної системи – 6,20 м2 та на завершення – два роторних соломосепаратори.
Об’єм бункера для зерна (більше 12 м3), як і інші технічні параметри (табл. 1),
відповідно породжують питання: який же потенціал такої машини на
комбайнуванні високоврожайних посівів кукурудзи на зерно?
Таблиця 1 – Технічні дані зернозбирального комбайна LEXION 770
Найменування показника

Значення показника

Модель комбайна
Країна (місце виробництва)
Рік виготовлення
Система обмолоту
Діаметр молотильного барабана, мм
Довжина молотильного барабана, мм
Соломосепаратор грубого вороху
Сумарна площа обмолоту та сепарації зерна, м2
Площа решіт системи очищення зерна, м2
Об’єм бункера для зерна, м3
Номінальна потужність двигуна
(при 2100 об/хв.), кВт (к.с.)
Максимальна потужність двигуна
(при 1900 об/хв.), кВт (к.с.)

LEXION 770
ФРН
2013
Комбінована
600
1700
2-х роторний соломосепаратор
5,43
6,20
12,5
345 (469)
385 (524)

Рисунок 2 – Зернозбиральний комбайн LEXION 770 з кукурудзяною жниваркою
CONSPEED 8-70 FC на полях групи компаній «Росток-Холдинг»
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Рисунок 3 – Гібридна молотильно-сепарувальна система комбінованого типу
комбайна LEXION 770 компанії CLAAS

Комбайн LEXION 770 під час тестувань агрегатувався з
восьмирядковою кукурудзяною жниваркою також виробництва CLAAS.
Жниварка CONSPEED 8-70 FC позитивно відрізняється від своїх аналогів, що
використовуються українськими аграрниками – має транспортне та робоче
положення (табл. 2). В транспортному положенні її габарити не перевищують
ширину комбайна, а при налаштуванні на роботу вона автоматично
переводиться в робочий стан з шириною захвату 5,6 м.
Кожен качановідокремлювальний вузол має окремий привід вальців,
транспортних ланцюгів і подрібнювачів. Окрім того, кожен вузол захищений
від перевантаження і потрапляння сторонніх предметів. Протягувальні вальці
жниварки мають конічну форму, що сприяє оптимальному проходженню
стебел, адже в міру руху вздовж вальців швидкість видалення стебел
змінюється з поступовим наростанням – так, спочатку стебла повільно
протягуються вниз, завдяки чому забезпечується менш прискорене зіткнення
качанів з відривними пластинами, після чого (в зоні більшого діаметра
вальців) швидко виводяться на подрібнюючий пристрій. Це забезпечує
високу продуктивність збирання з дбайливим відокремленням качанів та
низькими втратами зерна за жниваркою. Також окремо слід відзначити
спосіб кріплення конічних протягувальних вальців, що дозволив прибрати з
конструкції передні підшипникові вузли кріплення, які, як відомо з правил
технічної експлуатації, потребують змащування кожні 10 годин.
Відстань між відривними пластинами, в залежності від умов роботи,
може бути налаштована безпосередньо з кабіни за допомогою
електрогідравлічної системи керування.
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Для подрібнення стебел кукурудзи на жниварці встановлено
оригінальний горизонтальний подрібнювач, обладнаний двома ножами із
спеціальним покриттям та тристоронньою заточкою (рис. 4).
Естетично виглядає і міцний полімерний корпус жниварки, зокрема
«миси» для захвату кукурудзяних стебел з качанами, які до того ж
полегшують роботу з технічного обслуговування жниварки.

Рисунок 4 – Конічні качановідокремлюючі вальці та система подрібнення стебел
кукурудзи жниварки CONSPEED 8-70 FC

Таблиця 2 – Технічна характеристика жниварки для збирання кукурудзи
на зерно
Найменування показника
Модель жниварки
Агрегатування жниварки: марка комбайна
Країна-виробник
Рік виготовлення
Число рядків для збирання, шт.
Ширина захвату
Тип жниварки
Ширина міжрядь, см
Привод жниварки
Система подрібнювання та розкидання
листостеблової маси по полю

Фірма-виробник жниварки
CLAAS
CONSPEED 8-70 FC
LEXION,TUCANO
ФРН
2013
8
5,6
Струмкового типу
70
Механічний, двосторонній
Два шарнірно закріплені
горизонтальні ножі
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Керування зернозбиральним комбайном – завдання не з простих. На
результати збирання впливає близько 50 налаштовувань параметрів різних
систем комбайна, починаючи від мотовила та закінчуючи подрібнювачем
соломи. Окрім цього, більше десяти технологічних величин знаходяться під
постійним контролем оператора, аби повністю розкрити потенціал машини.
Саме тому практично всі свої комбайни компанія CLAAS оснащує бортовими
інформаційними системами, які покликані забезпечувати реєстрацію та
відображення, накопичення та передачу усіх робочих параметрів машини, а
також комплексне керування та контроль усіма системами комбайна.
Звичайно, що у даному випадку основними показниками ефективності
використання комбайна, окрім навичок і досвіду оператора, будуть
доступність інформації відображеної в бортовій системі та легкість
налаштування відповідних параметрів машини до умов збирання. Усім вище
переліченим умовам відповідає електронна бортова інформаційна система
CEBIS (рис. 5), якою обладнані усі комбайни LEXION, зокрема, і
представлений на тест LEXION 770. Таким чином, CEMOS AUTOMATIC
забезпечує безперервне оптимальне налаштування основних вузлів комбайна,
і як результат, можливість досягнути максимальної продуктивності з
одночасним дотриманням усіх вимог до якості та чистоти зерна за
мінімальної витрати палива.

Рисунок 5 – Електронна бортова інформаційна система CEBIS зернозбирального
комбайна LEXION 770 від компанії CLAAS
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Достовірну оцінку потенційних можливостей потужного комбайна
необхідно проводити на високоврожайному полі з високою культурою
землеробства [10].

Рисунок 6 – Поле кукурудзи на зерно, підготовлене до тестувань
(ТОВ «Шалигінське» (Сумська область, Глухівський р-н)

Попередні вимірювання характеристики обраного фону для тестування
комбайна: рівномірне розміщення по площі та оптимальна густота рослин –
85 тис.шт/га; однотипні масово-розмірні характеристики стебел кукурудзи і
качанів; урожайність – до 164 ц/га однозначно характеризували високу
культуру землеробства в господарстві і повністю відповідали нормативним
(рис. 4, табл. 3).
Таблиця 3 – Характеристика ділянки - місця проведення тестувань
Назва показника
Культура

Показник
згідно з вимогами

фактично

Кукурудза

Кукурудза

Урожайність зерна, ц/га

Не менше 120

134-164

Висота рослин, см

Не більше 350

269

Висота розміщення нижнього качана, см

Не менше 50

108

Рельєф та ухил поля, град.

Не більше 3,0

Рівний

Забуряненість посівів, %

Не більше 3,0

0,1

1:1,5-2,5

1:1,97

Не більше 50

33

Співвідношення зерна і соломи
Товщина стебла на лінії зрізування, мм
Діаметр качана, см
Довжина качана, см
Маса зерна, 1000 шт
Маса зерна з одного качана, г

5,0
Не регламентується

21,8
429
286
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Під час тестувань було погоджено, що оцінювання комбайна буде
проводитись, виходячи з допустимого рівня втрат зерна за комбайном, і втрати
не перевищуватимуть 2,0 % (1,5 % за молотаркою + 0,5 % за жниваркою).
Відповідно до рекомендацій фірми виробника було встановлено оптимальні
технологічні налаштування вузлів та механізмів комбайна на збиранні 150 ц/га
кукурудзи з урахуванням підвищеної вологості зерна кукурудзи, що становила
26-28 % (табл. 4).
Таблиця 4 – Технологічні налаштування комбайна LEXION 770
Показник

Значення

Частота обертання барабана молотильного, об/хв.
400
Частота обертання ротора-соломосепаратора, об/хв.
500
Зазор на вході молотильного барабана, мм
28
Частота обертання вентилятора системи очищення зерна,
1000
об/хв.
Зазори між жалюзями решіт системи очищення зерна, мм:
- верхнього;
16
- нижнього
20
Підбарабання (деки) в молотильно-сепарувальній системі
Вхідне підбарабання:
- площа обмолоту, м2;
0,47
- розмір отворів вхідного підбарабання, мм
19×40
Основне підбарабання:
- площа обмолоту, м2;
1,26
Розмір отворів основного підбарабання:
- чотири ряди, мм;
7×40
- решта, мм
18×40
Сепарувальна дека:
- площа сепарації, м2
3,70
- розмір отворів деки, мм
16×50
Робоча швидкість комбайна в польових умовах – основний фактор для
досягнення та забезпечення комбайном високої продуктивності. Для
визначення її впливу на рівень втрат за жниваркою, молотаркою та комбайна
в цілому були підготовлені спеціальні дослідні ділянки та проведено фокустест, за результатами якого [11, 12] встановлено залежність втрат зерна від
пропускної здатності молотильно-сепарувальної системи комбайна та
жниварки.
Під час тестувань комбайн рухався на кожній з дослідних ділянок
довжиною близько 100 м зі швидкістю близькою 4, 6, 8 і більше 8 км/год. За
умов встановленої швидкості руху комбайна та стабільного процесу
обмолоту проводили: заміри фактичної робочої швидкості; зважування маси
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зерна з даного технологічного проходу ділянки; визначення урожайності
зерна на обліковій ділянці; визначення фактичної подачі технологічного
матеріалу в молотарку комбайна; оцінювання якості отриманого бункерного
зерна: вміст зернової маси у бункерному воросі та дроблення зерна, %;
втрати зерна за комбайном (по категоріях), % - за жниваркою, за молотаркою
і сума цих показників втрат за комбайном в цілому (табл. 5).
Таблиця 5 – Режими роботи та якість роботи жниварки
CONSPEED 8-70 FC
Робоча
швидкість, км/год
3,4
6,3
7,4
11,5

Урожайність стеблової маси на
обліковій ділянці, ц/га
143
150
162
138

Втрати зерна за
жниваркою, %
0,12
0,22
0,52
0,81

Кукурудзяна жниварка виробництва CLAAS (табл. 5) забезпечила
стабільний процес відриву качанів від стебел на робочих швидкостях
комбайна до 11,5 км/год. При цьому втрати зерна незначно зростали зі
збільшенням швидкості. На швидкості близько 10 км/год втрати не
перевищили допустимий рівень 0,5 %, що є досить високим результатом і
характеризує високий техніко-технологічний рівень розроблення і
виготовлення кукурудзяного адаптера.
Таблиця 6 – Якість виконання технологічного процесу комбайном
LEXION 770 на різних робочих швидкостях
Робоча
швидкість,
км/год.
3,4
6,3
7,4
11,5

Урожайність
на обліковій
ділянці, ц/га
143
150
162
138

Вміст зернової
маси у воросі, %

Дроблення
зерна, %

Втрати зерна за
молотаркою, %

98,03
99,14
98,41
98,23

0,51
0,89
1,16
1,87

0,11
0,17
0,57
1,01

Експериментальні дані тестувань втрат зерна за молотаркою комбайна
LEXION 770 (табл. 6) також підтвердили досконалість вибраного компанією
CLAAS
гібридного
типу
молотильно-сепарувальної
системи
та
відпрацьованість її параметрів, чим забезпечується висока продуктивність
обмолоту зерна кукурудзи навіть за високих показників вологості зерна.
Практично на всіх робочих швидкостях, на яких проводились тестування (а
це було в діапазоні від 3,4 км/год аж до 11,5 км/год), втрати за молотаркою не
перевищили навіть 1 % від зібраного врожаю.
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При цьому система очистки комбайна також повністю справлялась зі
своїми завданнями та забезпечила низьку засміченість бункерного зерна. На
всіх рівнях подачі вороху засміченість не перевищувала 2 %, чим
забезпечувалась можливість відправлення зерна з бункера безпосередньо на
сушку та подальше зберігання. Відмічено і незначне пошкодження зерна
молотаркою – на швидкості до 11 км/год частка пошкодженого зерна не
перевищувала допустимого рівня, а саме 1,5%.

Рисунок 7 – Залежність втрат зерна кукрудзи за комбайном LEXION 770
від рівня фактичної подачі вороху на обмолот

Результати тестувань комбайна на різних робочих швидкостях дані
дозволили встановити залежність втрат зерна від рівня фактичної подачі
вороху на обмолот (рис. 7). Особливий інтерес викликає висока
взаємозбалансованість параметрів жниварки та гібридної молотильносепарувальної системи комбайна. З наростанням рівня відокремлення качанів
від стебла та подачі вороху темпи росту втрат є незначними і, що особливо
слід відзначити, повністю співпадають як для жниварки, так і для комбайна.
Таким чином, навіть за фактичної подачі вороху до 65-70 кг/с втрати в цілому
за комбайном не перевищують допустимих 1,5 %.
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Отримані достовірні характеристики комбайна LEXION 770 в агрегаті з
жниваркою CONSPEED 8-70 FC дозволяють прогнозувати високу
ефективність використання комбайна на збиранні високоврожайних посівів
кукурудзи та проводити розрахунки оптимальних робочих швидкостей в
залежності від рівня врожайності. Так, при врожайності зерна кукурудзи
100 ц/га робоча швидкість комбайна з восьмирядковою жниваркою за
допустимого рівня втрат може сягати 15 км/год, а при врожайності 50 ц/га –
комбайн
доцільно
в
обов’язковому
порядку
агрегатувати
з
дванадцятирядковою жниваркою і працювати на швидкостях більше
10 км/год. Таким чином, за дотримання таких умов кожен виробник зможе
забезпечити ефективне використання комбайна LEXION.
Для оцінки продуктивності комбайна було проведено тест-драйв на
спеціально підготовленій окремій ділянці з довжиною гонів 490 м та площею
близько 4 га, яка забезпечує роботу комбайна близько 1 год. основного часу [13].
Перед проведенням оцінювання паливний бак комбайна було
заправлений дизельним паливом до контрольної мітки на заливній горловині.
Після проведення експлуатаційно-технологічного оцінювання паливний бак
комбайна було дозаправлено дизельним паливом до контрольної мітки на
заливній горловині. Кількість дозаправленого палива визначала кількість
витраченого палива на виконаний обсяг робіт – з подальшим перерахунком
на 1 тонну зібраного зерна та на 1 га зібраної площі.
Під час оцінювання застосовувалися великовантажні бункериперевантажувачі. Забір ними зерна від комбайнів проводили на умовах
повної зупинки, як правило, при здійсненні ними одного технологічного
«кола» (робочий хід – «вперед-назад»). Цими ж бункерами проводили
зважування зерна. В процесі тестування визначено показники фактичних
умов та режими роботи: робоча швидкість, намолот та урожайність зерна з
даної ділянки, число вивантажень зерна з бункера комбайна, а також
структура витрат часу зміни на основі вимірювання часу на основну роботу,
повороти, вивантаження зерна з бункера комбайна, очікування допоміжного
транспорту для вивантаження зерна, виконання всієї роботи та коефіцієнт
робочих ходів (табл. 7).
Продуктивність комбайна LEXION 770 на етапі оцінювання його
експлуатаційно-технологічних характеристик сягнула намолоту в 70 тонн
кукурудзи за одну годину основного часу роботи на робочій швидкості
9,5 км/год., що гарантує рівень втрат менше 1%. Отриманий високий
коефіцієнт робочих ходів – 0,89 дозволяє також забезпечувати і високу
технологічну продуктивність за урожайності кукурудзи більше 130 т/га: при
розвантаженні на зупинці 50 т/год. та більше 60 т/год., або 5, 3 га/год. при
розвантаженні на ходу. Відмічені раніше досконалі параметри молотильносепарувальної системи комбайна та жниварки, за умови правильних
налаштувань комбайна та вибору оптимальної робочої швидкості, дозволяють
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стверджувати, що такі високі показники продуктивності можуть бути
забезпечені і на полях з меншою та більшою урожайністю зерна кукурудзи.

Продуктивність
технологічна під час
вивантаження
з зупинкою
Урожайність, т/га

Кіл. вивантажень, шт.

Намолот зерна, т

Площа, га

Фактично
Робоча швидкість, км/год.

Кількість проходів, шт.

Ширина захвату, м

Довжина гону, м

Задано

459 5,6 16 4,1 9,5 53,77 8 13,1

на ходу

Продуктивність за
годину
основного
часу

Коефіцієнт робочих ходів

Таблиця 7 – Умови роботи та результати
експлуатаційно-технологічного оцінювання

га
/год

т/
год

га/
год

т/
год

га/
год

т/
год

3,7

48,4

4,7

61,8

5,3

69,8 0,89

Особливо хотілося б відзначити паливну ефективність комбайна
(табл. 8) – 1,5 літра дизпалива на обмолот 1 тонни зерна кукурудзи за
вологості більше 25% та роботи на в’язкому, осінньому, тучному сумському
чорноземі. Це, мабуть, найвища інтегральна оцінка досконалості та
ефективності комбайнів LEXION 700-ї серії виробництва компанії CLAAS
та підтвердження правильності оснащення потужного сучасного комбайна IV
покоління гібридною (комбінованою) молотильно-сепарувальною системою.
Таблиця 8 – Напрацювання та витрати палива*
Показники

Значення показника

Зібрана площа, га
Намолот зерна, тонн
Час роботи: год. (секунд).
Витрати палива, л
Пропускна здатність (по зерну), кг/с
Питомі витрати палива:
л/т
л/га
л/год
* завантаження двигуна на рівні 95-100%

4,1
53,77
0,77 (2772)
80,5
19,4
1,50
19,63
104,5
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Висновки:
- Розроблені методологічні підходи і сценарій проведення фокус-тесту
та тест-драйву дозволили в короткі терміни проводити визначення
споживчих характеристик за показниками пропускної здатності, рівня втрат,
продуктивності та витрат палива;
- Комбайн LEXION 770 в агрегаті з 8-рядною жниваркою CONSPEED
8-70 FC на збиранні зернової кукурудзи забезпечує робочу швидкість більше
10 км/год, продуктивність за годину основної роботи не менше 70 т/год з
втратами зерна менше 1% та мінімальними витратами палива 1,5 л/т;
- Обрана фірмою CLAAS гібридна (комбінована) система обмолоту та
сепарації зерна для комплектування своїх надпотужних (більше 500 к.с.)
високопродуктивних комбайнів модельного ряду LEXION підтвердила свої
високі експлуатаційно-технологічні параметри та прогноз фахівців
УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого з обгрунтування напрямків
розвитку
перспективних типів молотильно-сепарувальних систем для оснащення
потужних класів зернозбиральних комбайнів IV покоління.
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Аннотация
Тип
и
конструкция
молотильно-сепарующей
системы
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является
определяющим фактором для обеспечения эффективного проведения всего
спектра уборочных работ в современных агротехнологиях товарного
производства зерновых, зернобобовых, крупяных культур и кукурузы на
зерно. По результатам многолетних исследований в статье приведены
разработанная методология и сценарий проведения фокус-тестов и тестдрайвов зерноуборочных комбайнов и приведены результаты оценки
потребительских свойств зерноуборочного комбайна IV поколения с
гибридной системой обмолота.
Summary
Type and design of threshing-separable system high harvester is a
determining factor for the effective conduct of the entire spectrum of cleaning
works in modern agro-technologies of commodity production of cereals, legumes,
cereals and grain maize. According to the results of years of research in the paper
presents the methodology developed and the script of the focus of tests and test
drives combine harvesters and the results of evaluation of consumer properties
harvester IV generation hybrid system thrashing.
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УДК 631.354:631.51
НОВИЙ CLAAS AXION 940 ПОТУЖНІСТЮ 350 к. с.
ТЕСТ НА ОРАНЦІ
В. Погорілий, П. Бутенко,
УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого
УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого провів польові тестування трактора Claas
Axion 940 виробництва компанії CLAAS (ФРН). Тестування проводилося на
території Сумського кластеру групи «Росток-Холдинг» на оранці ґрунту в
агрегаті з плугом Vogel & Noot Hercules 1000. Даний трактор було
поставлено в Україну завдяки офіційному дилеру CLAAS – українській компанії
ТОВ «Агротехсоюз».
Ключові слова: трактор, оранка, випробування техніки.
Основою механізації технологічних процесів у землеробстві, без сумніву,
є тракторна енергетика, а тому використання надійних та високопродуктивних
тракторів завжди було запорукою досягнення високих результатів у
виробництві продукції рослинництві.
Розвиток сучасних технологій вирощування сільськогосподарських
культур та поява в сільському господарстві України нових великих
суб’єктів господарювання викликає необхідність використання нових
високопродуктивних та надійних машин. Забезпечення потреб машиннотракторних парків таких господарств ефективною енергетикою потребує
наявності потужних тракторів. На цьому тлі зріс попит на трактори
потужністю понад 300 к.с.
Ринок сучасних тракторів, які представлені в Україні різними
виробниками та дилерами, досить насичений, що дає широкі можливості для
вибору кращого варіанту, але нерідко ставить в складне становище
сільгоспвиробників під час вирішення питання придбання нової техніки.
Інформація виробників та дилерів про їхню техніку носить здебільшого
рекламний характер і в більшості випадків не дає змоги відрізнити технічний
рівень однієї машини від іншої та знайти правильне рішення про те, який
трактор найбільш повно відповідає тим вимогам, які найповніше
задовольняють потреби господарника. Допомогти сільгоспвиробникам у
більш повному ознайомленні з фактичними характеристиками тракторів
допомагає тестування їх незалежними організаціями в умовах реальної
експлуатації.
Передові сільськогосподарські фірми для вирішенні питання щодо
придбання нової техніки почали організовувати спеціалізовані змагання з
залученням передових виробників відповідної техніки. Саме таким чином повело
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себе керівництво групи компаній «РОСТОК ХОЛДИНГ» для вирішення питання
щодо придбання нових тракторів потужністю понад 300 к.с.

Рисунок 1 – Трактор CLAAS Axion 940 з плугом
Vogel & Noot Hercules 1000 в роботі

Для проведення тестування трактора Claas Axion 940, який був
представлений для тестування ТОВ «Агротехсоюз», були запрошені
спеціалісти українського науково-дослідного інституту прогнозування та
випробування техніки і технологій для сільськогосподарського виробництва
імені Леоніда Погорілого, який проводить наукові дослідження та різні види
випробувань сільськогосподарської техніки.
Машинобудівна компанія Claas заснована в 1913 році, коли німецький
підприємець Август Клаас започаткував сімейне підприємство. Разом з
своїми братами Тео, Францом і Бернгардом він створив потужну компанію,
яка сьогодні успішно працює в усьому світі. Головний офіс знаходиться в м.
Харзевінкель (земля Північний Рейн-Вестфалія, ФРН), а основною
продукцією компанії, є сільськогосподарська техніка.
Claas має 14 заводів в Європі, Азії та Америці, де працює понад 8 тисяч
працівників. У Північну Америку продукція компанії поставляється під
торговою маркою LEXION Catterpillar. До продукції Claas входять зерно- і
кормозбиральні комбайни, трактори, прес-підбирачі, кормові машини,
телескопічні навантажувачі та ін.
Забезпечуючи постійну конкурентоспроможність своєї продукції,
компанія постійно її вдосконалює, створюючи нові моделі та цілі сімейства.
Одним з таких нових сімейств тракторів Claas є сімейство Axion 900, яке
включає моделі Axion 920, Axion 930, Axion 940, Axion 950 потужністю від
320 до 410 к.с.

167

Таблиця 1 – Технічна характеристика трактора
Тип
Тип остова
Габаритні розміри: довжина/висота
База, мм
Маса без баласту, кг
Передній баласт, кг
Двигун:
- тип, марка
- робочий об’єм, см3
- потужність (ECE R 24), кВт (к.с.)
Коробка передач, тип
Швидкість руху, км/год
Реверсивний механізм
Навісні системи (тип, вантажопідйомність):
- задня
- передня
ВВП: (частота обертання, об/хв)
- задній
- передній
8. Шини (позначення, кількість):
а) передні колеса
б) задні колеса

Колісний. повноприводний
Напіврамний
5590/2688/3452
3150
13060
2600
Дизельний, FPT-Cyrsor-9
8710
250 (340)
Безступінчаста СМАТІС
0,05 – 50
REVERSHIFT
Кат. ІІІ/ІV, 7690 кг
Кат. ІІІ, 6500 кг
1000 стандарт (540 ЕКО/1000 та
1000 ЕКО/1000 опція)
1000
620/75 R30 – одинарні
710/75 R42 – здвоєні

Особливості конструкції
Остов. Трактори сімейства Axion 900 мають напіврамну конструкцію з
міцною оригінальною литою напіврамою, яка облягає картер двигуна,
забезпечуючи компактність конструкції (рис. 2). Така конструкція напіврами
витримує навантаження, яке створює на передній міст маса трактора, та
навантаження від сільгоспзнарядь, навішених на передню навісну систему.
Трактор має досить велику колісну базу (3,15 м), але завдяки відповідним
конструкційним рішенням він має хорошу маневреність. Компактна
конструкція рами забезпечує великий кут повороту коліс для максимальної
маневреності та оптимальний доступ до моторного відсіку під час
обслуговування.
Двигун. На напіврамі встановлено дизельний 6-циліндровий двигун
FPT-(Fiat Power Train)-Cyrsor-9 з робочим об’ємом 8,7 л. Двигун обладнано
чотириклапанним газорозподільним механізмом, турбонаддувом, системою
проміжного охолодження повітря та передовою високоефективною системою
впорскування палива Common-Rail. Суцільний пластиковий капот в
піднятому стані забезпечує вільний доступ до елементів двигуна під час
обслуговування (рис. 3).
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Рисунок 2 – Напіврама трактора з переднім мостом
та передньою навісною системою

Рисунок 3 – Відкритий капот забезпечує легкий доступ до двигуна

Характерна для двигунів Claas характеристика двигуна дає змогу
досягати максимального крутного моменту в широкому діапазоні частоти
обертання колінчастого вала (рис. 4), а електронна система керування
вентилятором узгоджує частоту обертання вентилятора в залежності від
ступеня завантаження двигуна та його температури, що зменшує шум та
витрати потужності на нераціональне обертання вентилятора. Впровадження
вимог щодо викиду шкідливих речовин з вихлопними газами Stage IIIb
(Tier 4i) та Stage IV (Tier 4 final) зобов’язує тракторовиробників
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впроваджувати різні конструкційні розробки з метою зниження токсичності
відпрацьованих газів. На тракторі Axion 940 з цією метою впроваджено
систему SCR, що означає «вибіркове каталітичне відновлення», в результаті
чого з допомогою синтетичного водяного розчину сечовини, який
знаходиться в спеціальному бакові (рис. 5), оксиди азоту у відпрацьованих
газах перетворюються у воду та чистий азот.

Рисунок 4 – Характеристика двигуна трактора згідно з ECE R 120

Трансмісія. Трактори серії Axion 900 обладнуються 4-діапазонною
безступінчастою коробкою передач CMATIC, яка дає змогу ефективно
виконувати польові роботи на швидкості до 15 км/год та транспортні роботи
на швидкості до 50 км/год. Коробка передач CMATIC має три режими
керування: педаллю керування частотою обертів двигуна, СМОТІОN та
ручний режим. Перемикання режимів здійснюється за допомогою кнопки на
підлокітнику. Керування швидкістю руху може здійснюватись педаллю
керування частотою обертів двигуна або за допомогою СМОТІОN. В
ручному режимі керування частотою обертів двигуна та передаточне число
коробки передач задає сам водій.
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Рисунок 5 – Система зниження токсичності відпрацьованих газів за допомогою
синтетичного водяного розчину сечовини

Гальмівна система. Трактор обладнується ефективними гальмами
(передній міст має дискові гальма), які забезпечують гальмування при
максимальній експлуатаційній масі трактора 18 тонн. Реверсний механізм
REVERSHIFT має функцію Park-Lock, яка включається при вимкненні
двигуна. При заведеному двигуні і нейтральному положенні важеля вибору
напрямку руху REVERSHIFT трактор знаходиться в загальмованому стані, а
коробка передач активована.
Вал відбору потужності. Трактори серії Axion 900 в стандартній
комплектації обладнуються ВВП з частотою обертання 1000 об/хв і
комплектуються змінними хвостовиками. На заявку споживача трактори
можуть комплектуватись двошвидкісними ВВП з частотою обертання
540 ЕКО/1000 об/хв або 1000/1000ЕКО об/хв. Режими 540ЕКО та 1000ЕКО –
це так звані економічні режими. Вони призначені для роботи трактора з
неенергоємними приводними машинами, для яких не потрібна повна
потужність трактора. При їх включенні двигун трактора працює на
занижених обертах з меншою витратою палива. Так, при включенні режиму
540ЕКО частота обертання хвостовика ВВП 540 об/хв забезпечується при
1600 об/хв двигуна, а 1000ЕКО – 1000 об/хв при 1450 об/хв двигуна.
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Гідросистема. Axion 900 обладнано гідросистемою Loadsensing з
об’ємною подачею 150 л/хв і до шести задніх та чотирьох передніх виводів
для підключення гідроагрегатів, встановлених на сільськогосподарських
машинах, що агрегатуються з трактором. Всі секції гідророзподільника
регулюються за подачею та можуть бути використані для приведення
гідромоторів.
Навісні системи. Задня навісна система трактора (рис. 6) має
вантажопідйомність 11 тонн і обладнується приєднувальними елементами
кат. 3 та кат. 4. Керувати навісною системою можна як з кабіни, так і
кнопками, встановленими та крилах коліс. Гідросистема забезпечує силове та
позиційне автоматичне регулювання навісної системи, що забезпечить
максимально ефективне використання знаряддя при високій якості роботи, а
також має функції гасіння коливань при переїздах, регулювання швидкості
піднімання та опускання знарядь.

Рисунок 6 – Задня навісна система трактора, ВВП та зчіпний пристрій

Передня навісна система вантажопідйомністю до 6,5 тонн компактно
вмонтована в напівраму трактора. При цьому точки приєднання максимально
наближені до переднього моста трактора, що мінімізує вплив
сільгоспмашини на курсову стійкість трактора.
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Кабіна. Кабіна трактора (рис. 7) має високий рівень ергономічності.
Прилади контролю розташовані на рульовій колонці та на моніторах, які
знаходяться праворуч від оператора в зручній для огляду зоні, а органи
керування системами трактора, за винятком педалей, розміщені праворуч від
сидіння оператора. Більшість з них досить компактно вмонтовані в правий
підлокітник, завдяки чому керування трактором не вимагає зайвих рухів, а в
більшості випадків виконується лише рухами пальців. Положення
підлокітника регулюється по висоті та в поздовжньому напрямку для
адаптації відповідно до потреб оператора.

Рисунок 7 – Високоергономічна кабіна трактора

Кабіна комплектується ефективним кондиціонером з раціональним
розподілом потоків повітря, в тому числі і для вентиляції сидіння. Під
додатковим сидінням розміщується досить місткий холодильник. Кругове
засклення забезпечує вільну оглядовість для контролю за роботою знарядь
під час роботи, агрегатування та транспортування.
Тестування
Тестування трактора проводили в агрегаті з плугом Vogel & Noot
Hercules 1000 на оранці ґрунту. Процес тестування включав оцінювання
продуктивності при глибині оранки 35 см та 27 см, якості виконання
технологічного процесу та паливної економічності трактора.
Характеристика ділянки, на якій проводяться тестування
Ділянка, вибрана для оцінювання трактора відповідала таким вимогам:
– ґрунт ділянки – однорідний;
– ділянка однорідна за попередником.
Характеристика ділянки наведена в таблиці 2.
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Таблиця 2 – Характеристика ділянки
Назва показника

Показник

Тип ґрунту і назва за механічним складом

Темно-сірий опідзолений
крупно пилуватий середньо
суглинковий

Щільність ґрунту, г/см3
Рельєф
Мікрорельєф
Попередник
Попередній обробіток
Засміченість пожнивними рештками, кг/м2
Середній розмір часток, мм
Засміченість ділянки камінням, шт./м2

1,30
Рівний
Вирівняний
Кукурудза
Без обробітку
1,12
237
0,0

Умови проведення тестування:
Тестування трактора проводились в два етапи:
1 етап – оранка ґрунту на глибину 35 см
Обмежувальні параметри
Швидкість – не більше 10 км/год
Глибина обробітку – 35 ± 2 см
2 етап – оранка ґрунту на глибину 27 см
Обмежувальні параметри
Швидкість – не більше 10 км/год
Глибина обробітку 27 ± 2 см
Налагодження агрегату на глибину оранки та якість виконання
технологічного процесу здійснювалася спеціалістами організації, яка
представила трактори на тестування.
За умовами тестування трактор в агрегаті з плугом повинен якісно
виконувати технологічний процес у відповідності з агротехнічними вимогами
та заданими параметрами, забезпечуючи:
- оранку ґрунту на встановлену глибину без роз'ємних борозен та
звальних гребенів;
- стабільну роботу по глибині та ширині захвату (допустимі
відхилення від встановленої глибини не повинні перевищувати 2 см,
відхилення ширини захвату не повинні перевищувати 10 % від його
розрахункової ширини);
- поверхня оранки – вирівняна (середня висота гребенів не перевищує
3-5 см);
- оптимальну робочу швидкість для даного агрегату (плуг
розрахований для оранки на швидкості до 10 км/год).
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Процес тестування
В процесі тестування орний агрегат виконував вісім проходів на першій
ділянці і з глибиною оранки 35 см, переналагоджувався на глибину оранки
27 см і переїжджав до другої ділянки. На час переналадки плуга двигун
трактора глушився для забезпечення заміру палива на виконання
технологічного процесу без додаткових витрат на холосту роботу двигуна.
Після переналагоджування на глибину оранки 27 см трактор продовжив
тестування на другій ділянці. Після виконання восьми проходів на другій
ділянці трактор зупиняли, глушили двигун, і замірювали витрати палива
методом доливання за час виконання двох етапів тестування.
Під час роботи агрегату на обох етапах тестувань замірювали час роботи
та фактично виорану площу методом прямого заміру, а також за допомогою
GPS, оцінювали якість виконання технологічного процесу та заданих
параметрів роботи.
В ході тестування проведено оцінювання роботи сервісної команди щодо
якості налагодження агрегату на відповідність вимогам тестування, оцінювання
продуктивності агрегату на глибині оранки 35 см та 27 см, якості виконання
технологічного процесу та паливної економічності трактора (табл. 3).
Таблиця 3 – Відповідність роботи агрегату умовам тестування
Глибина обробітку, см
Марка трактора
Claas Axion 940

задана
35± 2
27± 2

фактична
35,4
30,1

відхилення (+/–)
0
+1,1

Ширина захвату, м
задана

фактична

відхилення (+/–)

3,2±0,32

3,6

+0,08

Слід зауважити, що роботу проводили в ранньовесняний період в умовах
тяжкого перезволоженого ґрунту та підвищеної кількості пожнивних решток
значних розмірів. Результати оцінювання показали, що налаштування агрегату
на ширину захвату та на глибину обробітку ґрунту 35 см були виконані на
достатньому рівні у відповідності з умовами тестування, а при налагодженні на
глибину 27 см агрегат фактично працював з глибиною 30,1 см.
Трактор забезпечив роботу агрегату на обох режимах з
регламентованою для плуга швидкістю, показавши технологічну
продуктивність 2,57 га/год при глибині оранки 35,4 см та 2,7 га/год – при
глибині оранки 30,1 см. При цьому орний агрегат за годину основної роботи
обробив об’єм ґрунту відповідно 9647 м3 та 9087 м3. Результати
експлуатаційно-технологічного оцінювання агрегату наведено в таблиці 4.
За час тестування на двох режимах роботи в екстремальних умовах
тяжкого перезволоженого ґрунту трактор виявив себе досить економним,
витративши 66,5 л палива з погектарною витратою 19,5 л та витратою 6,7 л
на обробіток 1 м3 ґрунту (табл. 5).
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Таблиця 4 – Експлуатаційно-технологічні показники роботи агрегату
Глибина обробітку, см
Довжина гону, м
Задано
Кількість проходів, шт
Швидкість, км/год
Площа, га
Робоча швидкість, км/год
Глибина обробітку, см
Фактично
Об'єм ґрунту, м3
Час на виконання роботи, год
Час основної роботи, год
Час на повороти, год
Продуктивність технологічна, га/год
Продуктивність за
за площею, га/год
годину основної роботи за об’ємом ґрунту, м3/год

35

27
575
8
До 10

1,67
8,0
35,4
5333
0,65
0,55
0,10
2,57
3,02
9647

1,66
8,6
30,1
4569
0,60
0,50
0,10
2,70
3,30
9087

Таблиця 5 – Показники паливної економічності
Марка трактора

Оброблена
площа, га

Об’єм
обробленого
ґрунту, м3

Витрата
палива на
дослід, л

Питома
витрата
палива,
л/га

Питома
витрата
палива,
л/1000 м3

Claas Axion 940

3,33

9902,2

66,5

19,5

6,7

Таблиця 6 – Показники якості роботи агрегату
Показник
Спосіб руху
Ширина захвату, м
Глибина обробітку:
- задана, см
- фактична середня, см

Значення показника
По полю
3,6
35
35,4

27
30,1

- середньоквадратичне відхилення,  см

3,3

1,6

- коефіцієнт варіації, %
Кришіння ґрунту, вміст грудок 0-50 мм, %

9,3

Гребенистість поверхні поля, см

5,3
67,8
2,0

До того ж, процес оранки агрегатом було здійснено з високою якістю.
Якість виконання технологічного процесу, яка визначалися згідно з
СОУ 74.3-37-155:2004 – Машини і знаряддя для обробітку ґрунту, відповідає
агротехнічним вимогам до процесу оранки.
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Висновки:
– Тест-драйв трактора Claas Axion 940 на оранці ґрунту в агрегаті з
плугом Vogel & Noot Hercules 1000 на полях ТОВ «Шалигінське» групи
компаній «Росток Холдинг» дозволив достовірно визначити його потенційні
можливості;
– Трактор Claas Axion 940 на оранці ґрунту в агрегаті з плугом Vogel &
Noot Hercules 1000 забезпечує робочу швидкість не менше 8 км/год та
технологічну продуктивність понад 2,5 га/год при високій якості виконання
технологічного процесу;
– При тестуванні в екстремальних умовах тяжкого перезволоженого
ґрунту трактор проявив себе досить економним показавши погектарну
витрату 19,5 л/га та витрату 6,7 л на обробіток 1 м3 ґрунту.
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Аннотация
УкрНИИПИТ им. Л. Погорелого провел полевое тестирование
трактора Claas Axion 940 производства компании CLAAS (ФРГ).
Тестирование проводились на территории Сумского кластера группы
«Росток-Холдинг» на вспашке грунта в агрегате с плугом Vogel & Noot
Hercules 1000. Данный трактор был поставлен в Украину благодаря
официальному дилеру CLAAS – украинской компании ООО «Агротехсоюз».
Summary
L. Pogorilyy UkrNDIPVT conducted field testing combine harvester (hybrid
LEXION 770 manufactured by CLAAS (Germany). Competitions were held in
Sumy cluster group "Rostock-Holding" on harvesting corn with an average yield
150 cvt/ha. Harvester was delivered into Ukraine through an authorized dealer
CLAAS – Ukrainian companies «Agrotehsoyuz».
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УДК 631.354.2:338.12:001.8
ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАЛЕЖНОСТІ ПРОДУКТИВНОСТІ ЗК ВІД
МЕХАНІЧНИХ ВТРАТ ЗЕРНА ЗА МОЛОТИЛЬНОСЕПАРУВАЛЬНИМ ПРИСТРОЄМ (МПС) КОМБАЙНІВ
О. Демко, А. Демко, канд. техн. наук, О. Надточій, канд. техн. наук,
Р. Якимів, канд. техн. наук,
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Запропоновано
теоретичну
залежність
продуктивності
зернозбиральних комбайнів від механічних втрат, що виникають за
молотильно-сепарувальним
пристроєм.
Визначено
характеристичну
залежність пропускної здатності ЗК від терміну жнив через коефіцієнт
осипання зерна, та граничного значення втрат за МСП.
Ключові слова: продуктивність, пропускна здатність, осипання зерна,
молотильно-сепарувальний пристрій.
Суть проблеми. Відомо, що продуктивність зернозбиральних
комбайнів (ЗК) залежить від впливу об’єктивних і суб’єктивних чинників.
Узагальнюючою конструкційно-технологічною характеристикою потенційної
продуктивності ЗК слугує завантаження (МПС) через показник пропускної
здатності (кг/с). В останні роки виробники ЗК в технічній документації
перестали надавати конструкційно, технічно, технологічно обґрунтовані
показники пропускної здатності і показують числові значення намолотів
чистого зерна.
В розрахункових формулах числових значень робочих швидкостей і
продуктивності ЗК входить показник пропускної здатності. За відсутності
показника пропускної здатності нових зразків комбайнів використати
формули для розрахунку прогнозованої продуктивності придбаного комбайна
не видається можливим. Крім наведеного конструкційно-інформаційного
недоліку, є прихований недолік сучасних зернозбиральних комбайнів, які
обладнані електронними і комп’ютерними системами для поточного
контролю і реєстрації відносних значень механічних втрат зерна за МПС.
Аналіз
останніх
досліджень
і
публікацій.
Прикладними
дослідженнями [2,3] було виявлено: якщо користуватися бортовими
приладами поточного контролю механічних втрат за МСП, які змонтовані в
кабіні у вигляді піктограм чи графічних залежностей на панелі приладів для
наладки на необхідну продуктивність, то відносне максимальне значення
завантаження двигуна сягає 67% від номінального значення. Сама процедура
налагодження комбайна на нову ділянку збираної культури передбачає таку
послідовність: необхідно оцінити ймовірну урожайність культури, яку
передбачається збирати, пройти в загінці 80-100 метрів і налагодити
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реєстратор втрат на необхідну чутливість. Коли використовують відносні
значення механічних втрат для налагодження чутливості на ймовірну
(суб’єктивну, візуально оцінену оператором, урожайність), то помилки
неминучі. Крім суб’єктивних ймовірних помилок операторів (комбайнерів),
часто агротехнологи, спеціалісти сільгосппідприємств, які контролюють
роботу комбайнів в полі, не знаючи фактичного завантаження двигуна,
використовують суб’єктивні методи контролю механічних втрат обліком
зерна на землі і в соломі та часто обмежують робочу швидкість, явно
переоцінюючи значимість і вагомість механічних втрат за МСП та
недооцінюючи майбутні збитки від осипання через затягування строків жнив.
Жнив без втрат не буває. Втрати необхідно розраховувати і прогнозувати
перед жнивами, об’єктивно розраховуючи темпи комбайнування в
агростроки, аніж підраховувати збитки від втрат, осипання, зниження якості
зерна.
Формулювання задач. Пропускна здатність молотарки визначається
кількістю хлібної маси, що проходить через молотарку за одиницю часу
(кг/с), при співвідношенні зерна до соломи за масою 1:1.5 за нормальних
умов комбайнування, коли втрати зерна за МСП не перевищують 1.5 % від
валового збору зерна із збираної площі поля.
Пропускна здатність молотарки визначається за емпіричною залежністю
[1]:

q

BV pU

(1)

360

Для комбайнів Дон-1500А, Дон-1500Б, КЗС-9.1 при робочій швидкості в
загінці V p  3 км/год, ширині захвату жатки В=6 м, урожайності U=108 ц/га,
пропускна здатність складе 5.4, хоча виробниками заявлена q  9 кг/с.
4

Пшениця
Уржайність, ц/га
Вологість соломи, %
Вологість зерна, %
Співвідношення зерна
до соломи
Ширина захвата жатки, м
Чистота зерна, %
Подрібнення зерна,%

Втрати зерна, р%

3 .5

3

2 .5

- 72
- 14,1
- 22,3
-

1:0,95
6
98,9
0.3

2

Пропускна здатнсть, кг/с
Швидкість комбайна, км/год
Витрати палива на тонну
зерна, кг/т
Витрати палива на годину
роботи, кг/га

1 .5

1

0 .5

- 11,4
- 5
- 1,03
- 25,3

0
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11,4
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Рисунок 1 – Залежність втрат зерна за молотаркою комбайна
«Dominator 108 SL Maxi» від подачі
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Втрати, %

Вперше вплив подачі хлібної маси в МСП комбайнів на відносні
значення механічних втрат за молотаркою показала фірма «Клаас» для
комбайна «Dominator 108 SL Maxi» вище приведеною графічною залежністю
[5]. Молотарка в заданих умовах спроможна обробити хлібну масу при
подачі, більшій 12 кг/с, але при цьому втрати зерна перевищують 2.5 %. Ось
чому оптимальною пропускна спроможність цього комбайна вважається
q=11.4 кг/с, при якій механічні втрати не перевищують 1.5% нормативних
значень від валового збору урожаю збираної культури.
Із графічної залежності (рис. 1) випливає, що до завантаження двигуна
хлібною масою 9,4 кг/с механічні втрати не перевищують 0,5 %, а при
збільшені навантаження від 9, до 11,4 кг/с втрати різко підвищуються до
1,5%.
Подібна графічна залежність продуктивності від механічних втрат не
знайшла теоретичного обґрунтування. Автори наведеної графічної залежності
не приводять паралельно графічну залежність збільшення втрат потужності
двигуна на обмолот хлібостою об’ємом 1 кг/с і на її подрібнення, затраченої
потужності на рух комбайна.
Виклад основного матеріалу дослідження. Із наведених на рис. 1
характеристик невідомо, за рахунок якого чинника збільшується пропускна
здатність, якщо характеристики і зокрема співвідношення зерна до соломи
1:0,95=const, ширина захвату жатки = const, швидкість комбайна Vp =
5 км/год = const, витрата палива = const .

Клавішний
комбайн
Роторний
комбайн

1%
1/2%

А

В

Продуктивність, т/год

Рисунок 2 – Залежність продуктивності ЗК корпорації
АГКО від механічних втрат за МПС комбайнів

Корпорація АГКО в інформаційних проспектах до фірмових комбайнів
наводить графічну залежність продуктивності залежно від відносних значень
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втрат за молотаркою (рис. 2). В коментарях до рис. 2 наводиться такий текст:
«Що означають втрати зерна? Чи можна вести збирання з більшою
швидкістю? Допустима величина втрат залежить від поточної ситуації і умов,
в яких ведеться збирання. Наприклад може очікуватися зміна погоди, після
якої по прогнозу одного-двох тижнів буде йти дощ. У цьому випадку
збирання доведеться проводити з більшою швидкістю, щоб зібрати більше
зерна, не дивлячись на те, що його втрати збільшаться».
При збиранні комбайнами традиційної конструкційної схеми в міру
наближення до межі пропускної здатності сепарувального пристрою
механічні втрати різко підвищуються. В результаті підвищення втрат від
0,5 % до 1,0 % отримаємо незначний приріст продуктивності. Оскільки в
роторних комбайнах сепарація виконується більш ефективно, приріст
продуктивності буде вищий.
За постулатом В.М. Гарячкина [1], природні і фізичні явища та процеси
мають три стадії розвитку:
- початкова з позитивним прискоренням (по вигнутій кривій)
- середня по інерції (по прямій або близькій до неї)
- кінцева з від’ємним прискоренням (по випуклій).
В цілому графік такого процесу Гарячкін В.М представив S-подібною
інтегральною кривою (рис.3).
1.4
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Рисунок 3 – Залежність пропускної здатності ЗК від механічних втрат

Цей фундаментальний постулат має велике значення для оцінки стану
динаміки любого процесу, оскільки дає координати його розвитку. Для
аналізу процесу Гарячкін В.М розглядає такий вираз:
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dх
(2)
ax
dt
де dx – змінна параметра процесу;
dt – змінна часу;
а – границя (межа) параметра х.
Професор Жалнин Е.Н. показав [2,3], що для робочої характеристики ЗК
можна використати постулат Гарячкіна В.М для диференціального рівняння з
відокремленими коефіцієнтами
dy
 ky y гр . - y
(3)
dg
де y – поточні механічні відносні витрати зерна за МСП ЗК
к – коефіцієнт інтенсивності процесу наростання втрат зерна.
y гр – граничні витрати зерна
g – подача хлібної маси в молотарку, кг/с
Для розв’язання рівняння виконаємо алгебраїчне перетворення:
dy
(4)
 dg
ky y гр .  y









Проінтегруємо обидві частини рівняння:
dy
 dg   ky y  y
гр.





(5)

Розглянемо окремо частину рівняння:
dy
1
dy
 ky y  y  k  y y  y
гр .
гр .









(6)

Розкладемо підінтегральний вираз на елементарні дроби:
A y гр .  y  By
1
A
B
 

y y гр .  y
y y y гр .  y
y y гр .  y

















(7)

Тоді, прирівнявши чисельники дробів, знайдемо А і В методом
невизначених коефіцієнтів:
(8)
1  Ayгр .  Ay  By
Прирівнюючи коефіцієнти при однакових степенях, маємо:
1 
 1


y гр . 
dy
1  y гр .
1 1
1 
 ky y  y  k  y  y  y dy  ky   y  y  y dy 
гр .
гр .
гр . 
гр .



(9)







1  1
y  ln y гр .  y
ky гр .  ky гр .





  C


Або в загальному матимемо наступне рівняння:
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gu 

1 
y
1
ln
 ln  де С – довільна const
ky гр .  y гр .  y
C 
ky гр . gu  ln

y
тоді
C y гр .  y




y
 y  y   Сexpky y 
y1  C exp ky g   y C exp ky g 
y C exp ky g 
y
y

1  C exp ky g  1  C  ky g 
y C exp ky g 
y
C  exp ky g 

(10)
(11)

гр .

гр .

гр .

гр .

гр .

гр .

гр .

гр .

1

гр .

гр .

гр .

гр .

(12)

гр .

Для початкових умов у(0)= 0,1%, константа C становитиме С=5.
Після деяких перетворень 12 отримаємо рівняння:
y гр . exp ky гр .g
y
exp ky гр .g  C









(13)

Враховуючи початкову умову у(0)= 0,1% і прийнявши y гр .  1.5% ;
k=0,125, для загального рівняння маємо:
y гр .
(14)
0.1 
 С  10 y гр .  1 (визначення константи)
1 С
Отже, рівняння в загальному матиме вигляд:
y гр . exp ky гр .g
(15)
y
exp ky гр .g  10 y гр .  1









Розрахунок рівняння 15 проведемо для значень k (0.125; 0.25; 0.5; 0.75;
1.0), та значення втрат y гр . (1.5; 2.0; 2.5; 3.0; 3.5). Отримані графічні
залежності продуктивності через пропускну здатність МСП та значення втрат
зерна показані на рис. 4.
У всіх варіантах дослідження закономірностей зміни механічних втрат
від ступеня завантаженості молотарки через пропускну здатність МСП,
граничним показником слугує значення втрат зерна за МСП від валового
збору урожаю. При досягненні граничного значення механічних втрат в
кабіні на дисплеї для оператора висвічується червоний сигнал і звуковий
зумер, який слугує візуальним і звуковим обмежувальним фактором для
зменшення робочої швидкості і відповідно завантаження молотарки через
зменшення пропускної здатності (кг/с).
Графічні залежності показані на рис. 4, не підтверджують
закономірність зміни механічних втрат залежно від підвищення завантаження
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молотарки (кг/с), приведені на рис. 1, 2. Графічні залежності (рис. 4)
зростання механічних втрат зерна із збільшенням завантаженості молотарки
в більшій мірі нагадують S-подібну криву, яку передбачив Гарячкін (рис. 3).

k=0.75

y

k=0.5
k=1.0

k=0.25

k=0.125

yгр.

g

Рисунок 4 – Поверхні закономірностей зміни механічних втрат від ступеню
завантаженості молотарки через пропускну здатність МПС
M0  M1  M2  M3  M4

Знайдемо точку перегину для функції, яка вкаже нам навантаження, при
якому починає сповільнюватися швидкість зміни y .
Перепишемо функцію у вигляді:
1
y  y гр . 1  Сexp - ky гр .g n , тоді



y  y









Сexp - ky гр .g n  ky гр .

  Cky

2
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гр . n
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;
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 1  C exp - ky g   2C exp - ky
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 1  C exp - ky g 
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3

гр . n



 Ck 2 y гр . exp - ky гр .g n
3

гр . n

3

гр . n

g
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(17)
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y  0 , отже маємо:
1  C exp - kyгр .g n   0 або exp ky гр .g n   C

(18)

ky гр .g n  lnC  , а звідси g n 

(19)

Якщо y0  0.1% , тоді gn 

lnC 
- точка перегину
ky гр .





ln 10 y гр .  1

(20)

ky гр .

Врахувавши ті ж самі значення коефіцієнта осипання зерна та
граничного значення втрат за МСП, була побудована поверхня розподілу
пропускної здатності (рис. 5).

g

yгр.

k

Рисунок 5 – Характеристична залежність пропускної здатності від коефіцієнта
осипання зерна (к) та граничного значення втрат за МСП
M

Висновки. Теоретичні дослідження зміни продуктивності від
механічних втрат дозволяють зробити такі висновки:
1. Графічна залежність показана на рис. 1, 2, може мати місце, коли
зернові культури дозріли і знаходяться в стані «спокою» в межах 5-6 діб
агростроків жнив, коли натуральне осипання знаходиться в межах
0,01-0,05 % від валового збору по прогнозованій площі для збирання за
умови, що культура дозріває одночасно. Закони агробіології стверджують,
що 4-5 мільйонів стебел озимої пшениці, які знаходяться на 1 га площі, не
можуть одночасно дозріти, тобто початковий коефіцієнт натурального
осипання більше 0.1% від валового збору, тому графічна залежність
продуктивності від механічних втрат подібна до показаної на рис. 1, 2.
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2. За аналітичними виразами 15 досліджено залежність продуктивності
від допустимих механічних втрат за МПС комбайнів (рис.4).
3. Аналітично досліджено точку перегину кривих продуктивності через
пропускну здатність залежно від прийнятих числових значень коефіцієнта
наростання втрат і відносних значень граничних втрат.
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Аннотация
Предложена
теоретическая
зависимость
производительности
зерноуборочных комбайнов от механических потерь, возникающих за
молотильно-сепарирующим устройством. Определена характеристическая
зависимость пропускной способности ЗК от длительности уборки через
коэффициент осыпания зерна и предельного значения потерь за МСУ.
Summary
The theoretical dependence of combine harvesters performance on mechanical
losses arising on threshing-separating device is proposed. Characteristic
dependence of harvester throughput on harvest durability through the grain
shedding factor and threshing-separating device threshold losses value is defined.
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УДК 631.355:006.83.001.8
ДОСЛІДЖЕННЯ РОБОТИ ВІТЧИЗНЯНИХ
КУКУРУДЗОЗБИРАЛЬНИХ МАШИН СЕРІЇ КМС
П. Войтюк,
УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого
Досліджено якість роботи вітчизняних кукурудзозбиральних машин.
Ключові слова: кукурудза, кукурудзозбиральна машина, втрати зерна,
засміченість зерна, подрібнення рослинних решток.
Суть проблеми. Кукурудза – одна з цінних продовольчих та фуражних
культур. В України з кожним роком нарощуються обсяги виробництва
кукурудзи (табл.1) [1, 2] та її експорт. Так, якщо в 2003/2004 маркетинговому
році експорт кукурудзи склав 1236 тисяч тонн, то вже в 2013/2014
маркетинговому році він склав 18000 тисяч тонн [3]. Основними імпортерами
української кукурудзи в 2012/2013 маркетинговому році були: ЭС (55 %),
Єгипет (12 %), Ізраїль, Іран, Лівія (по 6 %), Сирія, Туреччина (по 4 %) та 10 %
інші країни.
Таблиця 1 – Динаміка посівних площ, врожайність, виробництво,
кукурудзи та наявність техніки для її збирання в Україні
Показник
Площа, з якої зібрано
кукурудзу на зерно, тис. га
Врожайність, ц/га
Виробництво кукурудзи на
зерно, тис. т
Наявність зернозбираль-них
комбайнів, шт.
Наявність кукурудзозбиральних комбайнів, шт.

2000
1278,8

Значення показника по роках
2005
2010
2012
1659,5
2647,6
4371,9

2013
4826,9

30,1
3848,1

43,2
7166,6

45,1
11953,0

47,9
20961,3

64,1
30949,6

65240

47150

32750

31997

7874

4750

2548

2131

Кукурудзу на зерно збирають кукурудзозбиральними комбайнами або
зернозбиральними комбайнами зі спеціальними приставками. Як видно з
табл. 1 наявність зернозбиральних та кукурудзозбиральних комбайнів з року
в рік зменшується. Імпортні кукурудзозбиральні машини, що надходять в
Україну, мають високу вартість. Це значно підвищує собівартість кукурудзи.
Постає нагальна потреба в збільшені випуску вітчизняних не дорогих
кукурудзозбиральних машин з належним рівнем якості виконання
технологічного процесу. Тому є актуальним сьогоденням проведення
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досліджень з визначення якості та ефективності виконання технологічного
процесу вітчизняними кукурудзозбиральними машинами.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженнями в галузі
визначення ефективності використання сільськогосподарських машин
практично займалися всі провідні вчені як колишнього Союзу Радянських
Соціалістичних Республік так і сучасної України. Вагоме місце в цій галузі
належить працям академіка Л.В. Погорілого [4, 5, 6, 7, 8], кандидатів
технічних наук С. Коваля [6, 8], А. Демко [9], С. Смолінського [10] та
багатьох інших.
У своїй сукупності сільськогосподарські машинами характеризуються
показниками об’єднаними в групи. Це показники призначення, економного
використання палива й енергії, показники надійності, технологічності,
стандартизації та уніфікації, ергономічності, безпеки, естетичності, патентноправові, показники транспортабельності, екологічні та економічні [11].
Оцінку відповідності встановленим вимогам здійснюють призначені
органи з оцінки відповідності, які через ринковий нагляд (постійне
спостереження за відповідністю продукції, введеної в обіг, технічним
регламентом, правомірністю застосування на ній Національного знака
відповідності, повнотою і достовірністю інформації про таку продукцію) та
технічне регулювання (правове регулювання відносин у сфері встановлення,
застосування та виконання обов’язкових вимог до продукції або пов’язаних з
нею процесів, систем і послуг, персоналу та органів, а також перевірка їх
дотримання шляхом оцінки відповідності) здійснюють процедури, на
виконання яких вони призначені. Призначені органи з оцінювання
відповідності ведуть також реєстр виданих сертифікатів відповідності та
надають копію сертифіката згідно з установленою центральним органом
виконавчої влади з питань оцінки відповідності процедурою до державного
реєстру сертифікатів відповідності. Призначені органи з оцінювання
відповідності несуть відповідальність за результати оцінки відповідності
згідно із законодавством. У разі незгоди з результатами оцінки відповідності,
витрати на подання скарги здійснюється за рахунок заявника. Проте якщо
повторне оцінювання відповідності відрізняється від попередньої, усі витрати
заявника відшкодовуються призначеним органом з оцінки відповідності, який
дійшов недостовірних результатів оцінювання відповідності [12].
Дослідженнями та визначенням показників якості виконання
технологічного процесу сільськогосподарської техніки на державному рівні
проводиться в Державній науковій установі «Український науково-дослідний
інститут прогнозування та випробування техніки і технологій для
сільськогосподарського виробництва імені Леоніда Погорілого». В інституті
проводяться різні типи випробувань зернозбиральної техніки за методами
викладеними в ОСТ 70.8.1-81 Испытания сельскохозяйственной техники.
Машины зерноуборочные. Программа и методы испытаний.
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Мета
досліджень
–
оцінити
якість
роботи вітчизняних
кукурудзозбиральних машин серії КМС.
Об’єкт дослідження – кукурудзозбиральні машини серії КМС та
показники якості їх роботи.
Виклад основного матеріалу досліджень.
Кукурудзозбиральні машини серії КМС виробництва ТОВ НВП
«Херсонський машинобудівний завод» призначені для збирання кукурудзи з
відділенням качанів від стебел, подачі їх в молотарку комбайна, зрізання і
подрібнення стебел кукурудзи з розкиданням по полю подрібнених решток.
В залежності від марки зернозбирального комбайна він може
комплектуватися різними кукурудзозбиральними машинами: КЗС-9-1 –
КМС-6(8); «ДОН-1500» - КМС-6(8)-03; «Днепр-350»(МЕГА-204) – КМС6(8)-04; «Вектор» - КМС-6(8)-05; «Джон-Дір» - КМС-6(8)-06; «Єнісей-950»,
«Єнісей-954» - КМС-6-07; «Єнісей-960» - КМС-6(8)-08; МФ-34 – КМС-6(8)09; МФ-40 – КМС-6(8)-10; «Нива-єффект» - КМС-6-11; «Дон-1500М» - КМС8-12; КЗС-10К – КМС-6(8)-14; КЗС-1218 – КМС-8-15; КЗС-812 – КМС-6-17.
Кукурудзозбиральна машина являє собою навісну на зернозбиральний
комбайн фронтальну машину русельного типу. Машина складається з рами,
на якій змонтовані вісім русел, вісім різально-подрібнювальних апаратів,
шнек качанів, приводний механізм та облицювання.
Русло (качановідокремлюючий апарат) (рис. 1) відокремлює качани від
стебел та подає їх в шнек. Воно складається з двох похило розміщених
вальців, двох відривних пластин, встановлених над вальцями, двох контурів
подавальних ланцюгів, розподільної коробки, змонтованої на рамі. Вздовж
кожного вальця розміщено чистик. Передньою частиною валець спирається
на здвоєний підшипник передньої опори. Для покращення введення стебел в
русла конусні носки вальців мають спіральні навивки. Задній кінець вальця,
через втулку з пазом, повідком з’єднується з валом-шестернею розподільної
коробки. Відривна пластина являє собою жорстку металеву смугу, яка може
регульовано переміщуватися в поперечному напрямку, забезпечуючи
необхідну ширину робочого простору між пластинами. Подавальні ланцюги
– це витягнуті вздовж русел контури роликових ланцюгів із спеціальними
лапками. Приведення ланцюгів здійснюється від роздавальної коробки, на
вертикальних валах якої закріплені ведучі зірочки. Ведомі (передні) зірочки
русла знаходяться під постійною дією пружин, чим забезпечується
натягування подавальних ланцюгів.
Різально-подрібнювальний апарат зрізає та частково подрібнює стебла
кукурудзи. Він складається з конічного редуктора, на маточині
вертикального вала якого закріплено здвоєний ніж.
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1– натяжна зірочка; 2– пружина; 3– опора вальця; 4– валець;
5– кронштейн; 6– ланцюг подачі; 7– поводок; 8– розподільна коробка;
9– приводна зірочка з запобіжною муфтою; 10– чистик.
Рисунок 1– Русло

Шнек качанів (рис. 2) переміщає ворох качанів від русел в середню
частину машини та подає їх до транспортеру похилої камери комбайна. Він
складається з зварної труби, на якій приварені гвинтові стрічки правої та
лівої навивки. В середній частині труби закріплені пальці, якими качани
подаються в похилу камеру. Приведення шнека здійснюється ланцюговою
передачею від лівого проміжного вала машини.

1– зірочка; 2– стрічка; 3– палець; 4– труба; 5– підшипник; 6– натяжний гвинт.
Рисунок 2 – Шнек

Приводний механізм слугує для приведення робочих органів машини від
контрприводного вала похилої камери комбайна. Він складається з
проміжних валів, роздавальних коробок, зірочок та ланцюгів.
Облицювання створює направлений потік стебел з качанами кукурудзи
та захищає механізми русел від залишків технологічного матеріалу. Воно
складається з бокового облицювання, капотів та мисів. Бокове облицювання
виконане відкидним на петлях. Капоти розміщені в проміжку між руслами і
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закріплені в петлях на кожусі шнека. Миси встановлені спереду жниварної
части між руслами. Вони піднімають полеглі стебла та вводять їх в русла.
Кріпляться миси шарнірно на петлях: середні – до капотів, крайні – до
бокових облицювань. Передньою частиною миси спираються на кронштейни
рам русел, які регулюються по висоті.
Технологічний процес обмолоту кукурудзи відбувається наступним
чином (рис. 3).

1 – мис; 2 – вальці; 3 – різально-подрібнюючий апарат;
4 – качановідокремлюючий апарат; 5 – ланцюг подачі; 6 – шнек качанів;
7 – транспортер похилої камери комбайна;
8 – молотильно-сепаруюча система комбайна; 9 – капот.
Рисунок 3 – Техніко-технологічна схема кукурудзозбиральної машини серії КМС

Під час руху машини вподовж рядків, стебла кукурудзи направляються
мисами в русла, захвачуються подавальними ланцюгами і вводяться між
вальці качановідділяючих апаратів. Обертаючись назустріч один одному,
вальці протягують стебла між відривними пластинами. Відірвані качани
подаються ланцюгами з лапками в шнек качанів, потім – транспортером
похилої камери подаються в молотильну систему комбайна. Стебла
зрізаються та частково подрібнюються різальними апаратами і розкидаються
по полю.
Кукурудзозбиральні машини серії КМС забезпечують високу якість
виконання технологічного процесу, а технічні, експлуатаційно-технологічні
та економічні показники роботи кукурудзозбиральної машини КМС- 8-15 в
агрегаті із зернозбиральним комбайном GS-12 «Палессе» [13] та КМС-6-03 з
комбайном Дон - 1500Б [14] при збиранні кукурудзи на зерно представлені в
табл. 2.
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Таблиця 2 – Техніко-експлуатаційні показники кукурудзозбиральних
машин серії КМС на збиранні кукурудзи на зерно
Показник
Марка машини
Марка зернозбирального комбайна
Робоча ширина захвату, м
Число рядків, що збираються, шт
Ширина міжрядь, см
Обслуговуючий персонал, чол
Загальна маса, кг
Продуктивність, т/год (га/год), за 1 годину часу:
- основного
- змінного
- експлуатаційного
Висота зрізу, см
Втрати зерна за комбайном, всього, %
Засміченість зерна в бункері, %
Подрібнення рослинних решток по фракціях, %:
0- 100 мм
101- 200 мм
201- 300 мм
301- 400 мм
401- 500 мм
більше 500 мм
Коефіцієнт готовності
Витрати пального, л/т (л/га)
Витрати праці, люд.-год/т (люд.-год/га)

Значення показника
КМС-8-15
КМС-6-03
GS-12 «Палессе»
Дон-1500Б
5,6
4,2
8
6
70
70
1
1
3200
2200
26,24 (3,82)
16,56 (2,41)
16,01 (2,33)
10- 30
1,6
0,01
8,54
13,94
24,20
15,14
15,45
22,73
0,97
2,9 (19,8)
0,06 (0,41)

17,8 (2,4)
11,2 (1,5)
11,2 (1,5)
23,2
1,9

2,6
0,09 (0,67)

Висновки. Таким чином, дослідженнями роботи кукурудзозбиральних
машин серії КМС виробництва ТОВ НВП «Херсонський машинобудівний
завод» встановлено, що вони надійно та якісно виконують технологічний
процес збирання кукурудзи на зерно з подрібненням листостеблової маси.
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Аннотация
Исследовано качество работы отечественных кукурузоуборочных
машин.
Summary
The quality of domestic corn machines examined in the article.
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УДК 629.3.014.2
РЕЗУЛЬТАТИ ДЕРЖАВНИХ ПРИЙМАЛЬНИХ ВИПРОБУВАНЬ
ТРАКТОРА ХТЗ-3512 З ОЦІНКОЮ ВІДПОВІДНОСТІ
ТЕХНІЧНИМ РЕГЛАМЕНТАМ
С. Лебедєв, канд. техн. наук, О. Піпченко,
Харківська філія УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого
За результатами державних приймальних випробувань трактора ХТЗ3512, проведених на Харківській філії УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого, виконано
оцінювання відповідності технічних і ергономічних показників трактора
нормативним документам.
Ключові слова: дослідження,
характеристика, ергономічні показники.

трактор

ХТЗ-3512,

технічна

Вступ. Останнім часом промислова галузь України має позитивні тенденції
розвитку, завдяки вагомому вкладу як великих сільськогосподарських
підприємств, так і менших за розміром сільськогосподарських кооперативів,
фермерських господарств та господарств населення. Механізація виконання
технологічних операцій в невеликих за розміром сільськогосподарських
підприємствах базується в основному на засобах малої механізації,
енергетичною основою яких є трактори тягового класу 0,6.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Невеликі за розміром
сільськогосподарські підприємства (середній розмір фермерського
господарства становить 103 га, господарства населення  1,48 га)
забезпечують 55,1% виробництва валової продукції сільського господарства
України [1]. Трактор ХТЗ-3512 виробництва ПАТ «Харківський тракторний
завод ім. С. Орджонікідзе» відноситься до тракторів тягового класу 0,6,
необхідність яких для аграрного сектору України відзначена при
прогнозуванні
розвитку
тракторного
і
сільськогосподарського
машинобудування. Державні приймальні випробування трактора ХТЗ-3512
були проведені на Харківській філії УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого [2] з
оцінкою відповідності вимогам Технічних регламентів [3, 4].
Основна частина. Трактор ХТЗ-3512 (рис. 1, табл. 1)  універсальний
колісний трактор, призначений для механізації технологічних процесів в
агрегаті
зі
змінним
навісним
(напівнавісним)
і
причіпним
сільськогосподарським знаряддям і машинами (плугами, культиваторами для
суцільного обробітку ґрунту і міжрядної обробки польових культур і садів,
сівалками, косарками, граблями, волокушами, обприскувачами, копачами),
транспортування різноманітних вантажів, виконування
операцій в
промисловому виробництві та будівництві.
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Рисунок 1 – Загальний вигляд трактора ХТЗ-3512

Таблиця 1 – Основні показники технічної характеристики
трактора ХТЗ-3512
№ п.п.
1
2
3
4

5

6
7
8
9
10
11
12
13

Показник
Тяговий клас
Потужність двигуна, кВт (к.с.)
Номінальна частота обертання колінчастого
вала, хв-1
Швидкість руху за номінальної частоти
обертання колінчастого вала, км/год.:
– переднього ходу:
найменша уповільнена;
найбільша робоча;
найбільша транспортна
 заднього ходу:
найменша / найбільша
Число передач:
 переднього / переднього уповільненого /
заднього ходу
Маса трактора, кг:
експлуатаційна (з баластом 6 вантажів)
Найменший дорожній просвіт, мм
Колія, мм: передніх / задніх коліс
Найменший радіус повороту, м:
(без пригальмування)
База трактора, мм
Максимальна вантажопідйомність навісної
системи, кг
Габаритні розміри, мм:
 довжина, ширина, висота
Час роботи без дозаправки, мотогодин

Значення показника
за даними випробувань
0,6
26 (35,4)
3000

1,37
9,7
30,25
4,40 / 30,25
6/2/6
2095
276
1200 / 1200
3,9
2003
600
3463 х 1420 х 2438
10
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Трактор ХТЗ-3512 розроблений на базі трактора ХТЗ-2511 в порядку
модернізації на основі проекту технічних умов. Відрізняється від основного
виконання трактора ХТЗ-2511 установкою: замість двигуна Д120-45 двигуна
MMZ-3LD чотиритактного, трициліндрового з рідинним охолодженням
виробництва ВАТ «Мінський моторний завод» (Республіка Білорусь);
понижувального редуктора трансмісії, зміненої коробки передач,
поліпшеним зовнішнім виглядом облицювання та інтер’єром кабіни.
Двигун MMZ-3LD – чотиритактний, трициліндровий з рідинним
охолодженням. Стендові випробування двигуна трактора з метою визначення
показників потужності та паливно-економічних показників проведені ВАТ
«Минский тракторний завод» у відповідності з ДСТУ ISO 789-1 на
електрогальмівному стенді MS 6327-6К через вал відбору потужності
трактора.
Результати випробувань наведені на рисунку 2 та в таблиці 2.

Ne  номінальна потужність; Mk  крутний момент; ge  питома витрата пального
Рисунок 2 – Швидкісна характеристика двигуна MMZ-3LD трактора ХТЗ-3512
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Таблиця 2 – Результати випробування двигуна MMZ-3LD
трактора ХТЗ-3512
Показник
Дата випробувань
Напрацювання трактора, мотогодин
Потужність, кВт:
– номінальна / експлуатаційна
Номінальна частота обертання, хв-1
Питома витрата пального, г/кВт·год:
– при номінальній / експлуатаційній потужності
Напрям обертання колінчастого вала, за ГОСТ 22836
Номінальний коефіцієнт запасу крутного моменту,
(розрахунковий), %, не менше
Максимальний крутний момент за номінальної
потужності, Н·м
Частота обертання за максимального значення
крутного моменту, хв-1
Мінімальна стійка частота обертання на холостому
ході, хв-1
Максимальна частота обертання на холостому ходу,
хв-1, не більше
Питома витрата масла на угар, г/(кВт·год), не більше
Середній рівень звуку, дБА, не більше

Значення показника
за даними випробувань
26.02
24.03
105
200
26,5 / 23,8
2950

3005
284 / 307
правий
20
93
1800-1900

875

70
3230
0,6

94

95

Технічна характеристика трактора ХТЗ-3512, його двигуна MMZ-3LD
відповідають вимогам проекту ТУ.
Експлуатаційно-технологічні показники роботи вище наведених
сільськогосподарських машин в агрегаті з трактором ХТЗ-3512 визначені у
відповідності з вимогами ГОСТ 24055 та ГОСТ 24057.
За період випробувань трактора в агрегаті з сільськогосподарськими
машинами на виконанні деяких технологічних операцій, а саме оранки
(плугом ПН-2-30), суцільна культивація (культиватор ККН-1,8), боронування
(зчіпка борін С-11) через забивання робочих органів сільськогосподарської
машини коефіцієнт надійності технологічного процесу становить 0,98; 0,99 і
0,99 відповідно, під час виконання інших технологічних операції
технологічних забивань не зафіксовано, що свідчить про надійність
виконання технологічного процесу (коефіцієнт надійності технологічного
процесу дорівнює 1).
В структурі балансу часу за нормативну тривалість зміни час
продуктивної роботи енергозасобу в агрегаті з сільськогосподарськими
машинами займає від 67% до 75% в залежності від роботи, що виконується.
Витрати часу на допоміжні операції під час виконання технологічного
процесу, а також з врахуванням затрат часу на підготовчі роботи та
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проведення ТО в структурі балансу часу займають – 15,7%, 18,6%, 22,1%
відповідно з досліджуваними с.-г. машинами.
Економічні показники визначені у відповідності з вимогами ДСТУ 4397.
В структурі прямих експлуатаційних затрат частка затрат, яка припадає
на трактор, становить 55 – 84%, в залежності від роботи, що виконується, і
сільськогосподарської машини.
Розрахунком економічних показників визначено, що витрати на
експлуатацію трактора ХТЗ-3512 становлять в розрахунку на одиницю
наробітку 246,2 грн/га в господарстві з невеликим землекористуванням.
Технічний рівень тракторів визначається не лише досконалістю їх
технічних показників, але й рівнем забезпечення умов праці і безпеки
оператора, що впливає на його здоров'я. Технічний регламент безпеки
машин, затверджений ухвалою Кабінету Міністрів України 30 січня 2013
року за №62, визначає вимоги до машин, спрямовані на захист життя і
здоров'я людини. Проблема ергономічної оцінки тракторів  одне з ключових
питань комплексної системи підвищення їх якості.
Ергономічні показники тракторів регламентуються нормативними
документами. До показників, що регламентуються, належать: рівень звуку на
робочому місці оператора, концентрація пилу в кабіні, параметри вібрації у
вертикальному та горизонтальному напрямах на сидінні оператора і органах
керування, мікроклімат в кабіні (температура, вологість, швидкість руху
повітря в зоні дихання оператора, перепад температур в кабіні), внутрішні
розміри кабіни, розташування органів керування, розміри і розташування
сидіння, сили опору переміщенню органів керування тощо.
Ергономічні показники визначають санітарно-гігієнічні умови в кабіні
трактора (рис. 3, табл. 3).

Рисунок 3 – Кабіна трактора ХТЗ-3512. Вигляд робочого місця
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Таблиця 3 – Санітарно-гігієнічні умови в кабіні трактора ХТЗ-3512
Показник
Мікрокліматичні умови в кабіні:
- температура повітря, ºС
- відносна вологість, %
Перепад температур в кабіні трактора
на рівні голови та ніг,ºС
Масова частка оксиду вуглецю (СО) в
зоні дихання оператора, мг/м3
Рівень шуму в кабіні трактора при
навантаженні через ВВП, дБ(А)
Рівень зовнішнього шуму, дБ(А):
- зліва
- справа
Вібраційні характеристики:
– рівень віброприскорень, м/с2, на
рульовому колесі в октавних смугах
частот, Гц (в площині «Z»):
31,5 / 63 / 125 / 250
– рівень віброприскорень, м/с2, на
рульовому колесі в октавних смугах
частот, Гц (в площині «Х»):
31,5 / 63 / 125 / 250
– рівень віброприскорень, м/с2, на
рульовому колесі в октавних смугах
частот, Гц (в площині «Υ»):
31,5 / 63 / 125 / 250

Значення показника за даними
ГОСТ 12.2.120
випробувань
п. 3.2
Не менше 14
17
40 – 60
55
п. 3.3
Не більше 4
3
п. 3.8
Не більше 20
17
ГОСТ 12.1.003
п.2.3
Не більше 80
89
ГОСТ 12.2.019 п.1.4
Не більше 85
83
Не більше 85
84
ГОСТ 12.2.019
Не більше
2,7 / 5,4 / 10,7 / 21,3

6,4∙10-1 / 8,1∙10-1 /
6,4∙10-1 / 8,9∙10-1

Не більше
2,7 / 5,4 / 10,7 / 21,3

7,2∙10-1 / 2,2∙10-1 /
3,2∙10-1 / 8,1∙10-1

Не більше
2,7 / 5,4 / 10,7 / 21,3

4,6∙10-1 / 3,0∙10-1 /
3,2∙10-1 / 1,12

Аналіз таблиці показує, що санітарно-гігієнічні умови в кабіні трактора
ХТЗ-3512 в основному відповідають вимогам нормативних документів.
Одночасно відзначено, що рівень шуму в кабіні трактора при навантаженні
через ВВП перевищує норматив, регламентований ГОСТ 12.1.003, п.2.3.
За параметрами вібрації на сидінні оператора трактор ХТЗ-3512
відповідає нормативам за ГОСТ 12.2.019, п. 1.15. Відзначено, що з
підвищенням швидкості руху трактора вібрація на сидінні оператора
знижується. Так наприклад, при октавній частоті 2 Гц середньоквадратичне
значення прискорення на сидінні у вертикальному напрямку на другій
передачі трактора дорівнює 0,65 м/с2, на п'ятій  0,35 м/с2 (норматив 1,15
м/с2); при октавній полосі 16 Гц  відповідно отримане 1,12 м/с2 та 0,45 м/с2
(норматив 1,14 м/с2).
Значення сил опору переміщенню органів керування трактора ХТЗ-3512
не перевищують норматив за ГОСТ 12.2.120, п.3.18. Так, сила опору важеля
коробки зміни передач дорівнює 45 Н (норматив 60 Н), рульового колеса 
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50 Н (норматив 60 Н), важеля розподільника гідросистеми  70 Н (норматив
100 Н), важеля стоянкових гальм  160 Н (норматив 350 Н).
При випробуваннях відзначена висока ефективність гальмівних систем
трактора ХТЗ-3512, що оцінюється за ГОСТ 12.2.019, п.1.19. Так, при
швидкості руху трактора 30 км/год на твердому ґрунті гальмівний шлях
дорівнює 8,9 м (норматив 13 м), непрямолінійність руху під час гальмування
0,2 м (норматив не більше 0,5 м).
Висновки
Результати досліджень трактора ХТЗ-3512 свідчать, що трактор
характеризується добрими енергетичними, експлуатаційно-технологічними
та ергономічними показниками, має перспективу використання в невеликих
за розміром сільськогосподарських підприємствах.
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Аннотация
По результатам государственных приемочных испытаний трактора
ХТЗ-3512,
проведенных
в
Харьковском
филиале
УкрНИИПИТ
им. Л. Погорелого, выполнена оценка соответствия технических и
эргономических показателей трактора нормативным документам.
Summary
According to the results of state acceptance tests of ХТЗ-3512tractors, held at
L. Pogorilyy UkrNDIPVT Kharkov branch, compliance assessment of tractor
technical and ergonomic performance to regulations is made.
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УДК 635.073:631.51
ТЕОРЕТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ВЗАЄМОДІЇ ВИКОПУВАЛЬНОГО
РОБОЧОГО ОРГАНУ З ГРУНТОМ
А. Кушнарьов, д-р. техн. наук, проф., чл.-кор. НААН України
Л. Шустік, канд. техн. наук, С. Маринін
УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого
У статті наведено теоретичні дослідження долотоподібного робочого
органу для викопування цибулі ріпчастої
Ключові слова: долотоподібний робочий орган, ядро ущільнення,
цибуля ріпчаста
Суть проблеми. Одним з основних напрямів підвищення якості
збирання врожаю цибулі ріпчастої є пошук і конструювання робочих органів
для одночасного викопування і сепарації цибулі від ґрунту і забезпечення
передумов її подальшого механізованого збирання.
Аналіз останніх досліджень і публікацій
Питанням розробленням робочого органу долотоподібного типу
присвячені роботи багатьох авторів. Фундаментальні дослідження проведені
такими великими вченими, як В.П. Горячкін і П.М. Василенко [1, 2, 3].
Надалі дослідження в цьому напрямку були розвинені в роботах Г.Н.
Синеокова, І.М. Панова, В.Ф. Пащенко, В.І. Ветохіна [4, 5, 6, 7, 8].
Вперше долотоподібний робочий орган був застосований для
викопування цибулі ріпчастої [9]
Мета дослідження – теоретично обґрунтувати процес взаємодії
долотоподібного робочого органу з ґрунтом.
Виклад основного матеріалу досліджень.
Якісне виконання технологічного процесу (отримання необхідної
частини грудок ґрунту менше або на рівні мінімального діаметра товарної
цибулі), що тісно корелює з величиною кута кришення ґрунту  , є похідна
таких чинників, як форма клину, яка впливає на величину активного кута
ядра ущільнення, режими роботи (глибина ходу клину h, швидкість руху
клину v) і тип ґрунту. Враховуючи постійність або невеликий розкид
більшості з названих чинників (глибини ходу клину h=4 см, швидкості руху
клину v=6-7 км/год), в умовах роботи робочого органу машини для
викопування цибулі ріпчастої базовим параметром є кут  .
Під час руху в ґрунті викопувального робочого органу долотоподібного
типу перед ним утворюється ґрунтове ущільнене ядро з частинками, що
періодично змінюються, у вигляді клину, яке й впливає на оброблюване
середовище. Висота майданчика викопувального робочого органу має
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відносно невеликий розмір (до 20 мм), і тому можна вважати, що ядро
ущільнення має прямолінійну поверхню з висотою підйому ґрунту, рівною
його ширині. Вибираємо декартову рухому систему координат XOZ з
початком відліку в початку ядра ущільнення (рис. 1).

Рисунок 1 – Деформація ґрунту під впливом клину

Ядро ущільнення АОВ, що переміщується з швидкістю vя, вдавлюється в
частину ґрунту, що не деформується. Це призводить до зниження швидкості
руху пласта ґрунту щодо клину і підвищення його рівня. Виходячи з умов
безперервності руху ґрунту, отримаємо:

hH

v ,
vЯ

(1)

де H – глибина ходу клину;
h – товщина вивантаженого шару ґрунту перед клином;
v – швидкість руху клину в ґрунті;
vя – швидкість руху ядра ущільнення;
vС – швидкість руху пласта ґрунту щодо лінії зрушення ОК;
v  – швидкість руху пласта ґрунту щодо клину.

Тіло зрушення під дією ядра ущільнення переміщується по його
поверхні з швидкістю v  і одночасно ковзає по площині зрушення зі
швидкістю

vС [1]. З трикутника швидкостей, використовуючи теорему

синусів, знаходимо:

v  v Я

sin  ;
sin(   )

vС  v Я

sin  .
sin(   )

(2)
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На утворене в сипкому середовищі тіло ковзання впливають
горизонтальна Rx і вертикальна Rz складові рівнодіючою дії клину на ґрунт,
викликаною силами тертя і пасивним тиском ґрунту на клин, а також сила
інерції пласта ґрунту F.
На підставі теорії граничного стану сипкого середовища знаходимо [7].



1  sin  B cos 2
1  ctg tg    H  C ctg B 1  1  sin   ; (3)
Rx  h
1  sin 
 1  sin  B cos 2 
 2



1  sin  B cos 2
1  ctg tg    H  C ctg B 1  1  sin   . (4)
Rz  h
1  sin 
 1  sin  B cos 2 
 2
де
- щільність ґрунту;
 - кут тертя ґрунт-клин;

  - кут внутрішнього тертя ґрунт-ґрунт.
Наведені формули справедливі лише для визначення зусиль, необхідних
для утворення тіла ковзання [5].
Для спрощення подальших викладень введемо такі позначення:
1  sin  B cos 2 ;
(5)
D1 
h
1  sin 


.
1  sin 

D2  C ctg  B 1 
1

sin

cos
2

B



(6)

Тоді отримаємо:

 Hv Я

Rx  D1 
 D2 1  ctg tg  ;
 2v Я

 hvк

Rz  D1 
 D2 ctg   tg  .
 2v Я


(7)
(8)

Динамічний тиск пласта, викликаний його інерцією, можна розглядати
як безперервний удар частинок об площину клину, використовуючи рівняння
руху Мещерського зі змінною масою [4].


d mv  
F.
dt

(9)

Оскільки значення початкової швидкості частинок ґрунту у напрямі
абсолютної швидкості до зіткнення з клином постійне, то рівняння (9) можна
записати у вигляді

 dt 
F
v .
dm

(10)
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Масу ґрунту dm одиничної ширини, що надходить на клин в одиницю

dt
часу, обчислюють за формулою

dm h

vЯ .
dt
g
Тоді, з урахуванням рівнянь (1) і (2), маємо:

F

H v sin 
vЯ .
g sin    

(11)

H v sin  ,
g sin    

(12)

Ввівши позначення

D3 
отримаємо:

F  D3 v Я .

(13)

Рівняння динаміки руху пласта ґрунту на поверхні клину в прийнятій
системі

d 2x
 Rx  F cos  ;
dt 2
d 2z
m 2  R z  F sin  .
dt
m

(14)
(15)

З урахуванням рівнянь (7), (8) і (13) отримаємо

m

 Hv

d 2x
 D1 
 D2 1  ctg tg   D3 v Я cos  ;
2
dt
 2v Я


m
Позначивши

 Hv

d 2z
 D1 
 D2 ctg   tg   D3 v Я sin  .
2
dt
 2v Я


D4   Hv 2mD1 ;

(16)
(17)

D5  1  ctgtg  D1 m ;
D6  ctg  tg  D1 m ;

(18)

D7  cos  mD3 ;
D8  s in mD3 ,

після проведення необхідних
диференціальних рівнянь:

перетворень

отримаємо

(19)
(20)
таку

d 2 x D4 D5

 D7 v Я  D2 D5  0 ;
vЯ
dt 2

систему
(21)
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d 2 z D4 D6

 D8 v Я  D2 D6  0 .
vЯ
dt 2

(22)

Розв’яжемо диференціальні рівняння:
Введемо заміну змінних в рівнянні:
Тоді

dx
d 2x
 u ; 2  u .
dt
dt

uu  D7 u 2  D2 D5u  D4 D5  0
або

u

du
 D7 u 2  D2 D5 u  D4 D5
dt

Після розділення змінних отримаємо

udu
 dt .
D7 u  D2 D5 u  D4 D5
2

Проінтегруємо ліву частину рівняння

1
2З7





d D7u 2  D2 D5u  D4 D5 D2 D5
 D7u 2  D2 D5u  D4 D5  2D7 2

du
.
2

DD
D D D D 
 u 2 5   4 5  2 52
2
D
D7
4 D7
7 




Вирішивши диференціальне рівняння за умови, що
2
D4 D5 D2 D5  > 0

2
D7
4D7
отримаємо
2
D D 
tg   D8 v Я  D2 D6 v Я  D4 D6
 ln 4 5  
ln
D7 
tg 
tg  


D D
 vЯ  2 5 
2 D7

 ln
D2 D5

 v Я  2D 
7


D2 D5 2
4 D7

D2 D5 2
4 D7

2



D4 D5
D7

D D
 4 5
D7

 ln

D7

D2 D5

2 D7
D2 D5

2 D7

D4 D5 D2 D5 

2
D7
4 D7

D2 D5 2
4 D7

2

D2 D5 2
4 D7

2

2



D4 D5 

D7 
  t  0.
D4 D5 

D7 


(23)



D4 D5 D2 D5 
> 0, то рівняння (23) з урахуванням заміни

2
D7
4D7
2

Якщо

2

D2 D5

змінних запишеться так:
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1
2
ln D7 v Я  D2 D5 v Я  D4 D5 
D7

vЯ 

D2 D5
D7

D4 D5 D2 D5 

2
D7
4 D7

Виходячи з початкових умов
постійної інтеграції

2

 arctg

D4 D5 D2 D5 

2
D7
4 D7

2

t C

.

t  0 ; v Я  0 , отримаємо значення
D2 D5
2 D7

D2 D5

1
C
ln D4 D5 
D7

D2 D5
2 D7

 arctg
2
2
D4 D5 D2 D5 
D4 D5 D2 D5 
D7


2
2
D7
D7
4 D7
4 D7
У такому разі вирішення диференціального рівняння (21) матиме
вигляд:
D2 D5
1
2
ln D7 v Я  D2 D5 v Я  D4 D5  ln D4 D5 

2
D7
D4 D5 D2 D5 
D7

2
D7
4 D7




 arctg




vЯ 

D2 D5
2 D7

D4 D5 D2 D5 

2
D7
4 D7

2

 arctg

D2 D5
2 D7
D4 D5 D2 D5 

2
D7
4 D7

2




  t  0.




D4 D5 D2 D5  < 0, то рішення диференціального рівняння (21)

2
D7
4D7
2

Якщо

набуде вигляду:
1
2
ln D7 v Я  D2 D5 v Я  D4 D5  ln D4 D5 
D7

D D
 vЯ  2 5 
2 D7

 ln
D2 D5

 v Я  2D 
7


D2 D5 2
4 D7

D2 D5 
4 D7

З урахуванням того, що
(22) запишемо у вигляді

2

2



2



D4 D5
D7
D4 D5
D7

 ln

D2 D5
2 D7

D2 D5 2
4 D7

D2 D5

2 D7
D2 D5

2 D7

2


D D
 4 5
D7

D2 D5 2
4 D7

2

D2 D5 2
4 D7

2

D4 D5 

D7 
  t  0.
D4 D5 

D7 




2
2
z  xtg ; d z2  d x2 tg ; dx  u рівняння

dt 

dt 

dt
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uu 

D8 2 D2 D6
DD
u 
u 4 6 0.
tg
tg
tg

D4 D5 D2 D5  < 0, то рішення диференціального рівняння (22)

2
D7
4D7
2

Якщо

матиме вигляд
2
D D 
tg   D8 v Я  D2 D6 v Я  D4 D6
 ln 4 5  
ln
D8 
tg 
tg  

D2 D5
2 D7

D2 D5 2
4 D7

2


D D
 4 5
D7

(24)


D2 D5 2 D4 D5
D2 D5 2 D4 D5 
D D
D2 D5
 vЯ  2 5 



2
2
2 D7
D7
2 D7
D7 

4 D7
4 D7
 ln
 ln
  t  0.
2
2
D2 D5  D4 D5
D2 D5  D4 D5 
D2 D5
D2 D5




 v Я  2D 
2
2
D7
2 D7
D7 
4 D7
4 D7
7


Час проходження пласта ґрунту клином з урахуванням рівняння (2)
обчислюємо за формулою

t

h
.
sin    v Я

(25)

Масу ґрунту, що впливає на площину ядра ущільнення і робочий орган,
знаходимо з геометричних міркувань на підставі відомих величин кутів
зрушення і обсипання за формулою

Hvctg      ctg    B 
Hv  h


,
v Я  sin 
2v Я

    B
де кут зрушення   90o 
.
2
m

(26)

Висновки
Після вирішення системи рівнянь було знайдено значення кута 
кришення ґрунту долотом і відносна швидкість руху пласта ґрунту по ядру
ущільнення. Набуте значення кута кришення ґрунту співпадає з його
експериментальним значенням, що підтверджує достатню адекватність
моделі реальним умовам для його використання в проведенні досліджень за
визначенням параметрів долотоподібного викопувального робочого органу.
Представлена модель дає можливість визначити кут  кришення
ґрунту, відносну швидкість руху пласта ґрунту, а також час знаходження
пласта на клині.
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Аннотация
В статье приведено теоретические исследования долотообразного
рабочего органа для выкапывания лука репчатого
Summary
The article presents theoretical research on chisel-like working element for
digging up bulb onion.
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УДК 631.312
НОВИЙ ПІДХІД ДО ПРОЕКТУВАННЯ ПОЛИЦІ ПЛУГА ЗА
ЗАДАНОЮ ГРАНИЧНОЮ ТРАЄКТОРІЄЮ РУХУ СКИБИ
Д. Войтюк, канд. техн. наук, проф., чл.-кор. НААН України,
С. Пилипака, д-р техн. наук, проф.,Т. Пилипака, канд. техн. наук,
Я. Кремець
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Розглянуто конструювання лінійчатої поверхні за заданою
просторовою кривою, яка є геодезичною лінією цієї поверхні. Наведено
приклади різних лінійчатих поверхонь, для яких геодезичною кривою є
циліндрична гвинтова лінія. Поверхню описано аналітично та здійснено
вирізання полиці плуга за заданим лобовим контуром. Отримані результати
проілюстровано графічно.
Ключові слова: плуг, полиця, лінійчата поверхня, гранична траєкторія,
геодезична лінія, лобовий контур.
Суть проблеми. Полиця плуга може бути циліндричною, культурною,
напівгвинтовою, гвинтовою [1]. Від неї залежить ступінь кришіння,
перевертання, укладання скиби. Існує декілька способів проектування полиць
названих типів. Зокрема, професор М.В. Щучкін розробив метод графічного
проектування полиці плуга з циліндроїдальної поверхні за заданою
напрямною кривою і закономірністю розташування прямолінійних твірних
поверхні в залежності від висоти їх розміщення від дна борозни [2]. Цей
метод і досі є основою проектування полиць. За напрямну криву
рекомендується брати дугу параболи або кола. При цьому параболі надається
перевага, оскільки вона має більші можливості формоутворення.
Прямолінійні твірні поверхні проходять через напрямну криву паралельно до
дна борозни і під певним кутом γ до стінки борозни. Закономірність зміни
кута γ прийнято задавати графіком γ= γ(z), де z – висота точки на напрямній
кривій від дна борозни. Графіки залежності γ= γ(z) професор М.В. Щучкін
побудував в результаті масового вивчення кращих культурних полиць і
експериментальних корпусів [3].
В монографії [4] професор Л.В. Гячев пропонує за напрямну лінію брати
просторову криву – граничну траєкторію руху скиби по полиці. Для поверхні
полиці ця крива є геодезичною лінією. Через неї можна провести тільки одну
розгортну поверхню і безліч нерозгортних. В існуючих працях по
конструюванню полиці плуга за заданою геодезичною лінією розглянуто
лише розгортні поверхні [4-6]. При конструюванні нерозгортної поверхні
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потрібно використовувати методи диференціальної геометрії, а саме розділ
так званої внутрішньої геометрії поверхонь.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Лінія на поверхні, яку можна
практично відшукати переміщенням по ній паперової стрічки у заданому
напрямі, носить назву геодезичної. Вона є найкоротшою відстанню між
двома точками на поверхні, і якщо поверхня розгортна, то на розгортці
перетворюється у пряму. Якщо взяти точку на поверхні, то у заданому
напрямку пройде тільки лише геодезична лінія. Аналітичне знаходження
геодезичних ліній на поверхні зводиться до інтегрування диференціальних
рівнянь другого порядку. В праці [7] чисельним інтегруванням побудовано
геодезичні лінії на нерозгортній лінійчатій поверхні. Проектування полиці
плуга за заданою геодезичною лінією, якою є узагальнена гвинтова лінія із
сталим відношенням кривини до скруту, здійснено в праці [5]. Побудова
розгортної поверхні полиці за заданою геодезичною лінією, якою є
циліндрична гвинтова із змінним кроком, розглянуто в праці [6].
Мета дослідження – розробити теоретичні основи проектування полиці
плуга із нерозгортної лінійчатої поверхні за заданою геодезичною лінією –
граничною траєкторією руху скиби.
Виклад основного матеріалу. Якщо грунт пружний, задернований, то
його рух по полиці відрізняється від руху скиби із крихкого грунту.
Траєкторію руху пружної скиби по полиці плуга можна з деяким
наближенням порівняти із рухом паперової стрічки, якщо її примусово
подавати на полицю в заданому напрямі (рис. 1). Реальна траєкторія скиби
відрізнятиметься від описаної на прикладі паперової стрічки, оскільки під
дією сили ваги вона відхилятиметься вниз по полиці. Таким чином, описану
траєкторію можна вважати за граничну траєкторію руху скиби, яка може
бути для неї реальною у випадку абсолютно пружного ґрунту або ж при
високих швидкостях оранки [8].
Знаючи геодезичну лінію полиці,
можна стверджувати, що при
високих швидкостях оранки або ж
при пружному ґрунті траєкторія
руху скиби наближатиметься до
геодезичної лінії, але не може
проходити вище. Просторова крива
однозначно
задає
розгортну
поверхню, для якої вона буде
геодезичною
лінією.
Вибір
просторової кривої за основу
Рисунок 1 – Напрям руху паперової
проектування полиці доцільний з
стрічки (позначено стрілкою), що
технологічних міркувань, оскільки
імітує рух скиби по внутрішній
дає змогу забезпечити потрібну
поверхні кругового циліндра
траєкторію руху скиби.
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Якщо за геодезичну лінію взяти гвинтову циліндричну лінію сталого
кроку, то вона задасть круговий циліндр. Вступаючи на його поверхню під
кутом γ до нижньої прямолінійної твірної, паперова стрічка рухатиметься по
внутрішній стороні циліндра вздовж геодезичної лінії, якою є гвинтова (рис.
1). Під цим же кутом вона перетинатиме всі твірні циліндра і перетвориться в
пряму лінію на розгортці циліндра.
Гвинтову лінію на поверхні циліндра з основою радіуса R і віссю OХ
можна записати параметричними рівняннями у вигляді:
(1)
x  ct ;
y  R sin t;
z  R cos t ,
де t – незалежна змінна (кут повороту точки кривої навколо осі Ox циліндра з
основою R);
с – гвинтовий параметр, через який визначається крок гвинтової лінії Н із
виразу Н=2πс.
Знаки „-‖ в рівняннях (1) вказують на те, що поворот точки при
утворенні лінії на поверхні циліндра відбувається за годинниковою стрілкою
під час спостереження її руху із додатного напрямку осі OХ. Це має значення
при конструюванні відсіку поверхні полиці.
На рис. 1 циліндричний відсік обмежений дугами кіл – кривими
поперечного перерізу циліндра. Для того, щоб леміш був нахилений до дна
борозни під кутом ε, початкове значення змінної t в рівняннях кривої (1)
повинне бути рівне цьому кутові, тобто t0= ε.
Для конструювання поверхні, для якої крива (1) повинна бути
геодезичною лінією, скористаємося теорією внутрішньої геометрії
поверхонь, що є розділом диференціальної геометрії. Побудуємо в поточній
точці просторової кривої супровідний тригранник Френе (рис. 2, а). Через
точку кривої, тобто через вершину тригранника проходить прямолінійна
твірна поверхні. Якщо ми хочемо, щоб просторова крива була геодезичною
лінією для розгортної поверхні, яку конструюємо, то із диференціальної
геометрії відомо, що в такому випадку прямолінійна твірна має строго
визначений напрям в триграннику: вона паралельна вектору  миттєвої осі
обертання тригранника, тобто розташована в його спрямній площині і
нахилена до орта  під кутом φр. Величина кута φр залежить від
співвідношення кривини k і скруту ζ кривої в даній точці. Якщо ці величини
відомі, то одиничний напрямний вектор N твірної запишеться в проекціях на
орти  , n, b тригранника наступним чином:

.

k
(2)
N 
;
0;

2
2
2
2
k


k




Кривина і скрут гвинтової лінії (1) є сталими і визначаються через радіус
R і гвинтовий параметр с – за відомими формулами [6]:
R
c
.
(3)
k 2
;
  2
2
R c
R  c2
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а

б

а) для розгортної поверхні; б) для нерозгортної поверхні
Рисунок 2 – До визначення одиничного напрямного вектора N
прямолінійної твірної поверхні в системі супровідного тригранника Френе

Підставивши (3) в (2), отримаємо проекції одиничного вектора N на
орти тригранника Френе:
c
R
.
(4)
N  cos  p  
; N n  0;
N b  sin  p 
2
2
2
R c
R  c2
Знайдена в (4) величина кута φр (рис. 2,а) задає напрям прямолінійної
твірної розгортної поверхні. Якщо ми хочемо, щоб лінійчата поверхня була
нерозгортною і при цьому просторова крива (в нашому випадку – гвинтова
лінія) залишалася для поверхні геодезичною, необхідно напрямний вектор N
відхилити від вектора  на певний кут ψ в спрямній площині (рис. 2,б). В
такому випадку величина кута φ визначиться з виразу:


c
(5)
  .
   p    Arc cos 
2
2 
R c 

Кут φ задає напрям напрямного вектора N прямолінійної твірної
нерозгортної лінійчатої поверхні в спрямній площині тригранника Френе.
Однак поверхню потрібно описувати в нерухомій системі OXYZ. Для цього
потрібно знайти проекції вектора N в системі OXYZ, тобто перезадати його в
нерухомій системі координат. Такий перехід здійснюється за допомогою
напрямних косинусів кутів між двома системами [9]:
N x  cos  cos    sin  cos  b ;
(6)
N y  cos  cos   sin  cos  b ;
N z  cos  cos   sin  cos b .
Косинуси напрямних кутів, що входять до виразів (6), визначають через
перші і другі похідні просторової кривої (1). Для їх знаходження виконаємо
спочатку необхідні в подальшому певні операції:
A  y z   y z    R 2 ;
C  x y   x y   Rc sin t ;
(7)

B  z x   z x    Rc cos t ;





A2  B 2  C 2  R 2 R 2  c 2 .
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Вирази напрямних косинусів з урахуванням (7) запишуться [9]:
cos   
cos  
cos





cos  b 
cos  b 
cos

b



x

x 2  y  2  z  2
y
x  y   z 
2

2

2

z
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R2  c2
 R cos t




R2  c2
R sin t
R2  c2

;
;
;

R

R  c2
 c cos t

;
A2  B 2  C 2
R2  c2
C
c sin t

.
A2  B 2  C 2
R2  c2
2

2

2

2

(8)
;

Із врахуванням (8) проекції вектора N (6) в нерухомій системі OXYZ
набудуть вигляду:
1
c cos   R sin  ;
Nx 
2
R  c2
(9)
cos t
R cos   c sin  ;
Ny  
2
2
R c
sin t
R cos   c sin  .
Nz 
R2  c2
Для розгортної поверхні ψ=0, отже згідно з (5) φ=φр. Підставивши
вирази синуса і косинуса кута φр=φ із (4) в (9), отримаємо:
N x  1; N y  0; N z  0 . Це означає, що для розгортної поверхні всі
прямолінійні твірні будуть паралельні осі ОХ, тобто вони проходитимуть
через гвинтову лінію паралельно її осі. Отже, утвореною поверхнею буде
циліндр. В загальному випадку (при ψ≠0) параметричні рівняння лінійчатої
поверхні, для якої гвинтова лінія (1) є геодезичною, запишуться:
u
c cos   R sin  ;
X  ct 
2
R  c2
(10)
u cos t

Y   R sin t 
R cos   c sin  ;
R2  c2
u sin t
R cos   c sin  ,
Z   R cos t 
R2  c2
де u – друга незалежна змінна поверхні (довжина прямолінійної твірної).
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В рівняннях (10) початкове значення для першої незалежної змінної t
надаємо t0=ε, де ε – кут нахилу площини лемеша до дна борозни. Гвинтовий
параметр с зв’язаний із кутом γ залежністю с  R ctg [6]. Ця залежність
забезпечує вступ скиби на лезо лемеша під заданим кутом γ. Можна значно
спростити вирази (5) і (9) підстановкою в них цієї залежності і проведенням
відповідних тригонометричних перетворень. Залежність (5) для кута φ
набирає вигляду:
(11)
   p      .
Проекції вектора N (9) також значно спрощуються:
(12)
N x   cos ; N y  cos t sin ;
N z   sin t sin .
Відповідно спростяться і параметричні рівняння (10):
X  R t ctg  u cos ;
(13)
Y   R sin t  u cos t sin  ;
Z   R cos t  u sin t sin  .
Конструкційно утворення поверхні згідно з рівняннями (10)
відбувається проведенням прямолінійної твірної через кожну точку кривої (1)
паралельно напрямному вектору (12). Наступний етап – потрібно правильно
зорієнтувати поверхню полиці в нерухомій системі координат OXYZ по
відношенню до її напряму руху у цій системі. Якщо прийняти, що поверхня
полиці рухається в напрямі осі OY, а скиба – назустріч їй по поверхні, як
показано на рис. 1, то всі твірні циліндра разом з геодезичною лінією
потрібно повернути в горизонтальних площинах на кут (γ-900). Після цього
параметричні рівняння поверхні полиці запишуться:
X п  X cos(  900 )  Y sin(  900 ) ;
Yп  X sin(  900 )  Y cos(  900 ) ;

(14)

Zп  Z ,

в яких вирази для X, Y, Z взято із (13).
За рівняннями (14) було побудовано відсік циліндричної поверхні при
ε=300, ψ=0, γ=420 і R=0,5. На рис. 3 в проекціях показано циліндричну
поверхню, обмежену з боків гвинтовими лініями сталого кроку, що є для
поверхні геодезичними. Стрілками показано напрям вступу скиби на
поверхню. Геодезична лінія, яка є верхньою граничною траєкторією руху
скиби, починається з передньої точки леза лемеша і зображена потовщеною.
На горизонтальній проекції показано кут γ, який є кутом встановлення леза
лемеша до стінки борозни. Якби скиба була абсолютно пружною і мала
ширину леза, то вона при русі по зображеному відсіку поверхні набула б його
форми, тобто проекції поверхні можна було б вважати за проекції скиби
нульової товщини.
При ψ≠0 отримаємо нерозгортну поверхню, причому таких поверхонь
може бути багато. Кут ψ може бути як постійним, так і змінним, наприклад,
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функцією незалежної змінної t гвинтової лінії. Якщо розгортна поверхня
задається однозначно, то при проектуванні нерозгортної поверхні потрібно
шукати таку залежність ψ=ψ(t), яка б найкраще задовольняла агротехнічні
вимоги. Незалежно від виду нерозгортної поверхні процес кришіння скиби
при русі по нерозгортній і розгортній поверхнях відрізнятиметься між собою.

Рисунок 3 – Проекції відсіку поверхні кругового циліндра, обмеженого
по боках геодезичними кривими (гвинтовими лініями сталого кроку) і
зорієнтованого в нерухомій системі координат таким чином, що напрям
вступу скиби на поверхню є дотичним до геодезичної лінії

Якщо уявити скибу у формі смуги, то під час руху по полиці із
розгортної поверхні вона набуває її форми (наприклад, циліндра,
зображеного на рис. 3). Кришіння відбувається за рахунок згинання скиби в
поздовжньому напрямі. Під час руху по нерозгортній полиці скиба додатково
буде деформуватися, набуваючи форми її поверхні. Це можна пояснити знову
ж таки на прикладі паперової стрічки, яка не може щільно прилягати до
нерозгортної поверхні без розривів або складок. Скиба ж змушена буде
прилягати, а отже, вона підлягатиме додатковій деформації в порівнянні із
розгортною поверхнею. Акад. П.М. Заїка вказував на те, що проектування
полиць із розгортних поверхонь становить особливий інтерес, оскільки
деформація скиби на такій поверхні відбувається одноманітно вздовж кожної
твірної, і це не призводить до її розривів і складок [10]. З іншої сторони,
поверхні полиць культурного, напівгвинтового і гвинтового плугів є
нерозгортними.
При проектуванні нерозгортної поверхні потрібно забезпечити
паралельність нижньої твірної поверхні (крайки леза) дну борозни. Це буде
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виконано за умови, що при початковому значенні змінної t=t0=ε проекція
напрямного вектора твірної Nz (12) дорівнює нулю. З виразу Nz (12) видно,
що при ψ=const цього зробити не вдасться, тобто нижня твірна поверхні не
буде паралельна до дна борозни. В принципі, це не є перепоною, тому що
поверхня вздовж цієї твірної з’єднується із площиною лемеша, а леміш
потрібно виготовляти так, щоб лезо було паралельне до дна борозни.
Розглянемо нерозгортну поверхню при лінійній залежності ψ:
  at b,

(15)

де a, b – сталі величини.
При початковому значенні параметра t=ε вираз (15) повинен бути рівний
нулю. Звідси знаходимо вираз сталої b: b=-аε. Таким чином, підстановкою
цієї сталої в (15) остаточно знайдемо вираз для лінійної залежності кута ψ:

  a t    .

(16)

На рисунку 4 в проекціях показано циліндричну поверхню, побудовану
за рівняннями (14) при ε=300, ψ=0,1(t-π/6), γ=420 і R=0,5. Як видно з
рисунка 4, прямолінійні твірні не паралельні між собою. Очевидно, що чим
більше значення сталої b, тим більшою буде ця непаралельність і тим більше
нерозгортна поверхня буде відрізнятися від розгортної (тобто циліндричної,
зображеної на рисунку 3).

Рисунок 4 – Проекції відсіку нерозгортної поверхні, обмеженого з однієї сторони
потовщеною геодезичною кривою (гвинтовою лінією) і зорієнтованого в
нерухомій системі координат таким чином, що напрям вступу скиби на
поверхню є дотичним до геодезичної лінії
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Наступний етап в проектуванні полиці – вирізання з відсіка поверхні
шматка потрібної форми. Цей шматок задається лобовим контуром.
Автоматизована побудова лобового контуру з відрізків прямих і дуг кіл
наведенва в праці [11]. Лобовий контур накладається на фронтальну
проекцію, при цьому потрібно добавити поверхню правіше від геодезичної
лінії. З теоретичної точки зору ця частина полиці не повинна працювати,
оскільки геодезична лінія є граничною траєкторією скиби, тобто скиба має
рухатися лівіше і нижче геодезичної лінії. Однак проф. Л.В. Гячев в своїй
праці [4] вказує на те, що напрямок вступу скиби на леміш залежить від
низки чинників і може різнитися з теоретичним кутом γ на 7-11%.
Потрібний відсік полиці одержимо в перетині проекціювального
циліндра у формі лобового контуру на фронтальній площині проекцій із
самою поверхнею полиці (рис. 5,а). Це означає, що потрібно знайти лінію
перетину вказаних поверхонь. Оскілки лобовий контур складається із
чотирьох відрізків прямих і двох дуг кіл, відповідно і ліній перетину буде
стільки ж, тобто шість. Через кожен відрізок проходить фронтальнопроекціювальна площина. Лінію перетину її із поверхнею знаходимо
наступним чином. Запишемо фронтальну проекцію площини рівнянням
прямої Zп=a∙Xп+b, де сталі a і b визначаємо з умови проходження прямої
через крайні точки. Далі в це рівняння підставляємо вирази Zп і Хп із (14), до
яких в свою чергу входять рівняння (13). Розв’язавши отримане рівняння
відносно u, одержимо залежність u=u(t). Підстановка цієї залежності у (14)
дасть параметричні рівняння відповідної лінії перетину. Знаходження ліній
перетину всіх чотирьох площин із поверхнею полиці здійснюється однією
підпрограмою, до якої вводяться дві сталі a і b та межі зміни параметра t, що
відповідають конкретній площині.

б

a

в

г

а) фронтальна проекція;
б)профільна проекція;
в) горизонтальна проекція;
г) полиця (вигляд зверху).
Рисунок 5 – Проекції нерозгортної поверхні із заданою залежністю ψ=0,1(t-π/6) та
нанесеним на неї контуром полиці
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Складніше
знайти
лінію
перетину
з
поверхнею
полиці
проекціювального циліндра, що відповідає одній із дуг кіл на лобовому
контурі. Складність полягає в тому, що в межах заданої дуги прямолінійна
твірна поверхні може перетинатися в одній або двох точках із відповідним
проекцювальним циліндром, радіус основи якого позначимо через r.
Алгоритм знаходження залежності u=u(t) або внутрішнього рівняння кривої
перетину циліндра з поверхнею подібний до описаного в попередньому
прикладі алгоритму на знаходження кривої перетину площини з поверхнею
полиці. Рівняння кола радіуса r, через яке проходить фронтальнопроекціювальний циліндр, і центр якого зміщений відносно осей нерухомої
системи координат на відрізки xц, і yц, запишеться:

X

 хц   Z п  zц   r 2 .
2

п

2

(17)

Підставивши вирази Хп і Zп із (14) в (17), одержимо квадратне рівняння,
розв’язком якого відносно u буде:

 b  b 2  4ac ,
2a
a  N z2  N x sin  N y cos  2;
u

де

b  2N z z  zц   N x sin  N y cos

x

c  x  r  z  zц   x sin  y cos
2
ц

2

2

ц

(18)

 x sin  y cos

x sin

 ;

 y cos  2 xц .

Вирази, що входять до змінних a, b, с, підставляємо із (1) і (12) в
наведені перед цим формули. Одержану в (18) залежність u=u(t)
підставляємо в (14) і таким чином отримуємо параметричні рівняння
просторової кривої на поверхні полиці, в яку перетворюється дуга кола на
фронтальній проекції, тобто на лобовому контурі. Слід зазначити, що межі
зміни параметра t, а також знак перед коренем в (18) проблематично
визначити, якщо не використовувати зображення на моніторі. Ці параметри
визначаємо підбором, будуючи потрібну дугу вказаним способом на
фронтальній проекції. Може бути випадок, що крива, яка відповідає заданій
дузі кола, складається із двох частин, отриманих при різних знаках в (18)
перед коренем.
Вказаним способом було вирізано з нерозгортної лінійчатої поверхні
(рис. 4) полицю за наведеним на рисунку 5, а лобовим контуром. На
рис. 5, б, в наведені інші проекції поверхні із нанесеним на неї лобовим
контуром, який окреслює межі полиці. Напрямна геодезична лінія (гранична
траєкторія) зображена штриховою лінією.
Для порівняння було побудовано ще одну поверхню з лінійною
залежністю зміни кута ψ. Було взято попередню залежність із протилежним
знаком. Це означає, що відхилення напрямного вектора N прямолінійної
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твірної від вектора  (рис. 2, б ) здійснюється в протилежну сторону в
порівнянні із першим випадком. Відповідно змінюється орієнтація
прямолінійних твірних поверхні (рис. 6).

Рисунок 6 – Три проекції та аксонометрія поверхні із заданою залежністю ψ=0,1(t-π/6) та нанесеним на неї лобовим контуром.

Висновки
Запропонований алгоритм аналітичного описання нерозгортної
лінійчатої поверхні за заданою геодезичною лінією з використанням
внутрішньої геометрії поверхонь дає можливість проектувати полиці плугів
із різною закономірністю розташування прямолінійних твірних. Якщо
функція, що задає цю закономірність, дорівнює нулю, то утвореною
поверхнею буде розгортна. За заданою геодезичною лінією можна
побудувати тільки одну розгортну і безліч нерозгортних поверхонь.
Закономірність розподілу прямолінійних твірних для нерозгортної поверхні
вздовж геодезичної лінії потребує додаткового дослідження. В цьому
полягають перспективи подальших розвідок.
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Аннотация
Рассмотрено конструирование линейчатой поверхности по заданной
пространственной кривой, которая является геодезической линией этой
поверхности. Приведены примеры разных линейчатых поверхностей, для
которых геодезической кривой является цилиндрическая винтовая линия.
Поверхность описано аналитически и осуществлено вырезание отвала плуга
по
заданному
лобовому
контуру.
Полученные
результаты
проиллюстрировано графически.
Summary
Ruled surface designing on the set space curve which is geodetic line of this
surface is considered. Instances of different ruled surfaces for which a geodesic
curve is the cylindrical circular helix are reduced. A surface the mouldboard
excision on the set front contour is presented analytically and realised. The
received results it is illustrated graphically.
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УДК 631.356.2
КОНСТРУКЦІЙНО-КІНЕМАТИЧНІ ПАРАМЕТРИ
ВІБРАЦІЙНОГО ВИКОПУВАЛЬНОГО РОБОЧОГО ОРГАНУ
ПРИ УДАРНОМУ КОНТАКТІ З ТІЛОМ КОРЕНЕПЛОДУ
В. Адамчук, д-р техн. наук, академік НААН України,
Національний науковий центр “ІМЕСГ” НААН України
В. Булгаков, д-р техн. наук, академік НААН України,
І. Головач, д-р техн. наук,
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Побудовано розрахункову математичну модель ударної взаємодії
вібраційного викопувального робочого органу з коренеплодом цукрового
буряка, закріпленого в ґрунті. При цьому взаємодія викопувального лемеша з
тілом коренеплоду відбувається в одній точці. На підставі теореми про
зміну кількості руху в момент удару складена система рівнянь, що описує
ударну взаємодію під час викопування з ґрунту коренеплоду цукрового буряку.
Після проведених перетворень були отримані аналітичні залежності для
колової частоти коливань робочого органу та частота коливань робочого
органу у герцах. Подальше чисельне рішення на ПЕОМ отриманих виразів
дало можливість отримати значення приведених мас та допустимих
частот коливань вібраційного викопувального робочого органу з умов
незламування хвостової частини коренеплодів цукрового буряку при ударній
взаємодії. Визначено спектри допустимих зведених до точки удару мас
робочого органу, допустимих частот коливань робочого органу та
допустимих швидкостей поступального руху копача з умов незламування
коренеплодів під час удару з урахуванням конструкційних параметрів
вібраційного викопувального робочого органу та фізико-механічних
властивостей коренеплодів цукрового буряку.
Ключові слова: коренеплід, вібраційний викопувальний робочий орган,
ґрунт, пружне середовище, ударна взаємодія, ударний імпульс, коливання,
амплітуда, частота.
Вступ. Найбільш широкого використання на збиранні коренеплодів
цукрових буряків набуло вібраційне їх викопування, що обумовлено низкою
переваг у порівнянні з іншими способами викопування, зокрема, значно
менше накопичується ґрунт в робочому руслі копача та значно покращується
процес оббивання налиплого ґрунту з поверхні коренеплодів. Тому саме цей
технологічний процес потребує всебічного аналітичного дослідження та
подальшого вдосконалення вібраційних викопувальних органів.
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Суть проблеми. Необхідною умовою забезпечення якості виконання
технологічного процесу бурякозбиральними машинами є, у першу чергу,
непошкодження коренеплодів під час їх викопування. Причому, найбільша
ймовірність пошкодження коренеплодів існує за наявності ударної взаємодії
робочого органу бурякозбиральної машини з тілом коренеплоду,
закріпленого у ґрунті. Цілком очевидно, що при високих швидкостях
поступального руху сучасних бурякозбиральних машин, а також високих
швидкостях коливального руху вібраційного викопувального робочого
органу, особливо у разі його роботи в сухому й твердому ґрунті, можлива
ударна взаємодія викопувальних лемешів з тілом коренеплоду в момент
наїзду робочого органу на коренеплід.
А тому виникає необхідність докладно дослідити теоретично зазначену
ударну взаємодію і на основі отриманих результатів насамперед визначити
кінематичні і конструкційні параметри викопувальних робочих органів з
умов непошкодження коренеплодів під час ударної взаємодії.
Аналіз досліджень і публікацій. Фундаментальні теоретичні
дослідження процесу вібраційного викопування коренеплодів здійснені у
працях [1] – [6]. Проте ударна взаємодія вібраційного викопувального органу
з тілом коренеплоду, закріпленим у ґрунті, тут не розглядається. Лише в
роботах [7] і [8] приведені деякі експериментальні результати ударної
взаємодії маятникового копіра з головкою коренеплоду. І, нарешті, у роботі
[9] досліджена ударна взаємодія вібраційного викопувального органу в
момент його зустрічі з тілом коренеплоду, тобто в момент його наїзду на
коренеплід.
Мета дослідження – обґрунтувати раціональні конструкційні і
кінематичні параметри вібраційних викопувальних робочих органів та
виконання ними технологічного процесу викопування коренеплодів цукрових
буряків з умов їхнього незламування.
Виклад основної частини дослідження. Для аналітичного розгляду
ударної взаємодії вібраційного викопувального робочого органу з тілом
коренеплоду цукрового буряку, закріпленого у грунті, необхідно насамперед
скласти еквівалентну схему. Оскільки коренеплоди цукрових буряків
відносно осі рядка досить часто розташовані з деяким відхиленням, то
нерідко може мати місце ударна взаємодія коренеплоду з вібраційним
викопувальним робочим органом в одній точці, тобто з одним із його клинів.
У подальшому будемо розглядати саме такий випадок. Вібраційний
викопувальний робочий орган – це лемішний копач, який рухається
поступально і одночасно здійснює коливання у поздовжньо-вертикальній
площині (рис. 1). Крім того, слід зауважити, що при наближенні вібраційного
викопувального робочого органу до коренеплоду розпушений ґрунт між
лемешами і коренеплодом, внаслідок коливань лемешів, майже не
накопичується, а тому перший контакт лемешів з поверхнею коренеплоду
буде безпосереднім, або, в крайньому випадку, через досить тонкий шар
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ґрунту. Таким чином, в момент наїзду лемешів робочого органу на
коренеплід відбувається удар, який, як відомо, характеризується значним
ударним імпульсом. Оскільки ударний імпульс має деяке скінченне значення,
а діє він у дуже короткий проміжок часу, то ударна сила при цьому буде
досить великою, що значно перевищує значення всіх інших сил, які в даний
момент діють на коренеплід. А оскільки коренеплід ще міцно закріплений у
ґрунті, то виникає загроза його обламування або розриву. Часто вважають,
що тривалість удару дорівнює нулю, і відповідно вважають, що швидкості
тіл, які співударяються, змінюються миттєво на деяку скінченну величину.
Положення тіл при цьому не змінюється, а тому наявність у механічній
системі пружних в’язей не впливає на протікання удару. Це пояснюється тим,
що деформацій у зазначених в’язях за час удару не виникає, а тому і не
виникає реакцій цих в’язей. Якщо у механічній системі присутні в’язкі
елементи, то у них реакції за час удару виникають, проте ці реакції мають
скінченну величину (оскільки швидкості скінченні), а тому їх імпульс за час
удару дорівнює нулю [10].
Звичайно подальший (післяударний) рух буде відбуватися по-різному, в
залежності від наявності або відсутності пружних або в'язких в'язей.
Оскільки під час наїзду робочого органу на коренеплід ґрунт у його нижній
частині залишається нерозпушеним (коренеплід закріплений хвостовою
частиною у цьому шарі ґрунту), то цей ґрунт відіграє під час удару роль
пружного або в'язкого буфера (в залежності від механічного складу та
вологості ґрунту). Звичайно, чим твердішим і сухішим є ґрунт, тим наведені
вище уявлення є адекватнішими реальному процесу удару.
А оскільки обламування або розрив коренеплоду більш імовірні, коли
коренеплід закріплений у твердому і сухому ґрунті, то саме такий випадок і є
предметом цього дослідження. Будемо вважати, що ударна взаємодія
коренеплоду, який апроксимується тілом конусоподібної форми, відбувається
лише з поверхнею клина A1B1C1 у точці K1 (рис. 1). Причому ударний
контакт може відбуватися або безпосередньо, або через тонкий шар ґрунту
між поверхнею клина і коренеплодом.
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Рисунок 1 – Еквівалентна схема ударної взаємодії вібраційного викопувального
робочого органу з тілом коренеплоду, закріпленим у ґрунті, в одній точці

Під час удару на коренеплід з боку вібраційного робочого органу діє
ударний імпульс S n1 , який прикладений у точці K1 . Даний ударний імпульс
спрямований вздовж нормалі до робочої поверхні лемеша, тобто площини
A1B1C1 . Крім того, по поверхні клина діє дотичний ударний імпульс S 1 .
Згідно з гіпотезою Рауса зв’язок між величинами дотичного і нормального
ударного імпульсів формулюються подібно закону Кулона для тертя [11]:
Застосуємо далі теорему про зміну кількості руху під час удару [12]:

mU  V   Sn1  S1 ,

(1)

де V – швидкість робочого органу до удару; U – швидкість робочого
органу після удару; m – зведена до точки удару маса робочого органу.
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Після необхідних перетворень отримуємо систему рівнянь:

 fSn1 cos cos  fSn1 sin  cos sin 
 (2)
tg 2  1  tg 2 

Sn1
mU y 
 fSn1 cos sin  fSn1 sin  cos cos

tg 2  1  tg 2 


S n1tg
mU z  Vзб.max  
 fSn1 sin  sin 

2
2

tg  1  tg 

mU x  VП  

Sn1tg

Таким чином, отримана система трьох рівнянь з чотирма невідомими
,
S n1 U x , U y , U z . Необхідне четверте рівняння можна отримати, використовуючи гіпотезу Ньютона про співударяння двох тіл [12].
Зв'язок між швидкістю робочого органу після удару і до удару
виражається через коефіцієнт відновлення  .
Остаточно, після проведення відповідних аналітичних перетворень [9]
були визначені основні формули для визначення конструкційнокінематичних параметрів вібраційного викопувального робочого органу під
час ударної взаємодії з тілом коренеплоду цукрового буряку.
Так, якщо задатися поступальною швидкістю бурякозбиральної машини,
то значення максимальної швидкості коливального руху вібраційного
викопувального робочого органу буде дорівнювати:

Vзб .max 

1   M зг  t уд.
 Vп tg

tg  ABhm 1   

.



(3)

Був також отриманий аналітичний вираз для знаходження, при заданій
амплітуді, колової частоти коливань робочого органу з умов незламування
хвостової частини коренеплоду при його ударній взаємодії з вібраційним
викопувальним робочим органом:



1   M зг  t уд.
 Vп tg

atg  ABhm 1   

,



Тоді частота коливань робочого органу у герцах буде дорівнювати:

(4)
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1   M зг  t уд.
 Vп tg

2atg  ABhm 1   

.



(5)

де  – частота коливань робочого органу, Гц; m – приведена до точки
удару маса робочого органу, кг; a – амплітуда коливань робочого органу, м;
M зг  – допустимий для тіла коренеплоду згинальний момент, за якого не
відбувається зламування коренеплоду, Нм; h – відстань від точки удару до
точки умовного закріплення коренеплоду у ґрунті, м;  – коефіцієнт
відновлення під час удару; Vп – швидкість поступального руху копача, м/с;
t уд. – тривалість удару, с;  , – кутові параметри клина, град.; А, В –
коефіцієнти, аналітичні вирази яких наведені в [9], що характеризують
геометричні параметри робочого органу і умови виконання технологічного
процесу.
На базі розробленої теорії ударної взаємодії вібраційного
викопувального робочого органу з коренеплодом можна визначити досить
широкий спектр допустимих частот коливань робочого органу з умов
незламування коренеплодів при різних значеннях конструкційних і
кінематичних параметрів вібраційного викопувального робочого органу.
Для проведення розрахунку значення необхідних величин, що входять у
вираз (2), вибираємо згідно з [7], [8].
Важливим конструкційним параметром для визначення ударної взаємодії
є маса робочого органу, приведена до точки удару. Орієнтовний набір значень
приведених мас можна отримати з виразу (2), якщо задати діапазони амплітуд і
частот коливань вібраційних викопувальних робочих органів і поступальних
швидкостей існуючих бурякозбиральних машин. Згідно з [7] і [8]
використовують такі діапазони значень названих параметрів:
– амплітуда коливань робочого органу a = 8-24 мм;
– частота коливань робочого органу  = 7,5-20,3 Гц;
– швидкість поступального руху копача VП = 1,4-2,2 м/с.
З виразу (5) отримуємо вираз для підрахунку приведеної маси:

m

M зг  tуд
ABh 1    2atg  VПtg 

(6)

Розрахунки проводимо для різних значень глибини ходу робочого
органу, зокрема для z = 0,08; 0,10; …, 0,16 м причому для трьох значень
амплітуд: a = 0,008; 0,016 і 0,024 м.

226

Значення приведеної маси отримуємо як функцію від частоти 
коливань робочого органу і швидкості VП поступального руху копача, тобто

m  m ,VП  .

Таким чином, розраховані значення приведених мас забезпечать
незламування коренеплоду при ударній взаємодії для конкретних значень
глибини ходу, амплітуд і частот коливань робочого органу, а також
конкретних значень поступальної швидкості копача.
Оскільки робоча глибина ходу викопувальних робочих органів у
більшості випадків не перевищує 0,10 м [8], то наведемо приклад варіанту
розрахунку для z = 0,10 м і амплітуди a = 0,016 м. Для даного випадку
графік функції m  m , VП  та відповідний контурний графік наведені на
рисунку 2.
При цьому частоти змінюються в межах  = 7,5-20,3 Гц, а швидкості
поступального руху копача – в межах VП = 1,4-2,2 м/с.
Тенденція зменшення приведеної маси спостерігається при збільшенні
амплітуди коливань робочого органу. Так, при z = 0,10 м і амплітуді
a = 0,008 м приведені маси змінюються у межах m = 1,07-2,38 кг, а при
z = 0,10 м і амплітуді a = 0,024 м – в межах m = 0,45-1,11 кг.
Приведена маса робочого органу також зменшується зі збільшенням
глибини ходу робочого органу. Так, при амплітуді a = 0,016 м і глибині ходу
робочого органу z = 0,10 м приведена маса змінюється у межах
0,63…1,51 кг, а при тій же амплітуді і глибині ходу робочого органу
z = 0,12 м – у межах 0,29-0,69 кг.

а

б

Рисунок 2 – Поверхня (а) та контурний графік (б) значень приведеної до точки
удару маси робочого органу m ,VП , кг (глибина ходу робочого органу



z



= 0,10 м; амплітуда коливань

a

= 0,016 м)
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Отриманий графік чітко відображає тенденцію зменшення приведеної
маси робочого органу з ростом частоти коливань і швидкості поступального
руху копача.
Результати розрахунків приведених мас при зміні частоти у межах
 = 7,5-20,3 Гц і швидкості поступального руху копача у межах
VП = 1,4-2,2 м/с представлені в таблиці 1.
Таблиця 1 – Результати розрахунків приведених мас при зміні
частоти і швидкості поступального руху копача
Глибина ходу робочого
органу, м
0,08
0,10
0,12
0,14
0,16

Значення приведених мас, кг
= 0,008 м
2,00-4,45
1,17-2,38
0,49-1,08
0,17-0,37
0,03-0,07

a

= 0,016 м
1,18-2,82
0,63-1,51
0,29-0,69
0,10-0,24
0,02-0,05

a

= 0,024 м
0,83-2,07
0,45-1,11
0,20-0,50
0,07-0,17
0,01-0,03

a

Польовими експериментами встановлено, що критична енергія ударних
імпульсів зламування хвостової частини коренеплодів (діаметром 30-40 мм)
складає 2,5-3,0 Дж [8]. Це відповідає глибині ходу робочого органу 0,10-0,12 м.
У першому наближенні енергія ударного імпульсу дорівнює кінетичній
енергії робочого органу перед ударом. А тому з виразу:

m

2 ,
VП2

(7)

де m – приведена маса робочого органу;  – кінетична енергія
робочого органу перед ударом; VП – швидкість поступального руху копача.
Визначаємо приведену масу, при якій відбувається зламування
коренеплоду.
При VП = 1,4 м/с, m = 2,55 кг; при VП = 2,0 м/с, m = 1,25 кг; при
VП = 2,2 м/с, m = 1,03 кг. Отже отримані значення приведеної маси близькі
до представлених у таблиці при z = 0,10 м.
Таким чином, дані розрахунки надали можливість отримати досить
широкий спектр значень приведених мас робочого органу. Звичайно, при
розробці конкретного вібраційного викопувального робочого органу ми
маємо справу з конкретним значенням приведеної маси. Проте,
використовуючи результати наведених вище розрахунків, завжди можна
сказати, який кінематичний режим руху робочого органу забезпечує дана
приведена маса з умов незламування коренеплодів. Більше того, вибравши
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конкретне значення приведеної маси з отриманого спектру значень
приведених мас (або близьке до нього), можна розрахувати значення
допустимих частот для більш широкого спектру амплітуд, глибин ходу
робочого органу, швидкостей поступального руху копача.
Дані розрахунки можна провести, використовуючи вираз (5).
Наприклад, вибираємо з табл. 1 значення приведеної маси m = 1,5 кг,
яка належить діапазону приведених мас m = 1,17-2,38 кг (глибина ходу
робочого органу – 0,10 м, амплітуда коливань – 0,008 м).
За виразом (5) розраховуємо допустиму частоту коливань робочого
органу як функцію від швидкості поступального руху копача і амплітуди
коливань робочого органу, тобто    VП , a . При цьому швидкість
поступального руху копача змінюється у межах 1,4-2,2 м/с, а амплітуда – у
межах 0,008-0,024 м.
Результати розрахунків наведено у таблиці 2.





Таблиця 2 – Результати розрахунків зміни частоти коливань робочого
органу
Глибина ходу робочого
органу, м
0,08
0,10
0,12

Інтервал зміни частоти коливань
робочого органу, Гц
9,97-33,08
4,01-15,17
0,243-3,89

Як видно з таблиці, діапазон частот  = 0,243…3,89 Гц забезпечує
незламування коренеплодів на глибині ходу робочого органу 0,12 м і менше,
діапазон частот  = 4,01…15,17 Гц забезпечує незламування коренеплодів
на глибині ходу робочого органу 0,10 м і менше, а діапазон частот
 = 9,97…33,08 Гц – на глибині ходу робочого органу 0,08 м і менше. Таким
чином, теоретично можна розрахувати значення частот коливань робочого
органу з умов незламування коренеплодів для досить широкого спектру
кінематичних режимів роботи вібраційного викопувального органу.
Нижче наведено графік функції    VП , a та контурний графік для
приведеної маси робочого органу m = 1,5 кг та глибини ходу z = 0,10 м
(рис. 3).





229

а

б

Рисунок 3 – Поверхня (а) та контурний графік (б) значень допустимої частоти
коливань робочого органу    VП , a Гц, за умови незламування
коренеплодів при їх ударній взаємодії з робочим органом (глибина ходу
робочого органу z = 0,10 м; приведена маса робочого органу m = 1,5 кг)





Як видно з наведеного графіка, допустима частота досить істотно
залежить від амплітуди коливань робочого органу: зі збільшенням амплітуди
коливань допустима частота різко зменшується. Допустима частота коливань
також зменшується зі зростанням швидкості поступального руху копача.
Отже, розроблена теорія ударної взаємодії робочого органу з
закріпленим у грунті коренеплодом дає можливість за допомогою
персонального комп’ютера розрахувати досить широкий спектр
кінематичних режимів роботи вібраційного викопувального робочого органу
з урахуванням його конструкційних і технологічних параметрів з умов
незламування хвостової частини коренеплодів.
Висновки:
1. Основним науковим результатом, отриманим в даному дослідженні, є
розробка теорії ударної взаємодії вібраційного викопувального робочого
органу з коренеплодом цукрового буряку, закріпленим у ґрунті, під час
наїзду робочого органу на коренеплід цукрового буряку.
2. Побудована математична модель ударної взаємодії робочого органу з
коренеплодом в одній точці, на підставі якої отримані аналітичні умови
незламування хвостової частини коренеплодів під час зазначеної взаємодії.
3. Розроблено алгоритм розрахунку допустимої частоти коливань
вібраційного викопувального робочого органу з умов незламування
коренеплодів під час ударної взаємодії.

230

4. Визначено спектри допустимих зведених до точки удару мас робочого
органу, допустимих частот коливань робочого органу та допустимих
швидкостей поступального руху копача з умов незламування коренеплодів
під час удару з урахуванням конструкційних параметрів вібраційного
викопувального робочого органу та фізико-механічних властивостей
коренеплодів цукрового буряку.
5. Розрахункові значення зведених мас отримані при зміні частоти
коливань робочого органу у межах ν = 7,5-20,3 Гц і швидкості поступального
руху копача у межах VП = 1,4-2,2 м/с для різних значень глибини ходу
робочого органу (0,08-0,16 м) та різних амплітуд коливань робочого органу
(0,008 м; 0,016 м; 0,024 м).
6. Рекомендовані значення допустимих частот коливань робочого органу,
визначені з умов незламування хвостової частини коренеплодів при ударній
взаємодії та з умов обов’язкового захвату кожного коренеплоду робочим
органом для діапазону швидкостей поступального руху, становить 1,3-2,2 м/с:
– для зведеної маси робочого органу m = 0,8 кг: при глибині ходу у
ґрунті 0,08 м та амплітуді коливань 0,008-0,024 м, допустима частота
коливань становить 21,2 Гц; при глибині ходу 0,10 м – 10,0 Гц; при глибині
ходу 0,12 м – 9,0 Гц;
– для зведеної маси робочого органу m = 1,0 кг: при глибині ходу у
ґрунті 0,08 м та амплітуді коливань 0,008-0,024 м, допустима частота
коливань становить 16,4 Гц; при глибині ходу 0,10 м та амплітуді коливань
0,008-0,018 м – допустима частота коливань 10,0 Гц, при амплітуді 0,0200,024 м – 8,3 Гц;
– для зведеної маси робочого органу m = 1,5 кг: при глибині ходу у
ґрунті 0,08 м та амплітуді коливань 0,008-0,024 м, допустима частота
коливань становить 10,0 Гц; при глибині ходу 0,10 м та амплітуді коливань
0,008-0,010 м – допустима частота коливань 10,0 Гц, при амплітуді 0,012 м –
8,0 Гц;
– для зведеної маси робочого органу m = 2,0 кг: при глибині ходу у
ґрунті 0,08 м та амплітуді коливань 0,008-0,016 м, допустима частота
коливань становить 10,0 Гц, при амплітуді коливань 0,018-0,020 м – 8,1 Гц).
Література
1. Василенко П.М., Погорелый Л.В., Брей В.В. Вибрационный способ
уборки корнеплодов // Механизация и электрификация социалистического
сельского хозяйства, 1970, №2. – С. 9-13.
2. Булгаков В.М., Головач І.В. Теорія вібраційного викопування
коренеплодів. – Збірник наукових праць Національного аграрного
університету ―Механізація сільськогосподарського виробництва‖, 2003, Том
XIV. – С. 34-86.

231

3. Булгаков В.М., Головач І.В. Теорія поперечних коливань коренеплоду
при вібраційному викопуванні. – Праці Таврійської державної агротехнічної
академії. Випуск 18. Мелітополь, 2004. – С. 8-24.
4. Булгаков В.М., Головач І.В. Про вимушені поперечні коливання тіла
коренеплоду при вібраційному викопуванні. – Вісник Харківського
національного технічного університету сільського господарства імені
Петра Василенка: Збірник наукових праць. Випуск 39. Харків: ХНТУСГ,
2005. – С. 23-39.
5. Булгаков В.М., Головач І.В. Теоретичне дослідження повздовжніх
коливань коренеплоду у грунті як у пружньому середовищі при вібраційному
викопуванні. – Вісник Харківського національного технічного університету
сільського господарства імені Петра Василенка: Збірник наукових праць.
Випуск 44, том 2. Харків: ХНТУСГ, 2006. – С. 131-155.
6. Головач І.В. Теорія безпосереднього вилучення коренеплоду з грунту
при вібраційному викопуванні. – Вісник Харківського національного
технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка:
Збірник наукових праць. Випуск 44, том 2. Харків: ХНТУСГ, 2006. – С. 77100.
7. Свеклоубочные
машины
(конструирование
и
расчет)
//
Л.В. Погорелый, Н.В. Татьянко, В.В. Брей и др.; под общ. ред.
Л.В. Погорелого. – К.: Техніка, 1983. – 168 с.
8. Погорелый Л.В., Татьянко Н.В. Свеклоуборочные машины
(история, конструкция, теория, прогноз). – К.: Феникс, 2004. – 232 с.
9. Адамчук В.В.,Булгаков В.М., Головач І.В. Теорія ударної взаємодії
вібраційного викопувального робочого органу з коренеплодом цукрового
буряка, закріпленим у грунті. // Механізація та електрифікація с/г: Міжвід.
темат. наук. зб. – Глеваха: ННЦ «ІМЕСГ» УААН, 2008. – Вип. №92. – С. –
26-42.
10. Пановко Я.Г. Основы прикладной теории колебаний и удара / Я. Г.
Пановко. – Л. : Политехника, 1990. – 272 с.
11. Пановко Я.Г. Введение в теорию механического удара / Я. Г.
Пановко. – М. : Наука, 1985. – 287с.
12. Бутенин Н.В. Курс теоретической механики : учебн. [для вузов] /
Н.В. Бутенин, Я.Л. Лунц, Д.Р. Меркин – М. : Наука, 1985. – Т. II: Динамика. –
496 с.
Аннотация
Построена
расчетная
математическая
модель
ударного
взаимодействия вибрационного выкапывающего рабочего органа с
корнеплодом сахарной свеклы, закрепленным в почве. При этом
взаимодействие выкапывающего лемеха с телом корнеплода происходит в
одной точке. На основании теоремы об изменении количества движения при
ударе составлена система уравнений, которая описывает ударное
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взаимодействие при выкапывании из почвы корнеплода сахарной свеклы.
После проведенных преобразований были получены аналитические
зависимости для круговой частоты колебаний рабочего органа и частоты
колебаний рабочего органа в герцах. Последующие численные решения на
ПЭВМ полученных выражений дали возможность получить значения
приведенных масс и допустимых частот колебаний вибрационного
выкапывающего рабочего органа при условии не обламывания хвостовой
части корнеплода сахарной свеклы при ударном взаимодействии.
Определены спектры допустимых приведенных к точке удара масс рабочего
органа, допустимых частот колебаний рабочего органа и допустимых
скоростей поступательного движения копателя при условии не
обламывания корнеплодов при ударе с учетом конструкционных параметров
вибрационного выкапывающего рабочего органа и физико-механических
свойств корнеплодов сахарной свеклы.
Summary
A calculation mathematical model of impact interaction of vibrating digging
working body with sugar beet root anchored in the soil. This interaction occurs in
a single point. Based on the theorem of change of movement quantity during
impact is composed of a system of equations describing the interaction of a shock
when digging roots. After the reforms the analytical dependence for the angular
frequency of oscillation of the working body and the oscillation frequency in hertz
were obtained. Further numerical solution on a PC of these expressions made it
possible to obtain the value given by weight and allowable frequencies of vibrating
digging working body under the conditions of unbroken root’s tail during the shock
interaction. The spectrum of permissible reduced to the point of impact of the
working body weight, permissible frequencies of the working body and the
permissible speed of translational motion under conditions of unbroken roots upon
impact, taking into account the design parameters of vibrating digger and the
physical and mechanical properties of sugar beet roots were determined.
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УДК 631.3:631.51:631.53.04
РАНЖУВАННЯ МАШИН-АНАЛОГІВ
НА ПРИКЛАДІ МАШИН ДЛЯ ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ ТА СІВБИ
Л. Шустік, канд. техн. наук, С. Маринін, Л. Іваненко, С. Степченко,
О. Бондаренко, О. Литовченко, О. Лисак
УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого
Ранжування техніки забезпечує можливість наукової класифікації за
групами і формування послідовного об’єктивного за споживчими
характеристиками в підгрупах переліку машин на основі результатів
незалежних випробувань дозволяє виробнику сільськогосподарської продукції
формувати ефективну виробничу стратегію шляхом вибору перспективного
машинно-тракторного парку
Ключові слова: машини-аналоги, ранжування, обробіток ґрунту,
сівба.
Суть проблеми. Вітчизняний ринок сільськогосподарської техніки
пропонує великий вибір машин різних поколінь з недостатньою або
декларованою інформацією про її споживчі характеристики. Тому
визначення найбільш доцільного зразка серед однотипних машин, які мають
близькі показники, є актуальним питанням.
Формування цілей.
Мета роботи полягає в об’єктивному ранжуванні машин на основі
можливості наукової класифікації за групами і формування послідовного
об’єктивного за споживчими характеристиками в підгрупах переліку машин
на основі результатів незалежних випробувань.
Для досягнення мети необхідно виконати такі завдання:
- сформувати групи та підгрупи машин;
- провести ідентифікацію машин в групах;
- запропонувати методологію ранжування машин-аналогів;
- забезпечити формування набору статистичної інформації по
машинам-аналогам на підставі випробувань;
- провести порівняльне оцінювання машин-аналогів;
- врахувати значущість показників універсалізації та інтелектуалізації
при ранжування машин-аналогів;
- сформувати ранжовані ряди підгруп машин.
Першочергово методологія ранжування передбачає формування груп
машин, для чого на основі досвіду провідних науково-дослідних установ
України та досліджень, проведених в УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого,
сформовано 17 груп машин. Наприклад, група машин для обробітку ґрунту
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зареєстрована під номером 02, а група машини для сівби та садіння – під
номером 03. В результаті роботи робочих груп, до складу яких входять
фахівці кожного напрямку машин, сформована наступна класифікація: [1]
ГРУПА 02 МАШИНИ ДЛЯ ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ
2.1 Агрегати комбіновані
2.1.1 Агрегати комбіновані багатофункціональні
2.1.2 Агрегати комбіновані передпосівні
2.2 Борони
2.2.1 Борони дискові важкі
2.2.2 Дискатори
2.2.3 Лущильники
2.2.4 Борони пружинні
2.2.5 Борони зубові
2.3. Ґрунтообробні машини з активними робочими органами
2.4 Глибокорозпушувачі, чизелі, щілиноутворювачі
2.5 Котки
2.6 Культиватори
2.6.1 Культиватори парові
2.6.2 Культиватори просапні
2.7 Плуги
2.7.1 Плуги звичайні
2.7.2 Плуги обертові
2.7.3 Плуги інші
ГРУПА 03 МАШИНИ ДЛЯ СІВБИ ТА САДІННЯ
3.1. Сівалки
3.1.1 Сівалки зернові, зернотукові, зернотравяні
3.1.2 Сівалки в складі ґрунтообробно-посівних агрегатів
3.1.3 Сівалки просапні
3.1.4 Сівалки спеціальні
3.1.4 Додаткове посівне обладнання для ґрунтообробних машин
3.1.3 Допоміжне обладнання для сівалок
3.2 Саджалки
З метою ідентифікації типажу техніки конкретної підгрупи та
унеможливлення суб’єктивних тлумачень спеціалістами груп машин
формулюються вимоги до технологічної операції виконуваної машиною [2]
та окреслюються її конструкційні особливості. Нижче наведено інформацію
по ідентифікації ґрунтообробної та посівної техніки.
2.1 Агрегати комбіновані розділяються на дві підгрупи з
притаманними їм техніко-технологічними особливостями:
2.1.1 Агрегати комбіновані багатофункціональні забезпечують
обробіток ґрунту в широкому діапазоні глибин (від поверхневого 4 см до
глибокого – 40 см) з великим набором технологічних операцій: дискування,
культивація, чизелювання, прикочування.
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2.1.2 Агрегати комбіновані передпосівні забезпечують передпосівний
поверхневий обробіток ґрунту на глибину 2-6 см, який виконується
безпосередньо перед сівбою сільськогосподарських культур;
2.2 Борони діляться на п’ять підгруп та мають відповідно ьдо групи
наступні особливості:
2.2.1 Борони дискові важкі забезпечують основний безполицевий
обробіток ґрунту (від 10 до 27 см) дисковими робочими органами з груповим
їх розміщенням на валу, з діаметром дисків від 500 до 810 мм та
навантаження на диск 70…300 кгс, що забезпечує кришення, часткове
перемішування грунту та знищення бур’янів.
2.2.2 Дискатори забезпечують основний полицевий обробіток ґрунту
(від 8 до 16 см) на основі дискових робочих органів з окремим розміщенням
на стійках (варіодиск) з діаметром дисків 410-500 мм та навантаженням на
диск 50-70 кгс. Обов’язковим елементом борони є коток.
2.2.3 Лущильники до цієї підгрупи відносяться лущильники і легкі
борони, що забезпечують поверхневий або мілкий обробіток ґрунту після
збирання сільськогосподарських культур, який забезпечує розпушування,
часткове обертання, перемішування ґрунту, підрізання і провокацію сходів
бур’янів.
2.2.4 Борони пружинні забезпечують поверхневий обробіток ґрунту
(сходів), руйнування ґрунтової кірки, перерозподіл рослинних решток,
закриття вологи пружинно-пальцевим робочим органом.
2.2.5 Борони зубові забезпечують поверхневий обробіток ґрунту,
кришення, розпушування, вирівнювання поверхні ґрунту, часткове знищення
проростків бур’янів та їх сходів. Розвиток цієї підгрупи досягнув піку, дане
обладнання виготовляється з диференціацією за їх розмірними
характеристиками та з конструкційним різновидами форми зуба.
Перспективним напрямком розвитку таких борін є використання в складі
зчіпок, які дозволяють формувати з вузьких окремих борін широкозахватні
агрегати шириною до 12 м; 18 м.
2.3. Ґрунтообробні машини з активними робочими органами
забезпечують кришення, розпушування, часткове перемішування шару
обробленого ґрунту.
2.4 Глибокорозпушувачі, чизелі, щілиноутворювачі забезпечують
глибокий безполицевий обробіток ґрунту розпушувальними знаряддями з
вертикальними або похилими стояками на глибину, що перевищує
максимальну в сівозміні задля усунення негативної дії ущільнених прошарків
ґрунту і запобігання ерозії та для утворення щілин для підвищення
водопроникнення ґрунту та зменшення його змивання.
2.5 Котки забезпечують прикочування для кришення грудок,
ущільнення ґрунту за необхідності з утворенням профільної поверхні та
часткове вирівнювання її. Дане визначення поширюється також на технічні
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засоби, що забезпечують операції пригинання рослин, їх подрібнення з
можливим подальшим мульчуванням ґрунту.
2.6 Культиватори діляться на дві підгрупи:
2.6.1 Культиватори парові забезпечують кришення, розпушування
й часткове перемішування ґрунту, а також цілковите підрізання бур’янів і
вирівнювання поверхні поля.
2.6.2 Культиватори просапні забезпечують міжрядний обробіток
грунту просапних культур в поєднанні з поверхневим розпушуванням
захисної зони та присипанням сходів бур’янів у рядках.
2.7 Плуги
2.7.1 Плуги звичайні забезпечують загінним способом полицевий
обробіток ґрунту, його кришення, розпушення та обертання шару не менше
ніж на 135о. На теперішній час сільгоспвиробники віддають перевагу
обертовим плугам.
2.7.2 Плуги обертові забезпечують беззагінним способом полицевий
обробіток грунту, його кришення, розпушення та обертання шару не менше
ніж на 135о.
2.7.3 Плуги інші являються специфічною групою обладнання під
реалізацію конкретної технологічної операції (плантажні для оранки на
глибину понад 40 см; ярусні плуги для оранки грунту по шарах).
3.1 Сівалки розділені на підгрупи, особливості яких наведено нижче:
3.1.1 Сівалки зернові, зернотукові, зернотрав’яні забезпечують
розміщення насіння (за необхідності), туків по площі ріллі на встановлену
глибину.
3.1.2 Сівалки в складі грунтообробно-посівних агрегатів
забезпечують одночасну передпосівну підготовку обробітку грунту та
розміщення насіння і туків по площі ріллі на встановлену глибину.
3.1.3 Сівалки просапні забезпечують рядковий способи просапних
культур з рівномірним розподілом насіння у рядку на задану глибину.
3.1.4 Сівалки спеціальні забезпечують специфічну функцію
(наприклад селекційну сівбу – висів заданої порції насіння на певній довжині
ділянки).
3.1.5 Додаткове посівне обладнання для ґрунтообробних машин
забезпечує можливість виконання операції сівби або внесення туків
одночасно з обробітком ґрунту.
3.1.6 Допоміжне обладнання для сівалок забезпечує автоматизацію
контролю і виконання технологічного процесу.
3.2 Саджалки забезпечують розміщення насіння, корене-бульбоплодів, розсади (за необхідності туків) та загортання по площі ріллі на
встановлену глибину.
Наступними кроками методології ранжування машин-аналогів за
технічними та споживчими показниками є
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- встановлення класу необхідного для агрегатування машини
енергозасобу або його потужності;
- визначення робочої ширини захвату;
- визначення робочої швидкості;
- визначення коефіцієнта використання змінного часу;
- розрахунок змінної продуктивності машини;
- розрахунок змінного виробітку, га в наведених рядах (взято з
розрахунку зміни 7 год);
- встановлення еталонного зразка;
- визначення еталонного коефіцієнта по якому в подальшому
будується ранжований рад.
Визначення коефіцієнтів переведення в еталонні одиниці, які
враховують співвідношення продуктивності, конструкційних особливостей і
умов роботи до еталонної машини, дозволяє привести різноманітні машини
кожного виду і типу, що є на ринку сільськогосподарської техніки, до
загального номенклатурного нормативного показника.
Окремо слід зауважити, що в зв’язку зі зміною технологій виробництва
основних сільськогосподарських культур, реорганізацією колишніх колгоспів
у різноманітні агроформування з різною структурою господарювання та
появою на ринку значної кількості знарядь імпортного виробництва в Україні
відсутні загальноприйняті та затверджені коефіцієнти переведення
конкретної моделі до загального номенклатурного нормативного показника
базової машини. Тому для розрахунку нормативу потреби в технічних
засобах використано результати науково-випробувальної роботи УкрНДІПВТ
ім. Л.Погорілого.
На
підставі
багаторічних
результатів
випробувань
сільськогосподарських машин з урахуванням результатів оброблення даних
про продуктивність та якість роботи агрегатів в різних грунтовокліматичних
зонах підготовлена база даних, яка дозволила сформувати умовні коефіцієнти
переведення конкретної моделі до загального номенклатурного нормативного
показника базової машини.
При цьому за еталонну одиницю техніки (еталонну машину) прийнято
найбільш поширену і вживану марку кожного виду. Наприклад, для тракторів
за еталон вибрано трактор МТЗ-80/82, для якого умовний коефіцієнт
дорівнює 1, а всі інші марки тракторів проранжовані та мають свій власний
нормативний коефіцієнт, який визначається як співвідношення їх технікотехнологічних характеристик (змінної продуктивності) до технікотехнологічних характеристик базової машини.
Розрахунок коефіцієнтів переводу ранжованої машини в еталонну для
всіх машин однотипного призначення здійснюється за виразом:
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K
де

Нз
НзЕТ

Нз – наробіток змінний ранжованої машини, га/год;
НзЕТ – наробіток змінний еталонної машини, га/год.

Додатково враховуються чинники універсалізації та інтелектуалізації
машин [3].
Універсалізація
машин
передбачає
можливість
одночасного
застосування ними двох або більше технологічних операцій, а також
комбінування різної послідовності робочих органів, що дозволить підвищити
як ефективність роботи знарядь так і реалізацію різних систем обробітку
ґрунту.
Критерієм універсалізації є рівень бального оцінювання, згідно з
яким для простих машина з одноопераційними функціями в ранжованих
рядах цей показник не враховується (відмічено значком «–»), а в дво- та
більше операційних машинах присутність даного показника відмічається
значком «+», що свідчить про можливість застосування такої машини в
диференційованій системі обробітку ґрунту та в господарствах з високим
ресурсним забезпеченням.
Чинник інтелектуалізації машин введено в ранжовані ряди з рівнями
бального оцінювання:
- «0» (нульовий бал) – характеризує машини не оснащені засобами
автоматизації і позиціювання, однак такі машини можуть бути
пристосованими до систем водіння і обліку наявних в енергозасобах;
- «1» – характеризує машину обладнану системами контролю
виконання
технологічного процесу;
- «2» – характеризує машину, обладнану системами контролю і
управління технологічним процесом;
- «3» – характеризує машину в якій поєднуються системи
контролю і
управління технологічним процесом та позиціювання.
Процедуру методології ранжування машин для обробітку ґрунту і сівби
та фрагмент ранжованого ряду представлено на рис. 1.

Рисунок 1 – Процедура методології ранжування ефективної техніки для формування МТП

239

240

Висновок
Ранжування техніки як процес наукової класифікації за групами, та
формування послідовного об’єктивного за споживчими характеристиками в
підгрупах переліку машин на основі результатів незалежних випробувань
дозволяє виробнику сільськогосподарської продукції формувати ефективну
виробничу стратегію шляхом вибору перспективного машинно-тракторного
парку.
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Аннотация
Ранжирование техники как процесс научной классификации по группам
и формирования последовательного объективного за потребительскими
характеристиками в подгруппах перечня машин на основе результатов
независимых испытаний позволяет производителю сельскохозяйственной
продукции формировать эффективную производственную стратегию путем
выбора перспективного машинно-тракторного парка
Summary
Ranging of technique as a process of scientific classification on groups and
forming successive objective after consumer descriptions in the sub-groups of list
of machines on the basis of results of independent tests allows the producer of
agricultural produce to form effective production strategy by a choice perspective
mashing-tractor park

241

УДК 631.313
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РАБОЧИХ ОРГАНОВ
НА УПРУГИХ СТОЙКАХ С ПОЧВОЙ
А. Гапоненко,
УкрНИИПИТ им. Л. Погорелого
Экспериментально подтверждена достоверность теоретических
исследований реакции упругих стоек дисковых рабочих органов при
взаимодействии с почвой. Получены зависимости изменения среднего и
среднеквадратического значения сил сопротивления на рабочем органе и
отклонений упругой стойки от поступательной скорости дискового
агрегата. Изменение приведенной массы рабочего органа способствует
снижению интенсивности роста сопротивления при увеличении скорости,
колебания упругой стойки приближаются к оптимальному соотношению к
скорости агрегата. Предложены рациональные параметры упругих стоек
для дисковых орудий.
Ключевые слова: упругая стойка; сила сопротивления; приведенная
масса; скорость.
Введение. Равномерность глубины хода в почве рабочих органов машин
и орудий является одним из наиболее весомых качественных показателей их
работы. Особое значение этот показатель имеет для почвообрабатывающих
рабочих органов, установленных на упругих стойках, которые под
воздействием сил сопротивления выталкиваются на поверхность. При этом
равномерность глубины хода рабочего органа зависит от состояния почвы,
конструкционных параметров стойки, типа рабочего органа, глубины его
хода и других факторов.
Применение упругих стоек имеет ряд преимуществ, поскольку упругие
подвески сложнее по конструкции, более металлоемки и применяются для
рабочих органов, испытывающих повышенные нагрузки при работе
(стрельчатые лапы широкого захвата, плоскорезы и тому подобные органы).
Основная часть. Взаимодействие рабочих органов с почвой в процессе
внедрения рабочего органа в пласт почвы сопровождается ее деформацией и
сдвигом (сколом). Вследствие непостоянства площадей поверхности сдвига
(скола) и наличия микротрещин, пустот и неоднородностей (концентраторов
напряжений)
внутри обрабатываемого
пласта
почвы
возникают
знакопеременные перемещения (колебания) рабочего органа с небольшой
амплитудой. При воздействии знакопеременных нагрузок в почве возникают
волны, дифрагирующие в областях локальных нарушений сплошности,
вызывая повышение напряжений, приводящих к разрушению пласта по
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линиям наименьших связей. Наложение волны колебательного процесса
рабочего органа на имеющееся напряженно-деформируемое состояние пласта
почвы способствует накоплению разрывов межагрегатных связей в пределах
напряженных микрообъѐмов, вследствие чего пласт переходит в
разрыхленное состояние [1].
В изысканиях теоретического характера по обоснованию параметров
упругих стоек авторами разработана модель [2], которая допускает
значительные упрощения физической сущности процесса и, при этом,
выделяет наиболее существенные факторы, влияющие на процесс: момент
сил реактивного сопротивления перемещению диска в почве; момент сил
веса и сил упругости стойки (рис. 1, а). В модели принято пренебречь
диссипативными силами, поскольку компенсация потерь энергии на
преодоление диссипативных сил происходит от неколебательного источника
(почвы) и регулируется автоматически самой автоколебательной системой
(упругой стойкой).
Исследованиями модели обнаружено изменение чувствительности
системы к внешнему воздействию с почвой при увеличении приведенной
массы. Упругие смещения стойки жесткостью 20 кН/м в диапазоне значений
приведенной массы 100 - 150 Н возрастают на 2,2 %, после чего почти не
меняются (± 0,3 %) до 300 Н (рис. 1, б).

а

б

λ — обобщенная координата; l — приведенная длина стойки; l  — расстояние до
центра масс по приведенной длине; F — реакция сопротивления почвы на
перемещение в ней рабочего органа; с – сила упругости стойки; m∙g – сила веса
Рисунок 1 – Расчетная теоретическая схема (а) поверхность отклика упругой
стойки на взаимодействие с почвой при F=1200 H (б)

В соответствии со схемой (рис. 1, а) отклонение стойки вызывает
уменьшение обобщенной координаты λ, град.
Теоретическая модель [2] служит для оценки реакции упругой стойки на
воздействие внешних сил и не является моделью самой конструкции, а
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описывает ее динамическое поведение. По причине неголономности и
нестационарности связей рабочего органа (сферического диска) с почвой [3]
в теоретической части работы не представляется возможным вычислить
изменения динамических характеристик в связи с изменением физических
условий. Определение влияния скорости обработки почвы на поведение
стойки выполнялось экспериментальным путѐм.
При условии рационального выбора соотношения скоростей
перемещения рабочего органа и его колебательной скорости можно достичь
более существенного снижения тягового сопротивления дискового орудия в
сравнении с нерегулируемым воздействием. Поскольку свойства
обрабатываемой почвы не поддаются управлению, принято управлять
параметрами колебаний, которые определяются конструкцией рабочего
органа.
Натурные эксперименты были проведены с использованием серийного
агрегата ДЛ-2,5, с конструкционными параметрами стоек: их жесткость —
20 кН/м; поперечное сечение — 90×14 мм; приведенная длина — 450 мм;
приведенная масса — 197 Н (рис. 2).

Рисунок 2 – Внешний вид агрегата с упругими стойками
во время проведения экспериментов

Выполнялось моделирование изменения приведенной массы добавлением
сосредоточенной массы на рабочем органе, масса догрузки – 30 Н.
Эксперименты выполнялись в арготехнические сроки второго лущения
стерни и уничтожения всходов падалицы. Наблюдаемые во время
эксперимента условия: почва – чернозем; средняя по горизонтам влажность
17 %, твердость – 0,6 МПа.
Наблюдения за процессом взаимодействия упругой стойки с почвой
выполнялось с помощью тензорезисторов, размещенных на поверхности
стойки, ближе к креплению. Тарировка датчиков выполнялась по усилию и
отклонению по ранее разработанной методике [4]. Запись реализаций
выполнялась с помощью аналого-цифрового преобразователя-усилителя в
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виде дискретного ряда цифровых значений с частотой квантования 0,004 с и
сохранялась на ПК.
Обработка цифровых массивов записей выполнялась статистическими
методами, особенности функционирования рабочего органа выявлены по
характеру протекания автокорреляционной функции реализации процесса
изменения отклонений упругой стойки. График корреляционной функции
характеризуется слабой гармонической составляющей, свидетельствующей о
колебательном движении рабочего органа в почве (рис. 3).

Рисунок 3 – Корреляционная функция реализации
процесса отклонений упругой стойки

Согласно плану экспериментальных исследований, для определения
влияния скорости агрегата v и приведенной массы m на величину усилия,
преодолеваемого рабочим органом F , и его отклонения  был проведен
двухфакторный эксперимент определения зависимостей:

F  f v; m ,   f v; m ,
где F — величина усилия преодолеваемого рабочим органом, Н;
v — поступательная скорость агрегата, м/с;
m — приведенная масса, Н;
 — отклонение упругой стойки, мм.
В результате обработки экспериментальных данных
адекватные уравнения регрессии (рис. 4).

получены
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Рисунок 4 – Зависимости средних значений силы сопротивления на рабочем
органе (а) и обобщенной координаты (б) от скорости орудия

Анализ уравнений показывает, что с увеличением скорости сила
сопротивления на рабочем органе возрастает, тем самым вызывая увеличение
отклонения упругой стойки от положения динамического равновесия. Без
догрузки возрастание сопротивления по скорости составило 17%, а с
догрузкой – 11%, что доказывает влияние фактора приведенной массы на
процесс взаимодействия рабочего органа на упругой стойке с почвой. Это
происходит по причине приращения среднеквадратического отклонения силы
сопротивления (рис. 5), соответствует изменению виброактивности упругой
стойки в область рациональных соотношений с поступательной скоростью
орудия и снижает сопротивление почвы к разрушению.
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Рисунок 5 – Зависимости среднеквадратических отклонений силы сопротивления
на рабочем органе (а) и обобщенной координаты (б) от скорости орудия

Рациональные режимы движения дискового орудия следует выбирать
исходя из значения среднеквадратического отклонения. При скорости свыше
14,5 км/ч равномерность обработки почвы выходит за допустимые
агротехнические пределы. Достижение более высоких скоростей потребует
усложнения теоретических расчетов, рассмотрения динамики агрегата в
целом и большей трудоемкости исследовательских работ.
Проверка гипотезы о соответствии теоретических зависимостей
экспериментальным определяет уровень адекватности 99 %, что
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подтверждает перспективу подхода к расчету подобных систем не с позиции
обоснования конструкционных параметров и определения эмпирических
коэффициентов, а с позиции исследования поведения системы в конкретных
физических условиях.
Выводы
В
результате
проведения
экспериментальных
исследований
подтверждена достоверность теоретических исследований реакции упругих
стоек дисковых рабочих органов на взаимодействие с почвой.
Полученные зависимости свидетельствуют об изменении отклика
упругой стойки с догрузкой (измененной приведенной массой), выраженной
в повышении виброактивности рабочего органа, снижающей сопротивление
почвы к разрушению.
В результате
проведения лабораторно-полевых исследований
установлены:
- зависимости изменения среднего значения сил сопротивления на
рабочем органе и показателя отклонений (обобщенной координаты) от
поступательной скорости дискового агрегата;
- зависимости изменения среднеквадратического отклонения сил
сопротивления на рабочем органе и показателя отклонений (обобщенной
координаты) от поступательной скорости дискового агрегата.
В рамках проведенных исследований и наблюдаемых условий
подтверждена
эффективность
применения
упругих
стоек
для
полусферических вырезных дисков, обоснованы параметры упругих стоек:
их жесткость — 20 кН/м, приведенная масса около — 210 Н, рациональный
режим движения — 4 м/с.
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Summary
Experimentally confirmed the accuracy of the theoretical studies of the
reaction of the elastic disk legs working bodies in the interaction with the soil. The
dependences of changes in the average and rms values of the resistance forces on
working body and elastic rack deviations from the translational speed of the disk
unit. Change in the reduced mass of the working body helps reduce the intensity of
growth resistance with increasing speed, the vibrations of elastic legs approach to
the optimal ratio of the speed of the machine. Proposed rational parameters of
elastic legs for disk tools.
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УДК 631.3.06:631.311
ВІТЧИЗНЯНІ ДИСКОВІ АГРЕГАТИ
ДЛЯ ОСНОВНОГО ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ
І. Пивовар,
УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого
У статті наведено технічні характеристики найбільш перспективних
дискових борін, агрегатів ґрунтообробних дискових, що їх виробляють на
вітчизняних підприємствах України, а також особливості конструкції цих
агрегатів, агротехнічні та експлуатаційні показники виконуваного ними
технологічного процесу, показники їх надійності та економічні
показники.
Ключові слова: дискування, ґрунт, дискові агрегати,
характеристика, конструкція, робочі органи.

технічна

Суть проблеми. В сучасних технологіях вирощування сільськогосподарських культур значення системи обробітку ґрунту важко переоцінити.
Раціональний вибір знаряддя для обробітку землі дозволяє забезпечити всі
необхідні умови для отримання високого врожаю, а також сприяє
збереженню ґрунту та збільшенню його родючості.
Обробіток ґрунту – найбільш енергоємний і витратний процес.
Сучасний розвиток сільськогосподарського виробництва вимагає широкого
впровадження нових енергоощадних технологій обробітку. В землеробстві
основою енергозбереження є мінімалізація обробітку ґрунту, яка дозволяє
збільшити ширину захвату ґрунтообробних машин і завдяки цьому зменшити
витрати пального.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Основний обробіток ґрунту є
складовою землеробства, що значною мірою впливає на умови розвитку
рослин та формування урожаю. Сільськогосподарські культури потребують
дрібногрудочкуватої структури та відповідної їх біології щільності ґрунту і
вирівняної поверхні. Це вимагає від розробників сільськогосподарських
машин постійного вдосконалення техніки для обробітку ґрунту [1].
Обробіток ґрунту – найбільш енергоємний і витратний процес, який
суттєво впливає на врожайність та енерго- і матеріаломісткість продукції.
Удосконалення обробітку ґрунту є важливою передумовою і однією з
умов підвищення ефективності землеробства. Ситуація, що склалася,
спонукала аграріїв до впровадження нових систем обробітку ґрунту, які
забезпечують зниження енергетичних витрат шляхом зменшення кількості і
глибини обробітку, поєднання кількох операцій в одному робочому процесі [2].
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Реорганізація сільського господарства, проведена в останні роки,
виявила нагальну потребу у таких ґрунтообробних знаряддях, які могли б
підготувати ґрунт під посів з мінімальними витратами. Таким знаряддям
стала дискова борона, яка за один-два проходи розпушує ґрунт, підрізає
бур'яни, сприяючи тим самим проведенню посіву.
На заводах і колишніх підприємствах "Сільгосптехніки" почало швидко
розвиватись виробництво дискових борін, які відрізнялись між собою як за
конструкційними особливостями, так і за показниками призначення. У
виробників сільгосппродукції виникла проблема з вибором необхідної
борони для її використання в конкретних умовах.
Тому виникла потреба проаналізувати стан сучасних вітчизняних
дискових знарядь і агрегатів та найбільш перспективних із них.
Дискування передбачає розпушування ущільнених ґрунтів, розробку
пластів після оранки з подрібненням ґрунту та частковим загортанням
пожнивних залишків у ґрунт.
Дискування застосовується також на заміну лущенню стерні, особливо
на полях, засмічених бур'янами, а також у передпосівному обробітку ґрунту.
Крім того, глибоке дискування (до 16-20 см) може застосовуватись замість
основного обробітку пересушених і глинистих ґрунтів.
Дискові знаряддя за призначенням розділяються на лущильники,
дискові борони і дискові плуги.
Польові борони підрозділяються на легкі, важкі, середні з симетричним
або несиметричним розташуванням батарей, або з кріпленням кожного диска
до індивідуальних стояків, а за характером агрегатування – на навісні,
причіпні або напівпричіпні.
Важкі дискові борони агрегатуються з тракторами:
- класу 14 кН – шириною захвату до 3 м;
- класу 30 кН – шириною захвату від 3 до 5 м;
- класу 50 кН – шириною захвату від 6 до 10 м.
Дискові плуги, які виконують обробіток ґрунту на глибину від 20 см,
переважно агрегатуються з тракторами :
- класу 14-20 кН – шириною захвату до 3 м;
- класу 30 кН – шириною захвату від 3-4 м;
- класу 50 кН – шириною захвату від 4 до 6,0 м.
Не дивлячись на негативні наслідки від використання дискових борін
(створення надмірно дрібних часточок ґрунту і втрати вологи під час
обробітку), вони знаходять широке застосування у багатьох господарствах
України. Це обумовлено високою продуктивністю борін на обробітку полів і
зменшенням витрат на підготовку ґрунту під посів при використанні
дискових борін, особливо на полях, засмічених залишками високостеблих
культур (кукурудзи і особливо соняшнику), а також на полях з високою
стернею колосових і технічних культур.
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Сьогодні лише в України працює майже тридцять підприємств, які
виробляють дискові знаряддя. Природно, що у споживача виникають
труднощі у виборі необхідного знаряддя.
Під час вибору машини виробника сільгосппродукції у першу чергу
цікавить її надійність, якість виконання технологічного процесу та простота
регулювання і обслуговування.
Якість роботи дискової борони складається, в основному, з утримання
заданої глибини обробітку, підрізання рослинних залишків і бур'янів,
подрібнення рослинних залишків високостеблих культур і якості кришення
ґрунту.
Простота регулювання і обслуговування борін передбачає зручність
встановлення кута атаки борін, доступу до місць змащування,
обслуговування та переведення борони в транспортне або робоче положення.
Мета досліджень – проаналізувати технічні характеристики найбільш
перспективних дискових борін, агрегатів ґрунтообробних дискових, що їх
виробляють на вітчизняних підприємствах України.
Виклад основного матеріалу досліджень. В своєму намаганні не
відставати від світових тенденцій та використовуючи досвід провідних фірм,
що виготовляють ґрунтообробну техніку, ряд машинобудівних заводів
України
почали розробляти і виготовляти комбіновані ґрунтообробні
агрегати (агрегати ґрунтообробні дискові, універсальні дискові агрегати,
борони дискові модульні, чизель-дископаки) для обробітку ґрунту. Це
багатофункціональні агрегати, які забезпечують виконання кількох; операцій
за один прохід — подрібнення, розпушування, вирівнювання, прикочування.
Розробляються і виготовляються ґрунтообробні комбіновані агрегати для
застосування їх в енерго-, ресурсо- а вологозберігаючих технологій
безполицевого типу господарювання. Основними робочими органами цих
знарядь є диски та котки в різних комбінаціях, глибокорозпушувачі.
Застосування кількох типів робочих органів в одному агрегаті забезпечують
кращу
якість
виконання
технологічних
операцій
з
меншими
енерговитратами.
Виробництво ґрунтообробної техніки – а саме виробництво дискових
борін і дискових агрегатів – це, мабуть, одна з небагатьох машинобудівних
галузей, де Україні є чим похвалитися.
Хоча широке впровадження нових підходів до обробітку ґрунтів
зумовлює труднощі фінансового, організаційного і наукового характеру, в
Україні є підприємства, які випускають ґрунтообробну
техніку для
ґрунтозахисних технологій і зарекомендували себе з позитивної сторони.
В таблиці 1 наведено основні виробники і асортимент лущильників,
дискових борін, агрегатів ґрунтообробних дискових, універсальних дискових
агрегатів, плугів дискових, борін диско лапових вітчизняного виробництва.
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Таблиця 1 – Асортимент лущильників, дискових борін, агрегатів
ґрунтообробних дискових вітчизняного виробництва
Виробники

1
СТ ВФ "Агрореммаш",
м. Біла Церква, Київська
обл.
ТОВ
"Апостоловагромаш",
Дніпропетровська обл.
ТОВ "Агротехкомплект",
м. Дніпродзержинськ
ПП "Бартощук", с. Гірка
Полонка,
Луцького р-на, Волинська
обл.
ТОВ НВП "Білоцерків
МАЗ", м. Біла Церква,
Київська обл.
ТОВ "ВТП Бравалюр",
м. Чернігів
ПАТ "Вишевичі
Агротехніка",
Житомирська обл.
ВО "ВОСХОД",
м. Дніпропетровськ
ТОВ "Велес-Агро" , м.
Одеса
ПАТ "Галещина,
машзавод",
Полтавська обл.
"Agroland" ТОВ
"Дніпрополімер-маш", м.
Дніпропетровськ
ПП "Дон-Агро", м.
Донецьк
ЧП ВК "ДонбасАгромаш",
м. Донецьк
ТОВ Краснянське СП
"Агромаш",
Вінницька обл.

Сільськогосподарські машини
Лущильники
Дискові
Агрегати
Борони
борони
ґрунто- дисколапові
(борона-плуг обробні
дискова)
2
3
4
5
ДАК-3,5
АГД-2,8
БДП-7
ЛДФП-7

БДФП-7

АКГР-4,2

БДН-2,5М

БПД-6-01

УДА-4,5- ДИЧ-3,1-20
20

БДВ
"Корвет-6"
БДВ-7
БП-6П
ПДМ-2,5

АГН-6,3

БГР-4,2
"Солоха"
"Agroland"
Б-30

"Agroland"
Б-20

БДС-4,5
ДМТ-4А
"Деметра"
ЛД-14

БДВП-7,2

БДВП-3,0-01
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1
ВАТ "Красилівський
машинобу-дівний завод",
Хмельницька обл.
ПАТ Калинівське РП
"Агромаш",
Вінницька обл.
ТОВ "Лозівський КМЗ",
Харківської обл.
ТОВ ІСМ "Промінь",
м. Біла Церква, Київська
обл.
Степаненко і К,
м. Біла Церква, Київська
обл.
ВАТ "Токмакский
ковальськоштампувальний завод",
Запорізька обл.
ТВ 12", м. Київ
ПАТ "Уманьферммаш",
Черкаська обл.
ПАТ "Завод "Фрегат", м.
Перво-майськ,
Миколаївська обл.
ВАТ "Червона Зірка",
м. Кіровоград

2

3
БДПВ-6,3

4
АДН-2,3

5

БДВК-6,3
Дукат-5
(ДЛМ-5)
ДАН-3,5
ЛСД-3,7

АГ-3,120М

ЛДГ-10

БДП-3,0

ЛДГ-15М

БДВПА-4,,2
БДШ-8,2
БПД-4,2
Палада-4000
(БДП-4000)

У світовій практиці на зміну традиційним багатоопераційним
технологіям обробки ґрунту прийшли новітні, які базуються на науково
обґрунтованій можливості вирощування сільськогосподарських культур без
передпосівного механічного впливу на стан ґрунту, також на здатності
комбінованих ґрунтообробних і посівних агрегатів за 1 – 2 проходи здійснити
практично весь цикл підготовчо-посівних робіт: основний безполицевий і
передпосівний обробіток ґрунту, локальне внесення мінеральних добрив,
суцільний або стрічковий посів, коткування і вирівнювання поля.
Головним елементом успіху в отриманні майбутнього урожаю при цьому
є якісні довершені сільськогосподарські машини, здатні при цих технологіях
працювати. Саме таку техніку прагнуть виробляти СТ ВФ "Агрореммаш", м.
Біла Церква; ТОВ НВП "БілоцерківМАЗ"; ТОВ "Велес-Агро", м. Одеса; ТОВ
ВО "ВОСХОД", м. Дніпропетровськ; ПАТ "Галещина, машзавод"; ТОВ
"Краснянське СП "Агромаш", Вінницька обл.; ЧП ВК "Донбас-Агромаш", м.
Донецьк; ПАТ "Уманьферммаш", Черкаська обл., і інші.
Зупинимося коротко на кращих із них.
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СТ ВФ "Агрореммаш" м. Біла Церква, Київської обл. [3] є одним з
перших в Україні розробником ґрунтообробних дискових агрегатів.
Агрегати ґрунтообробні дискові АГД (таблиця 2) використовуються
для безвідвального обробітку ґрунту на глибину 8 – 18 см човниковим
методом без роз'ємних борізд і звальних гребенів з одночасним
розпушуванням брил, вирівнюванням поверхні ґрунту та його
прикочуванням.
- Особливо ефективні в роботі на сухих, твердих ґрунтах і на
схилах тому, що не пересувають ґрунт в поперечному напрямку
до руху та добре загортають пожнивні залишки в ґрунт.
Агрегати працюють таким чином:
- під час переміщення по полю диск виконує обертовий рух і сили тертя
ґрунту по диску мінімальні, що забезпечує високий ККД і значно меншу
енергоємність на оранці та економію палива в порівнянні з лемішними
плугами;
- контактуючи з пристроєм для очищення, ґрунт рівномірно сходить з
увігнутої сторони дисків, забезпечуючи рівну поверхню ґрунту на
обробленому полі, і закопує пожнивні залишки в ґрунт. Наявність двох
рядів дисків забезпечує інтенсивне подрібнення ґрунту. Опорні котки,
положення яких регулюється за допомогою гвинтового пристрою,
забезпечують потрібну глибину обробітку ґрунту і подрібнення грудок у
верхньому шарі ґрунту. Також у конструкції агрегатів передбачена
можливість зміни кута атаки дисків в залежності від типу та вологості
ґрунту.

Таблиця 2 – Технічна характеристика агрегатів ґрунтообробних дискових
Марка машини
Параметр
АГД-1,8 АГД-2,1 АГД-2,5 АГД-2,8 АГД-3,5 АГД-4,5 АГД-5,6
Виробник
СТ ВФ "Агрореммаш"
Тип машини
причіпна причіпна причіпна причіпна причіпна причіпна причіпна
Ширина захвату, м
1,8
2,1
2,5
2,8
3,5
4,5
5,6
Робоча швидкість, км/год
8-12
8-12
8-12
8-12
8-12
8-12
8-12
Продуктивність, га/год
- основного часу
1,3-2,2
2,0-2,6
2,2-3,0
2,0-2,6
2,6-4,2 3,2-5,0
4,3-6,7
Глибина обробітку, см
8-18
8-18
8-18
8-18
8-18
8-18
8-18
Гарантований ресурс, га
950
1030
1240
1600
1830
2200
2900
Маса , кг
625
700
820
930
1350
1750
2900
Габаритні розміри , мм:
- довжина
2240
2300
2300
2300
2700
2700
2700
- ширина
2075
2450
2800
3150
4200
4900
7500
- висота
1200
1300
1300
1500
1700
1700
1700
Кількість обслуговуючого
1
1
1
1
1
1
1
персоналу, чол.
Трактор,
з
яким ЮМЗ-6
ЮМЗ-6 МТЗ-80/82, МТЗМТЗ- Т-150К, К-700А,
агрегатується
АКМ
АКМ
МТЗ100/102
1221, ХТЗ-170 K-701
МТЗ100/102
Т-150К
80/82
Витрати палива, л/га
5,6-6,0
6,0-7,0
6,5-7,5
7,4-9,0
9,6-11,0 11,5-13,0 15,5-17,0
Ціна, грн
22400
25300
28200
32600
46100
56600
94000

23,0-26,4
106800

CASE-310

2700
7500
1700
1

5,5-8,9
8-18
3770
3150

причіпна
7,2
8-12

АГД-7,2
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Диски виготовляються з внутрішнім загостренням, що робить дуже
ефективною роботу агрегатів під час обробітку в'язкого важкого ґрунту, в
тому числі чорнозему, знижує тягову силу і збільшує стійкість під час
руху агрегату.
В и р і з и в д и с к а х , в с п о л у ч е н н і з в н у т р і ш н і м загостренням,
забезпечують краще подрібнення пластів та усувають накопичення
рослинних залишків перед диском.
ТОВ НВП "БілоцерківМАЗ" м. Біла Церква, Київської обл., [4]
великий машинобудівний завод, один з ведучих вітчизняних виробників
ґрунтообробної і кормозбиральної техніки.
Ґрунтообробні дискові агрегати типу АГ, АГР, АГП і УДА (таблиця
3-4) – широко застосовуються під час підготовки ґрунту під поукісні і
пожнивні посіви. Оскільки пожнивний період набагато коротший поукісного,
і при цьому дуже гостро стоїть проблема раціонального використання
кожного дня липня і збереження вологи після збирання врожаю основної
культури, то в цих умовах найбільш ефективним прийомом основного
обробітку ґрунту, після прибирання озимої пшениці, є обробіток стерні
ґрунтообробними дисковими агрегатами типу АГ, АГР, АГП і УДА і
подальший посів пожнивних культур. Ґрунтообробні дискові агрегати
знаходять широке застосування і в системі передпосівного механічного
обробітку ґрунту як під озимі, так і під ярі культури.
Агрегати ґрунтообробні дискові типу АГ, АГР, АГП і УДА призначені для
обробітку всіх типів ґрунтів на глибину 4-18 см човниковим способом з
одночасним коткуванням верхнього шару для збереження ґрунтової вологи.
Вміст агрономічно-цінних часток (діаметром 0,25 – 10 мм) в орному шарі
типового чорнозему при цьому знаходиться в оптимальних межах - більше 60 %.
Ці агрегати гармонійно поєднують в собі функції плуга, лущильника,
культиватора і дискової борони. Вони забезпечують рівномірне розподілення
по всій глибині оброблюваного шару ґрунти органічних добрив і
післяжнивних залишків, що підвищує стійкість ґрунту до ерозійних процесів,
і збільшує його поглинальну здатність.
Характерною конструктивною особливістю цих знарядь є наявність
інтегрального диска, що забезпечує високий ККД, знижує енергоємність
прийомів основного і поверхневого обробітку ґрунту, а також спрацювання
знаряддя у порівнянні з відвальними плугами.
Диски здійснюють обертальні рухи з мінімальною силою тертя об ґрунт,
вони встановлені під певним кутом атаки, осі їхнього обертання розташовані
під кутом до горизонталі. Це забезпечує підрізування й нижнього
зношування дисків цих агрегатів майже в 1,5 рази менше, ніж у важких
класичних дискових борін. Істотним елементом в будові знаряддя є еластичні
ущільнення підшипникових вузлів і захисні манжети трикраткові, що
забезпечують гарантований високий ресурс агрегатів.
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Глибина обробітку ґрунту навісних агрегатів типу АГ регулюється
положенням опорного котка через гвинтові пристрої і стяжками розкосів
трактора. Ці знаряддя агрегатуються на триточкову систему навісного
пристрою трактора.
Високу агротехнічну ефективність вони забезпечують на глинистих і
суглинних чорноземах. Навіть зв'язні ґрунти, що сильно задерніли, і поля з
великою масою післяжнивних залишків не знижують високої
продуктивності сільськогосподарських культур під час обробітку цими
знаряддями. Особливо вони ефективні при роботі на ущільнених землях
та землях на схилах, оскільки не переміщують ґрунт в поперечному
напрямі до руху агрегату.
Чистики встановлені на кронштейнах безпосередньо біля дисків. Це
забезпечує оптимальний зазор між дисками, що обертаються, і чистиками
та гарантує високу якість обробітку на перезволожених глинистих
чорноземах.
Оскільки ґрунтообробні агрегати забезпечують перемішування і
розпушування (кришіння) ґрунту без обертання оброблюваного шару, а
верхній шар якого містить найбільший шар доступних елементів
живлення рослин, корисної мікрофлори, що зрештою, сприяє розвитку
могутньої кореневої системи рослин і підвищенню їх продуктивності на
15-25 %.
Внутрішнє заточування на дисках агрегатів типу АГ, АГР, АГП і УДА
забезпечує зниження тягових зусиль і підвищення стійкості ходу, а також
ефективний механічний обробіток важких ґрунтів, у тому числі й чорноземів.
Вирізи в дисках у поєднанні з ідеальним заточуванням всієї робочої поверхні
забезпечують оптимальні показники розпушування (кришіння) ґрунту,
вирівнювання поверхні (висота гребенів не більше 3 см) ґрунту, повне
підрізання бур'янів, відмінне подрібнення рослинних залишків та їх
рівномірний розподіл.
Перевага всіх ґрунтообробних дискових агрегатів типу АГ, АГР, АГП і
УДА полягає у тому, що вони забезпечують встановлену глибину обробітку
ґрунту.
Агрегати гарантовано обробляють ґрунт на глибину, відрегульовану
механізатором. При установці глибини обробітку 5 см відбувається повне
зрізання кореневої системи рослин. При використанні сидератів для
підвищення родючості, агрегат при налаштуванні глибини обробітку 1012 см загортає в ґрунт рівномірно на всю глибину більше 80% рослин.

Параметр

Марка машини

1,7-2,2
5-18
450
850
1
55…80

26000

720
1

35…60

24000

26000

55…80

850
1

1,7-2,5
5-18
450

28000

80…110

880
1

1,9-2,5
5-18
520

28000

80…110

920
1

1,9-2,4
5-18
520

31000

100…120

950
1

2,1-2,7
5-18
620

АГ-2,1-20 АГР-2,1-20 АГ-2,4-20 АГР-2,4-20 АГ-2,7-20
ТОВ НВП "Білоцерків МАЗ"
навісна
навісна
навісна
навісна
навісна
2,1
2,1
2,4
2,4
2,7
8-12
8-12
8-12,1
8-12
8-12

1,3-1,6
5-18
380

навісна
1,8
8-12

АГ-1,8-20

35000

120…160

1100
1

2,4-3,0
5-18
720

навісна
3,0
8-12

АГ-3,0-20

Таблиця 3 - Технічна характеристика агрегатів ґрунтообробних дискових

Виробник
Тип машини
Ширина захвату, м
Робоча
швидкість,
км/год
Продуктивність, га/год
- основного часу
Глибина обробітку, см
Гарантований ресурс,
га
Маса , кг
Кількість
обслуговуючого
персоналу, чол.
Агрегатується
з
тракторами
(потужністю, к.с.)
Ціна, грн
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38000

120…180

1150
1

2,7-3,3
5-18
790

навісна
3,3
8-12

АГ-3,3-20

Виробник
Тип машини
Ширина захвату, м
Робоча
швидкість,
км/год
Продуктивність, га/год
- основного часу
Глибина обробітку, см
Гарантований ресурс,
га
Маса , кг
Транспортна ширина, м
Кількість обслуговуючого
персоналу, чол.
Агрегатується
з
тракторами
потужністю, к.с.
Ціна, грн

Параметр

2,5-3,1
5-18
650
1920
3,0
1
130…170

64000

1750
3,0
1

80…100

59000

89000

160…200

3250
3,0
1

3,3-3,8
5-18
750

95000

180…240

3400
3,0
1

3,9-4,5
5-18
900

99000

300…350

4200
3,0
1

3,5-5,0
5-18
1100

119000

320…380

4550
3,0
1

4,0-5,5
5-18
1200

124900

150…220

2250
1

2,1-3,2
5-18
-

Марка машини
УДА-3,1-20 УДА-3,8-20 УДА-4,5-20 УДА-5,2-20 УДА-6,1-20 ДИЧ-3,1-20
ТОВ НВП "Білоцерків МАЗ"
причіпна
причіпна
причіпна
причіпна
причіпна
причіпна
3,1
3,8
4,5
5,2
6,1
3,1
8-12
8-12
8-12
8-12
8-12
8-12

1,9-2,4
5-18
500

причіпна
2,4
8-12

УДА-2,4-20

Таблиця 4 - Технічна характеристика універсальних дискових агрегатів, диско-чизельних агрегатів
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Для цілосезонного застосування ґрунтообробних дискових агрегатів в
різних ґрунтово-кліматичних і погодних умовах вони комплектуються
котками з різним профілем опорних елементів, виконаних з кутника, труби та
смуги. Восени використовуються короткі котки з цілісної труби.
Плуг дисковий ПД-2,2, ПДМ-2,2, ПД-2,5, ПДМ-2,5, ПД-3,3 ПДМ-3,3
виробництва ПП ВКФ "Велес-Агро", м. Одеса [5], (таблиця 5) –
призначений для основного обробітку різних ґрунтів під зернові і технічні
культури, не засмічені плитняком та іншими перешкодами, з питомим
опором ґрунтів до 0,9 кгс/см2, твердістю 35 кгс/см2 (3,5 МПа) і вологістю до
27 %.
Плуги ПД, ПДМ складаються з рами, начіпки, робочих органів (дисків),
котка, гвинтової стяжки.
Рама являє собою зварну прямокутну конструкцію, яка складається з
двох поперечних балок, до яких приварені кронштейни для встановлення
стійок робочих органів і балок поздовжніх.
Робочий орган ( на плузі ПД-2,2, ПДМ-2,2, – 12 робочих органів. на
плузі ПД-2,5 ПДМ-2,5 – 14 робочих органів, а плузі ПД-3,3, ПДМ-3,3 – 18
робочих органів) складається зі стояка з сектором регулювання кута атаки.
До стояка кріпиться корпус підшипника зі сферичним диском і чистик.
Коток призначений для подрібнення і прикочування верхніх шарів
ґрунту, а також для встановлення і регулювання глибини обробітку. Глибина
обробітку регулюється гвинтовою стяжкою та зміною кута атаки дисків.
Немає тільки одного – єдиного шляху в досягненні добрих результатів
під час обробітку ґрунту. Те, що підходить для одного господарства, може
бути абсолютно не припустимо для іншого. Погодні умови, попередник і
розвиток бур'янів не залишаються постійними в часі, тому роботи з
підготовки ґрунту під посів повинні враховувати ці зміни і при цьому
залишатися економічно ефективними. Змінна рік від року ситуація вимагає
щорічного перегляду переліку і комбінування різних ґрунтообробні робочих
органів.
Звести це все в одну "диво" машину також не вирішить всіх проблем і
вона буде непомірна дорогою і складною. Пропонований фірмою "Велес –
Агро" багатоцільовий ґрунтообробний агрегат АГН-6,3 забезпечує
застосування різних ґрунтообробних знарядь з одним транспортним носієм,
які здатні поетапно інтегруватися у Вашу, що вже існує, систему
господарства. Ця можливість багатоцільового використання дозволяє
проводити витрати поступово і поетапно, що значно зменшить фінансове
навантаження на підприємство.
Агрегат ґрунтообробний напівнавісний АГН-6,3 (таблиця 5) –
призначений для основного і передпосівного обробітку ґрунту під зернові і
технічні культури.
За один прохід агрегат проводить подрібнення і закладення рослинних
залишків, кришення і вирівнювання поверхні поля, закладає внесені добрива.

ПД-2,2

ПДМ-2,2

ПД-2,5

3,0-4,2
640
8-18

2,6-3,3
640
8-18
1690

2300
3590
1520
МТЗ-1221,
Т-150К,
ХТЗ-17021

67000

2,6-3,3
640
8-18
1480

2180
3600
1460
МТЗ-1221,
Т-150К,
ХТЗ-17021

64000

149000

6850
4500
1710
170-220

3920

напівнавісна
4,2
8-10

АГН-4,2

Марка машини
ПДМ-2,5
ПД-3,3
ПДМ-3,3
ТОВ "Велес-Агро"
причіпна
причіпна
причіпна
2,5
3,3
3,3
8-10
8-10
8-10

Виробник
Тип машини
причіпна причіпна
причіпна
Ширина захвату, м
2,2
2,2
2,5
Робоча швидкість,
8-10
8-10
8-10
км/год
Продуктивність,
га/год
- основного часу
1,5-2,2
1,5-2,2
2,0-2,5
2,0-2,5
Діаметр диска, мм
640
640
640
640
Глибина обробітку,
8-18
8-18
8-18
8-18
см
Маса , кг
1000
1070
1170
1170
Габаритні розміри ,
в
транспортному
положенні, мм:
- довжина
2180
2200
2180
2200
- ширина
2430
2430
2900
2820
- висота
1230
1300
1230
1300
Агрегатується
з ЮМЗ-80/82, ЮМЗ- ЮМЗ-80/82 МТЗ-1221,
тракторами
МТЗ-80/82 80/82, МТЗ-80/82, Т-150К,
(потужністю, к.с.)
МТЗ- МТЗ-80/82
МТЗХТЗ-17021
100/102
МТЗ100/102
100/102
Ціна, грн
39000
41600
46500
49000

Параметр

АГН-6,3

265000

7250
3000
3900
270-320

6350

5,0-6,3
640
8-18

напівнавісна
6,3
8-10

Таблиця 5 - Технічна характеристика плугів дискових, агрегатів ґрунтообробних дискових
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Агрегат ґрунтообробний АГН-6,3 що складається з багатоцільового
транспортного носія (лафет), до якого залежно від виконуваної технологічної
операції можна встановлювати секції:
- дисковими робочими органами з індивідуальною віссю обертання;
- культиваторними або розпушувальними робочими органами ;
- дисковими батареями.
Конструкційні достоїнства дискових агрегатів
Агрегати ґрунтообробні серії АГН і ПД, ПДМ вигідно відрізняються від
аналогічних знарядь інших виробників низкою переваг:
– багатоцільовий транспортний носій (лафет) з універсальними
приєднувальними елементами забезпечує застосування різних ґрунтообробні
знарядь залежно від виконуваної технологічної операції;
– особливий суцільнолитий сталевий стояк різального диска – виключає
зварні перерізуючі шви і робить її міцною і надійною;
– виконана окремо від підшипникової опори і з'єднується за допомогою
фігурного паза, забезпечує 100% надійність болтового з'єднання і
ремонтнопридатність робочого органу;
– можливість зміни кута атаки робочих органів від 16° до 24° залежно
від ґрунтових умов і складності рельєфу дозволяє ефективніше вести орні
роботи;
– підшипниковий вузол різального диска на 100 % захищений від
попадання пилу і бруду, різьбова кришка зовні і шестикратне касетне
ущільнення (Німеччина) зсередини;
– зовнішнє кріплення диска забезпечує швидку його заміну у разі
спрацювання;
– посилена суцільнозварна рама транспортного носія, виконана з
низьколегованої сталі профілю 150х140х10 виключає повідцю рами і
мікротріщини в місцях зварювання;
– зовнішнє П-подібне кріплення кронштейнів робочих органів виключає
вварювання втулки, ослабляючі перетином рами, і забезпечує розвантаження
зварних швів;
– сферичний диск з борвмісної сталі – ресурс в 1,5-2 рази вище за
аналоги;
– коток здатний витримувати великі навантаження і коливання за
рахунок застосування спеціального підшипникового вузла – відсутність
центрального валу виключає забивання;
– встановлення регульованих по висоті опорних коліс забезпечує
безступінчате регулювання глибини обробітку від 8 до 20 см і зниження
тягового опору не менше 10 %.
З часу випуску першої ґрунтообробної машини ТОВ "Краснянське
СП "Агромаш", Вінницька обл. [6] минуло 15 років. За цей час колишня
"Сільгосптехніка" перетворилася у зразкове машинобудівне підприємство,
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яке сьогодні є одним із флагманів вітчизняного сільськогосподарського
машинобудування.
Продукція підприємства (ґрунтообробна техніка - важкі і легкі дискові
борони різної ширини захвату, лущильники, комбіновані агрегати) широко
відомі у всіх регіонах України, Молдови і чорноземної зони Російської
Федерації.
Враховуючи сучасні зростаючі агротехнічні вимоги до ґрунтообробної
техніки, завод постійно працює над удосконаленням машин, що
виробляються, та розробленням і впровадженням у виробництво нових
зразків прогресивної техніки.
Вся техніка пройшла жорсткі випробування на міцність, якість і
технологічну відповідність сучасним вимогам агротехніки з обробітку
ґрунту.
Борони дискові важкі причіпні типу БДВП (таблиця 6) – призначені
для розпушування необроблених земель різного механічного складу,
розроблення задернілих брил, після оранки, подрібнення залишків
грубостеблих культур після жнив і закладення їх в ґрунт, а також для
підготовки ґрунту під посів без основного глибокого обробітку землі.
Борони прості за конструкцією, зручні в експлуатації, управління
ведеться з кабіни трактора, квадратний перетин осі батарей забезпечує
надійну роботу дисків, попереджаючи їх прокручування. Зрушення задньої
балки батарейних секцій і установка кінцевих дефлекторів забезпечує роботу
борін без огріхів.
Шарнірне з'єднання в робочому стані поперечної балки причіпного
пристосування з основною рамою і амортизатор забезпечують рівномірність
глибини обробітку ґрунту передньою і задньою батарейними секціями, а
також стабільність роботи двигуна трактора.
Борони по окреме замовлення комплектуються котками, ущільнювачами
трубчастого або пластинчастого типу.
Зони застосування: степова, лісостепова і поліські зони України.
Агрегатуються з тракторами вітчизняного і зарубіжного виробництва.
Борони дискові легкі причіпні БДЛП-4, БДЛП-8 (таблиця 7) –
призначені для поверхневого розпушування ущільнених шарів ґрунту різного
механічного складу, двослідного лущення стерньового фону з подрібненням
пожнивних залишків, обробітку попередньо зораного поля перед посівом.
Борони прості в обслуговуванні і надійні в експлуатації. Добре
зарекомендували себе у різних зонах землеробства на ґрунтах різного
механічного складу. Борони на
окреме замовленню комплектуються
прикочувальними котками.

Параметр

БДВП-2,5

БДВП-3,0

Таблиця 6 - Технічна характеристика дискових борін

Марка машини
БДВП-3,8
БДВП-4,2
БДВП-5,5
БДВП-6,3 БДВП-7,2
Виробник
ТОВ "Краснянське СП "Агромаш"
Тип машини
напівпричіпна напівпричіпна напівпричіпна напівпричіпна напівпричіпна напівпричіпна напівпричіпна
Ширина захвату, м
2,5
3,0
3,8
4,2
5,5
6,3
7,2
Робоча швидкість,
8-12
8-12
8-12
8-12
8-12
8-12
8-12
км/год
Продуктивність,
га/год
- основного часу
2,0-3,0
2,4-3,6
3,0-4,6
3,4-5,0
4,4-6,7
5,0-7,5
5,6-8,5
Глибина обробітку,
до 22
см
Діаметр дисків, мм
710
Маса , кг
2130
2790
3900
4200
4750
5020
6150
Транспортна
2760
3320
4020
4480
3240
3850
4400
ширина, мм
Агрегатується
з
80…90
90…125
140…150
150…170
180…220
190…260
220…290
тракторами
потужністю, к.с.
Витрати
палива,
10-15
л/га
Ціна, грн
74000
85000
131000
146000
200000
207000
217000
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Лущильники ЛД-8, ЛД-14 (таблиця 7) – призначені для поверхневого
(4-12 см) обробітку ґрунту після збирання сільськогосподарських культур
(лущення стерні), з метою створення на поверхні ґрунту мульчуючого шару з
частково подрібнених рослинних рештків та розпушеного ґрунту, який
стримує випаровування вологи й сходи бур'янів, для догляду за парами та ін.
Колектив спеціалістів разом із науковцями та аграріями знаходять нові
ідеї і стимули безпосередньо у полі, які впроваджуються в життя. Тільки
постійна, безпосередня робота із землею може задовольнити багатогранні
потреби сільськогосподарського виробництва. Як результат, за короткий
проміжок часу заводом було розроблено і організовано виготовлення цілого
арсеналу ґрунтообробних машин, що поєднують у своїй роботі поверхневий
обробіток дисками з одночасним глибоким розпушуванням та додатковим
подрібненням і ущільненням обробленого ґрунту.
Борони дискові важкі причіпні з чизельною приставкою БДВП-3,0-01,
БДВП-4,2-01 і борони дискові чизельні БДЧ-5, БДЧ-6, БДЧ-7 (таблиця 8)
– призначені для глибокого обробітку ґрунту чизельними стояками з
одночасним розпушуванням дисками та вирівнюванням його поверхневого
шару котками. Ці агрегати поєднують в собі використання дисків, лап і
котків для підготовки ґрунту за один прохід. Принцип їх роботи досить
простий. Об'єднуючи чотири операції, ви зменшуєте витрати на лущення,
зменшуєте кількість проходів по полю, економите паливно-мастильні
матеріали і час:
– перший ряд дисків подрібнює, перемішує рослинні залишки;
– лапи підривають плужну підошву на глибині до 40 см Ця операція
сприяє збереженню вологи і дозволяє рослинам пустити коріння. Можливість
гідравлічного регулюванні робочої глибини лап дозволяє використовувати
цей агрегат в будь-яких умовах;
– останній ряд дисків також бере участь в зароблянні рослинних
залишків і розробляє ґрунт для максимального розпушування;
– застосування заднього котка забезпечує вирівнювання, прикочування
ґрунту, для зменшення випаровування вологи, яка сприяє проростанню
насіння.
Агрегати здатні працювати на всіх типах ґрунтів у всіх зонах
землеробства.
Для нових технологій мінімального обробітку ґрунту ТОВ "Краснянське
СП "Агромаш" і світовий лідер виробництва ґрунтообробної техніки
французька компанія "AGRISEM international" пропонують дискові агрегати
сумісного виробництва типу лущильників-дискаторів.

Параметр

Виробник
Тип машини
Ширина захвату, м
Робоча
швидкість,
км/год
Продуктивність,
га/год
- основного часу
Глибина обробітку,
см
Діаметр дисків, мм
Маса , кг
Транспортна ширина,
мм
Кількість
обслуговуючого
персоналу, чол.
Агрегатується
з
тракторами
потужністю, к.с.
Витрати палива, л/га
Ціна, грн
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навісна
2,0
8-12

1,6-2,4
4-14
660
600
2000
1
80…90
до 7,5
20000

2,0-3,0
4-14
450
200
1500
1

25…30

до 8
15500

БДН-2,0

навісна
1,5
8-12

БДН-1,5

до 10
28000

140…150

1

650
2500

3,0-4,6
до 15
4-14

130…150

1

490
4000
4000

6,4-9,6

не більше 7,0
73000
187000

70…90

1

490
1600
3000

3,2-4,8

4-12

130…160

1

450
4150
3000

11,0-14,0

не більше 4,0
105000
184000

80…110

1

450
2960
3000

6,4-9,6

Марка машини
БДС-2,5
БДЛП-4
БДЛП-8
ЛД-8,0
ЛД-14,0
ТОВ "Краснянське СП "Агромаш"
навісна напівпричіпна напівпричіпна напівпричіпна напівпричіпна
2,5
4,0
8,0
8,0
14,0
8-12
8-12
8-12
8-12
8-10

Таблиця 7 - Технічна характеристика дискових борін, лущильників

БДВП-3,0-01

БДВП-4,2-01

Виробник
Тип машини
напівпричіпна
напівпричіпна
Ширина захвату, м
3,0
4,2
Робоча швидкість,
8-12
8-12
км/год
Продуктивність, га/год
- основного часу
2,4-3,6
3,4-5,0
Глибина обробітку,см
- дисками
до 22
- чизельними стояками
до 40
розпушуючоюстійкою
Кількість чизельних
3
5
стояків, шт.
Кількість розпушуючих
стійок, шт.
Діаметр дисків, мм
710
Транспортна ширина, мм
3290
2000
Агрегатуєтьсяз
180…230
240…280
тракторами
потужністю, к.с.
Витрати палива, л/га
до 18
до 18
Ціна, грн
119000
193000

Параметр

-

400…460

-

660
3000
360…400
не більше 16,0
-

-

230…360

-

8

5,6-8,4

6

до 22
до 40

4,8- 7,2

6

4,0-6,0

Марка машини
БДЧ-5
БДЧ-6
БДЧ-7
ТОВ "Краснянське СП "Агромаш"
напівпричіпна напівпричіпна
напівпричіпна
5,0
6,0
7,0
8-12
8-12
8-12

-

4400
180…200

660

3-10

4-7,2

навісна
4,0
8-12

Д-4П

не більше 18,0
80000
105000

3200
160…180

-

3,0-5,4

навісна
3,0
8-12

Д-3Н

Таблиця 8 - Технічна характеристика борін дискових чизельних, дископаків
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Дископак – Д-3Н, Д-4П – забезпечують якісний обробіток ґрунту після
збирання врожаю, зокрема там, де залишається велика кількість пожнивних
решток
(ріпак,
соняшник,
кукурудза
та
ін.),
після
роботи
глибокорозпушувачів, важких дискових борін та основного обробітку,
готуючи ґрунт під посів за один прохід. Оригінальна конструкція робочих
органів агрегату досконало розпушує оброблений шар ґрунту, подрібнює
його та рослинні рештки, перемішуючи їх між собою. Велика робоча
швидкість агрегату (до 20 км/год), збільшує його продуктивність та покращує
якість обробітку ґрунту. Глибина обробітку регулюється до 10 см і
витримується на всій ширині захвату агрегату.
В агрегатах діаметр дисків переднього ряду більший за діаметри дисків
другого ряду. Це забезпечує рівномірну роботу обох рядів дисків, машина краще
проходить на високих швидкостях по ділянках із залишками попереднього
врожаю, не забиваючись. Швидкість обертання другого ряду дисків більша, що
сприяє кращому подрібненню ґрунту. В агрегатах запроваджено незалежний
знімний диск із позитивним кутом атаки і позитивним вертикальним
кутом та універсальною системою захисту в 3-ох вимірах, так званою
запатентованою системою 3D. Під час роботи такий диск піднімає шар ґрунту
і кидає на полотно-грудкоподрібнювач. При цьому забезпечується
змішування ґрунту з пожнивними рештками підготовка насіннєвого ложа і
вирівнювання поверхні. У цих робочих органах захищена маточина, що
знаходиться в середині диска, а при стисканні спіралей пружинної стійки
створюється перкусивний ефект, що полегшує проникнення диска в ґрунт,
економиться енергія і покращується вирівнювання ґрунту.
Одним з найбільших виробників ґрунтообробної техніки є ПАТ
"Уманьферммаш", Черкаська обл. [7].
Лущильник дисковий важкий ЛДВ-2,4, ЛДВ-4, ЛДВ-6 (таблиця 9) –
призначений для розпушування необробленого ущільненого ґрунту різного
механічного складу, дроблення післяжнивних залишків довгостеблових
культур, підрізування бур'янів та іншої рослинності на необроблених полях
після збору основних сільськогосподарських культур. Лущильник працює за
вологості 25-40%. Лущильник складається з рами, причіпного пристрою,
робочих органів (дисків), механізму регулювання кута атаки дисків від 15° до
30°, прикочувального котка, ходової частини, пристрою для вирівнювання
лущильника відносно поверхні поля, гідравлічної системи.
Лущильник дисковий гідрофікований ЛДГ-10М, ЛДГ-15М (таблиця
9) – призначений для лущення стерні після збирання зернових культур,
підрізання бур'янів і рослинних решток на необроблених полях після
збирання основних сільськогосподарських культур за вологості ґрунту 12-25
%, твердості ґрунту не більше 3,0 МПа. Лущильник складається з рами,
правої і лівої балки, телескопічних розкосів, ходових коліс, дискових секцій,
бокових флюгерних коліс та гідросистеми.
Борона дискова ширикозахватна БДШ-8,2, БДШ-10,5 (таблиця 9) –
призначена для розпушування необроблених ущільнених ґрунтів різного
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механічного складу, розроблення задернілої скиби та брил після оранки,
подрібнення пожнивних решток довго стеблових культур, підрізання бур'янів
і
рослинних
необроблених
полях
після
збирання
основних
сільськогосподарських культур. Борона складається з рами центральної, рами
бокової правої, зчіпки, передніх і задніх балок, дискових секцій, центральних
спарених бокових коліс, опорних бокових коліс та гідравлічної системи. На
центральній рамі закріплений причіпний пристрій, колісний візок на
чотирьох пневматичних спарених колесах, а також передні та задні балки.
Борона має шість дискових батарей в передньому і шість – в задньому ряду.
Борона-плуг дискова БПД-2,4; БПД-4,2 (БПД-4,2-01); БПД-6
виробництва ПАТ "Завод"Фрегат", м. Первомайськ, Миколаївської обл.
[8], (таблиця 10) призначені для роздроблення рослинних залишків (зокрема
великостеблових культур, таких як соняшник, кукурудза) під час обробітку
ґрунту після збору урожаю.
Борони дискові забезпечують виконання таких операцій:
- розпушення необроблених ущільнених ґрунтів різного механічного
складу;
- розроблення задернілої скиби та брил після оранки;
- подрібнення поживних решток великостеблих культур (соняшнику,
кукурудзи тощо) та оранку на глибину до 22 см під час обробітку ґрунту
після збирання врожаю;
- ущільнення надмірно розпушеного ґрунту (під час передпосівної
підготовку).
На боронах встановлені диски діаметром 800 мм на відстані 300 мм
один від одного. Надійна фіксація виключає провертання дисків, а
кріплення батарей дисків має оригінальний пристрій для коригування кута
атаки від 0° до 25°. Наявність заднього причіпного пристрою дозволяє
агрегатувати борони з іншими механізмами та агрегатами, а спеціальні
чистики очищують міждисковий простір від ґрунту, бур'яну та рослинних
решток.
При використанні цих борін відбувається суміщення технологічних
операцій для уникнення перевитрат праці, палива, ефективного використання
енергозасобів, скорочення строків обробітку ґрунту, ефективного
використання вологи, впровадження нових технологій вирощування
сільськогосподарських культур.
Гарантійне напрацювання борони БПД-6,0 становить 2000 га, БПД-4,2
становить 1400 га, а БПД-2,4 - 800 га в межах гарантійного строку
експлуатації, який не перевищує 12 місяців з дня введення їх в експлуатацію,
спрацювання дисків до діаметра 770 мм. Середній строк служби борони
становить 7 років.

Глибина обробітку, см
Маса , кг
Габаритні розміри , в
транспортному
положенні, мм:
- довжина
- ширина
- висота
Агрегатується з
тракторами
тягового класу
Ціна, грн

Ширина захвату, м
Робоча швидкість,
км/год
Продуктивність, га/год
- основного часу
Діаметр дисків, мм

Виробник
Тип машини

Параметр

270

10700
15500
1470
3
177000

3

108900

450

450

7900
11220
1015

12,0-18,0

8,0-12,0

4-10
4540

8-12

8-12

4-10
2690

15,0

причіпна

ЛДГ-15М

10,0

причіпна

ЛДГ-10М

35400

1,4

2190
2480
1140

8-15
840

120000

3

6100
4220
1540

8-15
3280

625

до 4,8

до 2,9
625

8-12

8-12

2,4

навісна

ЛДВ-2,4

207000

5

7890
6270
1900

8-12
6 348

625

до 7,5

8-12

137400

3

7500
5000
1500

10-14
3750

625

3,4-5,0

8-12

Марка машини
БДВ-4,2ЛДВ-4
ЛДВ-6
01
ВАТ "Уманьферммаш"
напівнапівнапівпричіпна
причіпна
навісна
4
6,0
4,2

120000

3

5350
7400
1690

10-14
3600

625

5,6-8,4

8-12

напівнавісна
7

БДВ-7

Таблиця 9 – Технічна характеристика лущильників , дискових борін

195000

5

7100
8600
2000

4,9-8,2
450,510,5
60
до 12
5300

6-10

напівпричіпна
8,2

БДШ-8,2

259000

5

7570
10860
1500

6-16
8032

450,510,560

6,5-10,5

6-10

напівпричіпна
10,3

БДШ-10,5

Тип машини
Ширина захвату, м
Робоча
швидкість,
км/год
Продуктивність, га/год
- основного часу
Діаметр дисків, мм
Глибина обробітку, см
Маса , кг
Габаритні розміри , в
транспортному
положенні, мм:
- довжина
- ширина
- висота
Кількість обслуговуючого
персоналу, чол.
Агрегатується
з
тракторами
( к.с.)
Ціна, грн

Виробник

Параметр

причіпна
4,2
6-10
2,5-4,2
800
22
6 000

6 910
2 500
2 884
1

200
226575

причіпна
2,4

6-10

1,9-2,4
800
22
3 400

6 880
2 500
1 880
1

до 150

135945

323675

300

8 325
3 700
3 125
1

4,8-7,2
800
22
8 500

8-12

причіпна
6,0

БПД-2,4
БПД-4,2
БПД-6,0
ПАТ "Завод "Фрегат"

38220

80

-

120-150

1

8-18
1800

8-18
930

1

2,5-3,2

8-10

навісна
3,2

67200

150-200

1

8-18
2120

2,9-3,6

8-10

навісна
3,6

84750

3130-150

1

8-18
3000

2,5-3,2

8-10

причіпна
3,2

Марка машини
БН-3,2
БН-3,6
БП-3,2
ТОВ ВО "Восход"

1,8-2,4

8-10

навісна
2,4

БН-2,4

Таблиця 10 – Технічна характеристика дискових борін

136950

150-200

1

8-18
3700

3,2-4,04

8-10

причіпна
4,0

БП-4

192192

280-320

1

8-18
5600

4,8-3,6

8-10

причіпна
6,0

БП-6
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Борони дискові БН-2,4, БН-3,2,
БН-3,6, БП-3,2, БП-4,
БП6, виробництва ТОВ ВО "Восход", м. Дніпропетровськ. [9], (таблиця 10)
призначені для дискування та прикочування ущільненні ґрунтів різного
механічного складу із подрібненням та загортанням пожнивних залишків у
ґрунт. Кожний диск кріпиться на окремому стояку. Для вирівнювання
поверхні поля та подрібнення грудок борони обладнані котками.
Особливості та переваги :
– можливості регулювання кута атаки від – 15° до 30°;
– конструкція підшипникового вузла і більш вертикальне положення
диска зменшує упор борони, сприяє кращому підрізуванню рослинних
залишків, внаслідок чого зменшується витрата палива і підвищується
продуктивність;
– вигин стояка з цілісного круга високоякісної сталі рівномірно
розподіляє навантаження на підшипниковий вузол, таким чином, збільшуючи
роботу вузла у декілька разів.
– можливість заміни диска без розбору підшипникового вузла;
– заміна корпусу підшипникового вузла без знімання стояка;
– підшипниковий вузол має надійний захист від пилу і ґрунту;
– виготовлення диска з борвмісної сталі.
Техніка, що виготовляє ПАТ "Галещина, машзавод", Полтавська
обл. [10] розроблена на рівні аналогів західноєвропейського виробництва і за
технологією обробітку ґрунту відповідає світовим стандартам.
Одним з основних досягнень колективу підприємства є розроблення та
освоєння виробництва сільськогосподарської техніки для безполицевого
обробітку ґрунту.
Дискова борона БГР-4,2, БГР-6,7 "Солоха" (таблиця 11) - призначена
для обробітку ущільнених ґрунтів різноманітного механічного складу з
подрібненням і заробленням в ґрунт пожнивних решток, які залишились на
поверхні поля, а також для підготовки ґрунту під посів озимих культур після
збирання просапних без глибокого основного обробітку ґрунту. Борона може
використовуватись в усіх грунтово кліматичних зонах України.
Дискова борона складається з двох батарей. На передній встановлено
диски "ромашка", на задній – суцільні диски. Це дає змогу бороні працювати
на задану глибину і з високим ступенем якості, незважаючи на твердість
ґрунту та наявність пожнивних залишків на поверхні поля. Досягається це в
першу чергу за рахунок великого навантаження на диск (в БГР-4,2 "Солоха"
становить 130 кг/на диск, в БГР-6,7 "Солоха" – 137 кг/на диск), та комбінації
дисків (диски "ромашка" найкраще справляються із підрізанням пласта
ґрунту та подрібненням пожнивних залишків, "суцільні" диски краще
перемішують ґрунт та подрібнюють його ), завдяки цьому "Солоха" добре
справляється з великими пожнивними залишками.
Для підвищення надійності та прискорення ремонту обидві дискові
батареї борони поділені на три секції, кожна з яких спирається на дві опори з
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підшипниковими вузлами. Таким чином, при ширині захвату 6,7 м батарея
дисків спирається на шість підшипникових вузлів із самоцентрованими
сферичними роликовими підшипниками, які мають кілька ступенів захисту
від попадання в них пилу і бруду.
Секції дискових батарей зібрані на валах квадратного перерізу, що
унеможливлює прокручування дисків, котушок між дисками та притискних
шайб.
На бороні встановлено диски діаметром 710 мм, що дає змогу мінімум
на 30% збільшити їх ресурсу порівнянні з дисками Ø 650 мм, що
встановлюються на інших боронах.
Але найголовнішою перевагою цієї дискової борони є стабільна глибина
обробітку ґрунту. В дискових борін, які випускались раніше, глибина
обробітку виставлялася кутом атаки батарей, але при зміні вологості ґрунту і
кількості рослинних залишків на поверхні поля дискову борону виглибляло,
або навпаки – заглиблювало чим порушувалась головна агротехнічна вимога
– дотримання глибини обробітку ґрунту. В дискової борони БГР-6,7 "Солоха"
глибина обробітку виставляється також кутом атаки батарей, але додатково
обмежується на колісній підвісці, таким чином навіть за максимального кута
атаки батарей глибше, ніж встановлено на колісній підвісці, борона не
заглибиться, а суха земля чи велика кількість рослинних залишків не
виглиблять борону через її значну масу – 130 кг/диск (для прикладу в БДТ-7
цей показник становить 55 кг/диск).
На замовлення борона може комплектуватись прикочу вальним котком,
який додатково подрібнює великі грудки та створює після своєї роботи такий
фон, який зменшує випаровування вологи з ґрунту. Конструкційно він
виготовлений із пластин, що не дає йому забиватись рослинними рештками
та вологим ґрунтом.
Борони дискові важкі ДМТ-4А, ДМТ-6 виробництва ЧП ВК
"Донбас-Агромаш", м. Донецьк, [11], (таблиця 11) – виготовлені відповідно
до сучасних технологій обробки ґрунту і призначені:
- для передпосівного і післяжнивного глибокого обробітку ґрунту
замість оранки;
- для оброблення пластів ґрунту, піднятих чагарниково-болотяними
плугами, на торф'яних і мінеральних ґрунтах;
- для лущення стерні і догляду за лугами і пасовищами;
- для оброблення глиб ґрунту після оранки.
Борона ДМТ – напівпричіпна машина, яка складається з рами, причіпної
сниці, ходової системи, чотирьох дискових батарей, механізму зміни атаки,
гідросистеми й амортизатора.
Нові причіпні дво слідні дискові борони несиметричного типа
забезпечують глибину обробітку ґрунти до 200 мм за один прохід.
Оригінальна конструкція дискових батарей з квадратним профілем
осі і розподіленою масою на диск більше 100 кг дозволяє здійснити
краще проникнення в ґрунт з мінімальними потужнісними витратами і
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витратами палива трактора. Автоматичний підтиск дисків виключає
спрацювання посадочних місць.
Посилені конічні роликопідшипники з 4 -ма
ущільненнями,
манжетів, забезпечують високу міцність і надійність в роботі дискових
батарей. Спеціальні фіксатори дискових секцій знижують вібрацію і
збільшують термін служби борони.
Сферичні вирізні диски покращують дроблення пласта, підрізають і
викидають на поверхню ґрунту рослинні залишки. Диск, встановлений на
бороні – п’ятипелюстковий з глибокими вирізами по типу "Максимум". На
балці батареї встановлено ролик з підшипником на осі. Під час
перекочування ролика по сегменту рами батарея переміщується на заданий
кут атаки або в транспортне положення. Встановлений кут атаки стопориться
закручуванням фіксатора.
Кути атаки дискових батарей борони ДМТ становлять: 8 град., 12 град., 17
град., 22 град.
"ДЕМЕТРА" - високоефективна робота на будь-яких ґрунтах і за будьяких умов. Регульований кут атаки батарей дозволяє змінювати глибину
обробітку ґрунту, раціонально використовувати тягове зусилля трактора і
знижувати витрату палива. Додаткові розсікачі дозволяють проводити
обробку ґрунтів з вологістю до 40%. Переведення борони в транспортне
положення в кінці гону для розвороту або транспортування здійснюється
виносними гідроциліндрами з кабіни трактора.
Борони дискові навісні БДН-2400, БДН-3200, БДН-4000, БДМП 4х4,
БДМП 6х4, виробництва ПАТ "Червона Зірка", м. Кіровоград [12],
(таблиця 11) - призначені для ресурсо-ощадного передпосівного й основного
обробітку ґрунту під зернові, технічні та кормові культури, знищення
бур'янів посівних культур, а також для подрібнення, вирівнювання й
ущільнення ґрунту після дискування.
Борони дискові застосовується в грунтово-кліматичних зонах із вологістю ґрунту від 27% до 40 % і твердістю ґрунту в оброблюваному шарі до
3,5 Мпа, а також на полях зі значною кількістю пожнивних залишків.
Кожен диск борони встановлений на індивідуальному стояку та має нахил щодо вертикальної осі, а це дозволяє регулювати кут атаки та робочу
ширину захоплення диска.
Диск при цьому виконує роль лемеша та відвала, що сприяє кращому
обертанню пласта, його кришінню, а також зниженню тягового зусилля
трактора.
Кріплення дисків на індивідуальному стояку дозволяє бороні дисковій
працювати на землях з великою кількістю рослинних залишків, а також на
землях з будь-якою кількістю бур'янів, при цьому виключаються
намотування на вісь диска рослинних залишків і забивання міждискового
простору.

Виробник
Тип машини
Ширина захвату, м
Робоча
швидкість,
км/год
Продуктивність, га/год
- основного часу
Глибина обробітку, см
Діаметр дисків, мм
Маса , кг
Габаритні розміри в
робочому положенні, мм
- довжина
- ширина
- висота
Кількість обслуговуючого
персоналу, чол.
Агрегатується
з
тракторами
тягового класу
Ціна, грн

Параметр

5,4-8,0
10-22
710
7690

8700
7250
1650
1
240 кН

197760

2,5-4,2
10-22
710
4250

8080
4230
1160
1

30-50 кН

142240

БГР-4,2
БГР-6,7
ПАТ "Галещина, машзавод"
напівпричіпна напівпричіпна
4,2
6,7
6-10
8-12

102350

30 кН

7500
4000
1300
1

2,4-4,0
До 20
660
3500

180000

50 кН

10000
6000
1300
1

3,6-6,0
До 20
660
6000

Марка машини
ДМТ-4А
ДМТ-6
ЧП ВК "Донбас-Агромаш",
причіпна
причіпна
4,0
6,0
6-10
6-10

35350

14 кН

2050
2700
1200
1

1,8-2,9
8-18
560
880

169600

40 кН

5950
4340
1440
1

3,2-4,8
8-15
560
3680

210400

50 кН

5950
6340
1440
1

4,8-6,0
8-15
560
5150

БДМП 4х4
БДМП 6х4
ПАТ "Червона зірка"
навісна
причіпна
причіпна
2,4
4,0
6,0
8-12
До 10
До 10

БДН-2400

Таблиця 11 - Технічна характеристика дискових борін, універсальних дискових агрегатів

275

276

Шлейф-коток спіралеподібний призначений для подрібнення,
вирівнювання й ущільнення ґрунту після дискування.
Необхідно відмітити, що практично вся сільськогосподарська техніка,
технічні характеристики і ціни яких наведені у вище статті пройшли
випробування в УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого і реалізовуються на умовах
фінансового лізингу через НАК "Украгролізинг" на 2014 рік.
Висновки: Дискові знаряддя і агрегати знаходять широке застосування
в агропромисловому комплексі Україні. В Україні різними виробниками
пропонується суттєвий вибір машин для забезпечення дискування і обробітку
ґрунту. Вітчизняне виробництво забезпечує сільське господарство дисковими
знаряддями всіх типів і розмірів, які надійно виконують технологічний
процес з показниками якості роботи, які відповідають загальним умовам.
Надійність цих машин достатньо висока, а за рівнем цін вони доступні
великому колу споживачів.
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Аннотация
В статье приведены технические характеристики наиболее
перспективных дисковых борон, агрегатов дисковых, которые производят
на отечественных предприятиях Украины, а также особенности
конструкции этих агрегатов, агротехнические и эксплуатационные
показатели выполняемого ими технологического процесса, показатели их
надежности и экономические показатели.
Summary
Technical descriptions of the most perspective disks harrows aggregates are
resulted in the article disks, that they are made on the domestic enterprises of
Ukraine, and also feature by constructions of these aggregates, agrotechnical and
operating indexes of technological process executable by them, their
reliability indexes and economic indicators.
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УДК 631.362.36:51
МЕХАНІКО-МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ РУХУ
ЗЕРНОВОЇ СУМІШІ В РОТАЦІЙНОМУ РОЗКИДАЧІ
ПНЕВМОВІДЦЕНТРОВОГО ПРИСТРОЮ
А. Прилуцький, канд. техн. наук,
ННЦ «ІМЕСГ»
У статті наведено результати теоретичних досліджень руху зернової
суміші в ротаційному розкидачі пневмовідцентрового пристрою
пневмовібровідцентрових сепараторів зерна нового покоління.
Ключові слова: зернова суміш, коефіцієнт тертя, сегрегація,
сепарація, оптимальні параметри.
Суть
проблеми.
В
широкорозповсюджених
універсальних
вібровідцентрових сепараторах типу БЦС застосовуються кільцеві
пневмосепарувальні канали, які очищають зернову суміш від домішок за їх
аеродинамічними властивостями перед постачанням на вібровідцентрові
решета. Для введення зернової суміші в пневмосепарувальний канал
застосовують ротаційний розкидач [1], привід якого здійснюється
безпосередньо від ротора решітної частини, що спрощує конструкцію
пневмосепарувального пристрою і підвищує надійність сепаратора.
Широкими дослідженнями [2, 3, 4] доведено, що розкидач повинен
забезпечувати введення зернового матеріалу в пневмосепарувальний канал з
заданими швидкістю і напрямком тонким шаром, який створюється
розкидальною поверхнею і рівномірно розподіляється вздовж верхньої
крацки розкидача, що забезпечує шорстка конічна поверхня з приводом від
редуктора, а це призводить до ускладнення конструкції і зниження надійності
сепаратора.
В безредукторному розкидачі швидкість обертання обмежена
швидкістю обертання решітного ротора, а його розміри – розмірами
пневмосепарувального канала, що обумовило необхідність обгрунтування
форми і параметрів такого розкидача, який задовольняв би вищевказаним
вимогам. Як розкидач в сепараторах [1] застосовують ротаційний розкидач,
який включає напрямний і розкидний конуси, між поверхнями яких
встановлені радіально вертикальні лопатки, висота яких нижча розкидного
конуса [5]. Використання методики розрахунку такого розкидача [4] не
дозволяє забезпечити значне збільшення його продуктивності з дотриманням
якості живлення пневмосепарувального каналу і використанням
кінематичного режиму решітного ротора сепаратора, що є актуальним
питанням, вирішення якого дозволить створити новий сепаратор з
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продуктивністю блока (модуля) більшою в два рази в порівнянні з блоком
відомих сепараторів, чого вимагає сільськогосподарське виробництво.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Спроба удосконалити
ротаційний розкидач до вібровідцентрових зернових сепараторів [6] за
рахунок використання його розкидаючої поверхні з твірною, рівняння якої
прийнято у вигляді:

z =Aρ2+Bρ,
де z, ρ – відповідно вертикальна і горизонтальна координати точок
твірної, А і В – постійні коефіцієнти.
Приведена механіко-математична модель такого розкидача дозволяє
розраховувати його параметри в залежності від фрикційних властивостей
зернової суміші і умов введення її в пневмосепарувальний канал. Але такий
розкидач не спроможний забезпечити необхідну кількість подачі зернової
суміші в пневмосепарувальний канал, що не відповідає вимогам збільшення
продуктивності блока (модуля) сепаратора в два рази.
Дослідження [7] з обгрунтування параметрів дискового розподільника
зерна для пневмосистеми з вертикальним кільцевим аспіраційним каналом
були направлені на удосконалення блока (модуля) вібровідцентрових
сепараторів зерна типу БЦС (вібровідцентрової машини первинного
очищення МЗП-25). Результати досліджень забезпечили покращення якості
сепарування з продуктивністю машини до 12 т/год і збільшенні її габаритів –
висоти, що є неприйнятним для поставленої задачі.
Проведені дослідження і розроблення нової моделі пневмосепаруючої
частини вібровідцентрового сепаратора [8,9] підтвердили можливість
покращення якості пневмосепарування за рахунок виконання розкидальної
конічної поверхні розкидача з гуми і відсутності на ньому лопаток, але
продуктивність розкидача збільшити в два рази виявилося неможливим.
Дослідження з підвищення ефективності пневмовідцентрового
сепаратора [10] за рахунок виконання розкидача з лопатками, встановлених в
кілька рядів з різними кутами нахилу забезпечили незначне покращення
якості сепарування при значному збільшенні висоти циліндричного
кільцевого пневмосепарувального каналу.
Пропозиції [11, 12] щодо деяких змін конструкції розкидачів
пневмосепарувальних каналів вібровідцентрових сепараторів, не задовольняють
вимог як з покращення якості, так і зі збільшення їх продуктивності.
Запропонована конструкційно-технологічна схема сепаратора зерна [13],
яка покладена в основу обгрунтування конструкційно-технологічної схеми
зерноочисного модуля універсальних сепараторів зерна нового покоління
[14], використана в дослідно-конструкторській роботі зі створення такого
модуля (блока) продуктивністю 50 т/год. Виробничі випробування
підтвердили його ефективність в порівнянні з модулем (блоком) серійних
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сепараторів типу БЦС: підвищена продуктивність в два рази та покращення
якості сепарування.
Разом з тим, конструкція ротаційного розкидача сепаратора [13] також
має вертикальні лопатки, встановлені за зоною ділянки диска, на який
надходить зернова суміш, що не відповідає оптимальному транспортуванню
зернової суміші від центра розкидача до верхньої крайки розкидальної
конічної поверхні і не в повній мірі зменшує вплив контактування
захоплюючих крайок з зернівками на їх травмування.
Мета дослідження – подальше удосконалення конструкційнокінематичних параметрів і режимів роботи ротаційного розкидача
пневмовідцентрового пристрою пневмовібровідцентрових сепараторів зерна
нового покоління.
Результати дослідження. Удосконалена конструкційна схема
ротаційного розкидача пневмовідцентрового пристрою і його зображення
представлені на рис. Розкидач являє собою диск 2 на якому встановлений
конус 1 напрямний розподільний, конус 3 розкидний та лопатки 4, крайки
яких в зоні над поверхнею конуса 3 розміщені на відстані δ. Внутрішня
поверхня конуса 3 розкидного виконана з гуми.
Рух зернової суміші по поверхні горизонтального диска моделюється
диференційними рівняннями руху частинки в полярній системі координат:

̈-

(ω-

̇

̇ )2=-f1g
√̇

;
̇
̇

̈ -2 ̇ (ω- ̇ ) =-f1g
√̇

;

(1)

̇

де ω – кутова швидкість обертання диска;
– радіальна координата, відстань від осі обертання диска до
частинки;
φ – кутове переміщення частинки в її відносному русі по поверхні
диска;
f1 – коефіцієнт тертя частинки по поверхні диска;
g – прискорення земного тяжіння.
Початкові умови розв’язання системи рівнянь(1): при t=0;   v0;

  0 .

Кінцевою умовою є досягнення частинкою поточної радіальної
координати   rл.
Подальший рух зернової суміші по поверхні диска 2 з встановленими на
ньому радіально вертикальними лопатками моделюється рівнянням руху
частинки вздовж лопатки:
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   (   ) 2  f1 ( g  2 ).

(2)

Кінцевою умовою є досягнення частинкою поточної рідіальної
координати   rд, що є початковою умовою її руху по внутрішній конічній
поверхні конуса 3, яка виконана з гуми і має коефіцієнт тертя зерна по ній
f2>f1.
Вплив стінки лопатки 4 на рух нижнього шару зернової суміші
товщиною δ зникає завдяки розміщенню нижньої крайки лопатки над
поверхнею конуса 3.
Диференційні рівняння абсолютного руху частинки при абсолютній
кутовій швидкості:

    

(3)

будуть мати такий вигляд:

(4)
де N=m(ρ

+gsin

+

vr2

k

cos

);

=

Ncos

;

=

Ncos

;

=

Ncos

;

– проекції сили тертя частинки на координатні осі;
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1 – конус напрямний розподільний; 2 – диск; 3 – конус розкидний; 4 – лопатка
Рисунок 1 – Зображення ротаційного розкидача зернової суміші (а)
та його конструкційна схема (б)

  ,  ,  z
вектора сили тертя

кути між відповідними осями координат і складовими

F , величини косинусів яких:
cos   
cos  


 2   2 (   ) 2  z 2
 (   )
 2   2 (   ) 2  z 2

;

;
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cos  z 

z

 2   2 (   ) 2  z 2

;

N  і N z – проекції нормальної реакції поверхні на осі координат O і

Oz , величина яких:

N    N sin(90   ) ;

N z  N cos(90   ) .
Початковими умовами для розв'язання системи рівнянь (4) є кінцеві
умови розв'язання рівняння (2):   rд ;    ; Z=0.
Кінцевим результатом розв'язання системи рівнянь (4) є отримання
абсолютної швидкості Va, величини кутів напрямку вектора цієї швидкості Va
до осей циліндричної системи координат 0 z .
Абсолютну величину швидкості знаходяться за формулою:

Va   2   2 2  z 2 ,
а косинуси кутів

між відповідними осями координат і

,

складовими вектора швидкості Va дорівнюють:

cos





cos





cos

z




   2 2  z 2

2

 2   2 2  z 2
z

 2   2 2  z 2

;

;

.

Оскільки ротаційний розкидач повинен сприяти внутрішньому
перерозподілу частинок зернової суміші з тим, щоб важчі притискувались до
поверхні конуса 3 розкидача, а більш легкі "спливали" на поверхню шару
зернової суміші, що, як відомо відбувається при пошаровому русі частинок,
то коефіцієнт зовнішнього тертя зерна по поверхні конуса 3 повинен бути
більшим коефіцієнта внутрішнього тертя зернової суміші. Таким чином
забезпечується активне введення зернової суміші в аеродинамічний конічний
стоковий потік з попереднім розподілом частинок по товщині шару, що в
подальшому забезпечує підвищення ефективності пневмосепарування.
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Висновки
1. Обгрунтована удосконалена конструкційна схема ротаційного
розкидача, яка забезпечує гарантовану подачу зернової суміші в повітряному
каналі пневмосепарувального пристрою.
2. Розроблена механіко-математична модель руху зернової суміші
дозволяє розраховувати параметри розкидача в залежності від фрикційних
властивостей зернової суміші і необхідних умов її активного введення в
пневмосепарувальний канал.
3. Змінюючи геометричні параметри розкидача, можна отримати
необхідні параметри швидкості і напряму руху частинок. Оптимальний
параметр розкидача – максимальна величина швидкості введення частинок
зернової суміші в пневмосепарувальний канал.
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Аннотация
Обоснована
усовершенствованная
конструктивная
схема
ротационнного разбрасывателя зерновой смеси пневмосепарарующего
устройства виброцентробежных сепараторов зерна.
Разработана механико-математическая модель движения зерновой
смеси в таком разбрасывателе, позволяющая обеспечить необходимые
параметры скорости и направления движения частиц при подачи еѐ в
воздушный канал пневмосепарирующего устройства.
Summary
Substantiated improved structural scheme of rotational spreader cereal
mixture pneumoseparating device vibrocentrifugal grain separators.
Mechanics and a mathematical model of the motion of the cereal mixture in a
spreader is developed to provide necessary parameters of speed and direction of
motion of particles in its submission to the air passage pneumoseparating device.
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УДК 631.354:633.1
ОБҐРУНТУВАННЯ ТА ТЕОРЕТИЧНІ РОЗРАХУНКИ РУХУ
ЗЕРНІВОК ВЗДОВЖ ЛОПАТОК ПОХИЛИХ СЕКТОРІВ
ВІБРОВІДЦЕНТРОВОГО СЕПАРАТОРА
Д. Дерев’янко, канд. с-г. наук, доцент
Житомирський НАЕУ
У статті розглядається рух зернівок біля дискового розподільника та
вздовж лопаток похилих секторів. Досліджуються та теоретично
розраховуються залежності швидкостей руху зернівок від коефіцієнта
тертя з певною довжиною лопаток секторів при відповідних значеннях кута
їх нахилу та частоти обертання розподільника.
Ключові слова: зернівка, розподільник, сектор, лопатки, довжина, кут
нахилу.
Суть проблеми. Відомо, що багато років тому збіжжя збирали в снопи,
які обробляли в ручну і намагалися отримати насіння із середньої частини
колоса, оскільки кмітливі та мудрі сільські жителі спостерігали, що саме з
цієї частини зернівки відокремлювалися краще і швидше, а таке насіння було
якісним і забезпечувало багатий намолот.
Враховуючи той факт, що озима пшениця та жито займають великі
площі посіву та відіграють велику роль у продовольчій потребі, виникає
гостра потреба у високоякісному насінні.
Але якщо реально оцінювати ситуацію, то виникають випадки, коли
залежно від природно-кліматичних умов, особливостей сівби та перезимівлі,
обробітку зернового вороху, що значно впливає на валові заготівлі цих
культур, створюються обов’язкові потреби підготовки та заготівлі певних
запасів високоякісного насіння цих та інших зернових культур.
Упродовж багатьох десятків років, а особливо у другій половині
попереднього століття науковці-дослідники, селекціонери та виробники
довели та обґрунтували, що лише високоякісне насіння за всіх інших
однакових можливостей забезпечує формування більше половини
майбутнього врожаю.
Проте на сьогодні існує до певної міри відставання із
удосконаленням і запровадженням високоефективних технічних засобів і
новітніх технологій збирання, післязбиральної доробки зернового вороху,
підготовки насіння та сівби.
Дослідження показують, що ефективними є застосування фракційної
технології післязбирального обробітку зернового вороху, що дає можливість
після обмолочування на ранніх стадіях відокремлювати велику масу дрібних

286

засмічувачів, а також подрібнене, біологічно неповноцінне, недозріле, щупле,
забруднене сирим насінням бур’янів зерно основної культури, що є основним
джерелом на фоні значної кількості травмованих зернівок, сприятливого
середовища для інтенсивного та бурхливого розвитку великої кількості
мікроорганізмів, що різко знижує якість насіння.
Фракціонування
зернового
вороху
здійснюється
на
основі
аеродинамічних властивостей, пневмосепарувальними каналами за розмірами
отворів на решетах і з врахуванням товщини, ширини та швидкості руху
зернівок.
Аналіз останніх досліджень. Пошкодження та травмування зернівок є
наслідком дії механічних навантажень таких елементів робочого процесу, як
жниварки, молотильний барабан, решітний стан, шнеки, транспортери,
механізми для післязбирального оброблення зернового вороху, підготовлянні
насіння, завантажувальні та транспортувальні засоби, а також механізми
протруювання і сівби.
Щодо високоефективного та високопродуктивного підготовлення
насіння високої якості, то дослідження показують, що таку перспективу дасть
застосування фракційної технології післязбирального обробітку зернового
вороху, яка забезпечує відокремлення із зернового вороху на початковій
ранній стадії після збирання дрібних та сирих засмічувачів, а також
біологічно неповноцінних і недозрілих зернівок.
Результати досліджень І.Г. Строни, О.П. Тарасенка та інших свідчать
про те, що під час збирання зернових культур травмування зернівки сягає
більше 20%, а після дороблення зернового вороху та під час виконання
наступних технологічних операцій підготовки насіння аж до сівби їх
кількість збільшується ще у два-три рази.
Дослідження В.М. Дрінча свідчать, що травмування зернівки
комбайнами становить навіть більше 35%, під час обробляння зернового
вороху після збирання та підготовляння насіння воно досягає 50%, а
травмування посівними агрегатами знаходиться в межах 6%. Окрім того, при
вологості 14-16% гранична величина удару, при якому проявляються
зовнішні ознаки травмування, знаходиться в межах 0,11-0,16 Дж, що впливає
на зниження польової схожості на 23%.
Дослідження науково-дослідного інституту зернового господарства
країни показують, що навіть після одноразового проходження зернової маси
через трієри та насіннєпроводи схожість насіння знижується на 2-3%, а сила
початкового росту – на 6-12%.
Протягом останніх років велику роботу проведено Л.В.Фадеєвим з
розроблення та впровадження у виробництво принципово нових очиснокалібрувальних технологічних ліній.
У створенні фундаменту наукових основ теорії взаємовпливу робочих
поверхонь механізмів та різних матеріалів, а також сучасного їх розвитку в
тому числі зернових матеріалів, значний внесок зробили такі визначні вчені,
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як П.М. Василенко, Л.В. Погорілий, В.П. Гарячкін, О.П. Тарасенко,
В.М. Дрінча, В.В. Адамчук, Л.М. Тіщенко, П.М. Заїка, Б.І. Котов та інші.
Мета дослідження - виявити вплив травмування зернівок під час
післязбиральної обробки зернового вороху і підготовлення насіння та якісні
його показники, дослідити ефективність післязбиральної підготовки
високоякісного насіння озимої пшениці та жита на різних стадіях
технологічних процесів, у різних ґрунтово-кліматичних умовах та шляхи
зниження травмування насіння і пошкодження його мікроорганізмами як
одного з головних резервів підвищення урожайності зернових культур.
Результати досліджень. Переміщення зернівок біля сектору
розподільника та вздовж лопаток похилих секторів дискового розподільника
зерновий ворох після проходження по горизонтальній ділянці продовжує
пересуватись вздовж лопаток по похилих секторах перед тим, як потрапляє у
вертикальний кільцевий аспіраційний канал (рис. 1).

Рц зовнішній радіус розподільника; l довжина сектору; ά кут нахилу сектору;
h висота конуса розподільника; 1 диск; 2 похилий сектор; 3 лопать сектору;
4 лопасть диска; 5 конус розподільника
Рисунок 1 – Схема впливу чинників на зернівку
під час її руху вздовж похилого сектору

Рух будь-якої частини зернового матеріалу, зернівки або компонентів
суміші вздовж лопатки похилого сектора розподільника визначаться
диференціальними рівняннями:

mW2  P ц  P k2  P q2  N3  P mp( N3 ; N4 ),

288

де

W2  прискорення частинки на похилій ділянці;
P ц  відцентрова сила; P k 2  сила Коріоліса;
P q 2  сила тяжіння; N 3  нормальна реакція

розподільника;

похилого сектору

N 4  нормальна реакція лопасті сектора;

P mp( N3 ; N4 )  сили тертя, що виникають від нормальної реакції N 3 ; N 4 .
Проектуючи сили на вісь O2 r2 , отримаємо:

mW2  P ц2  P q2  f  ( Pцn  Pqn  Pk ) ,
де Pц і Pq2  значення проекцій відцентрової сили
тяжіння на вісь

O2r2 ; Pц r і Pq n 

P ö2

і сили

P q2

значення проекції відцентрової сили

проекції Pö 2 і сили тяжіння на нормаль до вісі O2 r2 .
Після перетворення вираз буде мати наступний вигляд:

r2  w2  r2  cos   q  sin   w2  f  r2  sin   f  q  cos   2w  f  r2 .
Рівняння числового рішення немає, а тому визначає координати r2 і
швидкості руху частинки
протягом часу методом Рунгенкутта із
використанням програми дослідника А. В. Альошкіна і доопрацьованої
А. В. Андрєєвим.
Схема для розрахунку координат і швидкості зернівок під час їх руху по
похилій ділянці представлена на рисунку 2.
Початок руху частинки характеризується початковими координатами

r20 і швидкістю r20 , які визначають при допомозі виразів:
r2 0 

r/k
; r20  r / k  cos  .
cos 
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r1k  кінцева координата під час руху частинки; r1k  кінцева
швидкість під час руху частинки; r2 k  початкова координата руху по похилій
ділянці; r2  кінцева координата руху по похилій ділянці
o
Рисунок 2 – Схема до розрахунку координат і швидкості частинок
під час їх руху по похилій ділянці вздовж лопаті сектору

r2 o 
Залежності швидкості

r2 k

Rн
;
cos 

r2k  r2k  l.

проходження частинки від коефіцієнту тертя

f з довжиною секторів l=0,075 м при значеннях кута нахилу секторів ά= 15,
30, 45 і 60° і частоти обертання розподільника np= 100, 150, 200 і 250 хв-1
наведено на рисунку 3.
Як і при пересуванні зернівки по поверхні диска, збільшення частоти np
обертання

розподільника

призводить

до

зростання

швидкості

r2 k

проходження частинки через сектор внаслідок зростання впливу величини
відцентрової сили P ц2 .
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Рисунок 3 – Залежність швидкості r2 k проходження частинок із похилих секторів
розподільника від коефіцієнта тертя f (довжина секторів l=0,075 м):
np= 100 хв-1; ∙∙х∙∙ ά =15°; -∙х∙- ά =30°; --х-- ά =45°;—х— ά =60°;
np= 150 хв-1; ∙∙•∙∙ ά =15°;-∙•∙- ά =30°; --•-- ά =45°;—•— ά =60°;
np= 200 хв-1; ∙∙▲∙∙ ά =15°;-∙▲∙- ά =30°; --▲-- ά =45°;—▲— ά =60°;
np= 250 хв-1; ∙∙♦∙∙ ά =15°;-∙♦∙- ά =30°; --♦-- ά =45°;—♦— ά =60°.

На будь-яких режимах швидкість проходження частинок через сектор
розподільника зменшується при зростанні коефіцієнта тертя f через
збільшення величини сили тертя P mp( N 3 ; N 4 ) .
При збільшенні кута ά нахилу зменшується швидкість

r2 k

проходження

частинок через сектор внаслідок збільшення допоміжної сили тертя Pmp(N3),
що викликано значним збільшенням проекції на нормаль до поверхні сектору
відцентрової сили PцN при деякому зменшенні допоміжної сили тяжіння PqN.
При куті нахилу секторів ά=60° не всі частинки можуть пересуватися
вздовж лопаті сектора, а величина відцентрової сили не в змозі в повній мірі
сприяти такому пересуванню, тому що коефіцієнти тертя більші f=0,51 за
частоті обертання розподільника np= 250 хв-1, більше f=0,50 – за np= 200 хв-1,
більше f=0,44 – за np= 150 хв-1, більше f=0,33 – за np= 100 хв-1.
При куті нахилу секторів менше ά=45° всі частинки в досліджуваному
інтервалі значень коефіцієнтів тертя f=0,2…0,6 і часток обертання np=100…
250 хв-1 пересуваються вздовж лопаті сектора.
За можливих умовах руху зернівок по розподільниках із секторами
довжиною l= 0,075 м і рівномірним розподіленням зернової маси по довжині
кільцевого каналу ( час проходження частинки через диск дорівнює або
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більше часу одного обертання диску) при коефіцієнтах тертя f=0,2…0,4 не
задовольняє жоден із варіантів, що досліджувався при частоті обертання в
межах np=100… 250 хв-1 і кутах секторів ά=0…60°.
При цих частотах обертання можливе дотримання умов при деякому
збільшенні кутів ά на нахилу секторів розподільника:
-при f=0,2: np=100 хв-1- ά=68°; np=150 хв-1- ά=74°; np=200 хв-1- ά=76°;
np=250 хв-1- ά=77°;
-при f=0,3: np=100 хв-1- ά=62°; np=150 хв-1- ά=68°; np=200 хв-1- ά=70°;
np=250 хв-1- ά=71°;
-при f=0,4: np=100 хв-1- ά=61°; np=150 хв-1- ά=62°; np=200 хв-1- ά=64°;
np=250 хв-1- ά=64°;
-при f=0,5: np=100 хв-1- ά=50°; np=150 хв-1- ά=55°; np=200…250 хв-1ά=60°;
-при f=0,6: np=100 хв-1- ά=46°; np=150 хв-1- ά=51°; np=200…250 хв-1ά=60°.
Залежність швидкості r2 k проходження зернівок із секторів довжиною
l=0,150 м від коефіцієнта f тертя при значеннях кута нахилу секторів ά=15,
30, 45 і 60° та частоті обертання розподільника np=100, 150, 200, 250 хв-1
показано на рисунку 4.

Рисунок 4 – Залежність швидкості

r2 k

проходження частинок із похилих секторів

розподільника від коефіцієнта тертя f ( довжина секторів l=0,150 м):
np= 100 хв-1; ∙∙х∙∙ ά =15°; -∙х∙- ά =30°; --х-- ά =45°;—х— ά =60°;
np= 150 хв-1; ∙∙•∙∙ ά =15°;-∙•∙- ά =30°; --•-- ά =45°;—•— ά =60°;
np= 200 хв-1; ∙∙▲∙∙ ά =15°;-∙▲∙- ά =30°; --▲-- ά =45°;—▲— ά =60°;
np= 250 хв-1; ∙∙♦∙∙ ά =15°;-∙♦∙- ά =30°; --♦-- ά =45°;—♦— ά =60°.

Продовжуючи аналіз рисунків 94 і 95, ми робимо висновок, що довжина
секторів в інтервалі значень l=0,075…0,150 м менше впливає на швидкість
проходження r2 k частинок через диск розподільника, ніж частота np його
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обертання, кут ά нахилу секторів та коефіцієнтів тертя по диску, лопатях і
похилих секторах розподільника в розглянутому інтервалі їх значень.
Швидкості r2 k проходження частинок при l=0,150 м в порівнянні із
l=0,075 м, залежно від співпадання інших конструктивних параметрів
розподільника і коефіцієнтів їх тертя f=0,2, в більшості випадків отримують
більші величини, а при f=0,6 відповідно  менші.
Для утворення умов руху частинок по розподільнику із секторами
довжиною l=0,150 м і рівномірному розподіленні зернового вороху по
довжині кільцевого каналу при коефіцієнті f тертя повинні задовольняти такі
частоти np обертання і кути ά нахилення секторів :
-при f=0,2: np=100 хв-1- ά=66°; np=150 хв-1- ά=72°; np=200 хв-1- ά=75°;
np=250 хв-1- ά=76°;
-при f=0,3: np=100 хв-1- ά=60°; np=150 хв-1- ά=66°; np=200 хв-1- ά=69°;
np=250 хв-1- ά=70°;
-при f=0,4: np=100 хв-1- ά=58°; np=150 хв-1- ά=60°; np=200 хв-1- ά=63°;
np=250 хв-1- ά=65°;
-при f=0,5: np=100 хв-1- ά=47°; np=150 хв-1- ά=56°; np=200 хв-1- ά=59°;
250 хв-1- ά=61°;
-при f=0,6: np=100 хв-1- ά=45°; np=150 хв-1- ά=51°; np=200 хв-1- ά=54°;
250 хв-1- ά=55°.
Тобто при зростанні частоти f від 0,3…0,6 обертів розподільника кут ά
нахилу секторів зменшується при максимальних обертаннях із 76° до 55°, а
мінімальних  відповідно 66°…45°, а це значить, що в будь-якому випадку
різниця становить 20°.
Висновки
Рівняння, щодо якого можливо простежити рух зернівок та інших будьяких частинок зернової суміші по дисковому розподільнику і в
вертикальному кільцевому аспіраційному каналі, дає можливість під час
проектування обґрунтовувати оптимальні конструкційні технологічні
параметри дискового розподільника зернової маси і вибирати та
встановлювати швидкості руху повітря в каналі залежно від фізикомеханічних та аеродинамічних властивостей зернівок і всіх інших частинок
зернового вороху.
Внаслідок врахування умов щодо можливості пересування цих частинок
по дисковому розподільнику і рівномірному їх надходжені на шляху довжини
вертикального кільцевого аспіраційного каналу, частота np обертання
розподільника повинна бути мінімально можливою для забезпечення
мінімальної швидкості проходження і виходу зернівок з лопаток диску, якщо
відсутні сектори, або з секторів, що розміщуються під певним кутом нахилу.
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Аннотация
В статье рассматривается движения зерновок возле дискового
распределителя и вдоль лопаток наклонных секторов.
Исследуются и теоретически рассчитываются зависимости скорости
движения зерновок коэффициента трения с определѐнной длиной секторов
при соответствующих значениях угла их наклона и частоты оборотов
распределителя.
Summary
The weevils shifting at the disc spreader and on the blades surface of the
sectors with the inclination has been considered in the paper.
The dependence of the speed of the weevils shifting on the friction coefficient,
with a particular blades length of the sectors under the proper indexes of their
angle inclination as well as on the rotation frequency of the spreader are
investigated and theoretically calculated.
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УДК 631.312
КОВЗАННЯ ЧАСТИНКИ ПО ПОХИЛІЙ ПЛОЩИНІ, ВСІ ТОЧКИ
ЯКОЇ ЗДІЙСНЮЮТЬ ПОСТУПАЛЬНІ КОЛИВАННЯ У
ВЕРТИКАЛЬНИХ ПЛОЩИНАХ, ПАРАЛЕЛЬНИХ ГОРИЗОНТАЛЯМ
ПОХИЛОЇ ПЛОЩИНИ
М. Клендій, канд. техн. наук, доцент
Бережанський агротехнічний інститут НУБІП України
Складено диференціальні рівняння відносного переміщення частинки по
шорсткій похилій площині, кожна точка якої в коливальному русі описує
еліпс. Вказані коливання похилої площини відбуваються у вертикальних
площинах, паралельних до горизонталей похилої площини. Розглянуто
часткові випадки, коли півосі еліпса рівні або одна із півосей дорівнює нулю.
Диференціальні рівняння розв’язані чисельними методами. Зроблено
візуалізацію отриманих результатів.
Ключові слова: похила площина, поступальні вертикальні коливання,
відносна траєкторія, диференціальні рівняння.
Суть проблеми. Похила площина є універсальним конструкційним
елементом багатьох сільськогосподарських машин [1]. По ній в процесі
обробки переміщується технологічний матеріал. Найбільш дослідженим є
рух частинок по горизонтальній площині, яка здійснює коливальний
прямолінійний або коловий рухи. Для похилої площини дослідження в
основному ведуться при її прямолінійних зворотно-поступальних коливаннях
в горизонтальному напрямі, в напрямі нахилу площини або в поперечному
напрямі [1]. При криволінійних коливаннях площини, коли всі її точки
описують еліпси, а сама площина має нахил, рух технологічного матеріалу
суттєво змінюється.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Задача руху матеріальної
частинки по площині, яка здійснює коловий коливальний рух, вперше була
розв’язана М.Є. Жуковським в геометричній інтерпретації [2], узагальнена і
поширена на випадки еліптичних коливань І.І. Блехманом [3,4]. П.М.
Василенко диференціальні рівняння руху частинки складав у проекціях на осі
рухомої системи координат, жорстко прив’язаної до площини, що
коливається, а І.І. Блехман - у проекціях на осі нерухомої системи координат.
П.М. Заїка розглядав переміщення частинок по робочих площинах
вібраційних зерноочисних машин [5]. Дослідження руху матеріальної
частинки по шорсткій горизонтальній площині, яка здійснює горизонтальні
поступальні коливання по різних кривих, розглянуто в праці [6]. В праці [7]
запропоновано узагальнену модель коливання площини, яка може бути як
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горизонтальною, так і похилою, здійснюючи еліптичні, колові, зворотнопоступальні коливання в залежності від заданих конструкційних параметрів.
Мета дослідження – вивчити закономірності руху матеріальних частинок
по шорсткій похилій площині, яка здійснює поступальні еліптичні коливання у
вертикальному напрямі, включаючи колові та зворотно-поступальні.
Виклад основного матеріалу. Розташуємо площину так, щоб вона була
нахилена до горизонту під кутом β (рис. 1). Відносний рух частинка
здійснюватиме по похилій площині, в якій розташуємо плоску систему
координат ouv так, щоб вісь ou була спрямована по лінії найбільшого нахилу.

а) взаємне розташування рухомої системи координат ouv і нерухомої Oxyz в
початковий момент, коли їх початки координат збігаються;
б) положення частинки на площині, коли вона проекціюється в пряму;
в) розташування еліпса – траєкторії еліптичних коливань похилої площини
Рисунок 1 – До розгляду руху частинки по похилій площині, всі точки якої при
коливаннях описують еліпси в паралельних вертикальних площинах

Похила площина разом із плоскою системою координат здійснює
коливання таким чином, що всі точки площини описують еліпси з півосями а
і b в паралельних вертикальних площинах μ. Площини μ паралельні до осі ov,
яка є горизонталлю похилої площини. Абсолютний рух частинки будемо
розглядати по відношенню до нерухомої системи координат Oxyz, у якої вісь
Oy збігається із віссю ov, а між похилою площиною ouv і координатною
горизонтальною площиною Oxy існує кут β. Початок рухомої системи
координат (точка o) теж описує еліпс. На рисунку 1 дві системи зображені в
момент часу, коли їхні початки координат збігаються. Можна уявити
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зображену схему на рисунку 1, а як жорстку конструкцію похилої площини,
защемленої між двома вертикальними до неї паралельними площинами μ.
Поступальні коливання конструкції відбуваються по еліпсах, зображених у
площинах μ. При а=b коливання будуть коловими і величина кута ψ не має
значення (рис. 1, в). Якщо одна з півосей еліпса рівна нулю, то коливання
будуть зворотно-поступальними, напрям яких задає кут ψ. Наприклад, при
а=0 і ψ=0 коливання площини будуть зворотно-поступальними у напрямі,
показаними двосторонніми стрілками на рисунку 1, б, тобто вони
відбуватимуться у вертикальному напрямі вгору-вниз.
В роботі [7] наведена схема більш узагальненої моделі еліптичних
коливань площини, в якій кут φ (який називається кутом вібрації [3]) може
мати довільне значення. Там же отримана система двох диференціальних
рівнянь відносного руху частинки по площині у функції часу t, до якої
входять конструкційні параметри – кути β, φ, ψ, півосі еліпса а і b – траєкторії
поступальних коливань, кутова швидкість ω обертання точки еліпса (кола)
навколо центра та коефіцієнт тертя f. Якщо в отриману систему підставити
φ=900-β, що відповідає моделі на рисунку 1, то вона набуде вигляду:
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Реакція поверхні N на частинку масою m визначаємо з виразу:





N  m cos  g   2 a cos cos t  b sin sin t  .

(2)

Система рівнянь (1), яка описує відносну траєкторію, не залежать від
маси m частинки. Сила реакції площини N (2) (яка рівна силі тиску частинки
на площину) є змінною. При змінній силі тиску ми будемо розглядати
випадки, коли він буде більший нуля, тобто рух частинки відбуватиметься
без відриву від площини. Розв’язувати систему (1) потрібно чисельними
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методами. У випадку ідеально гладенької площини (при f=0) вона
розпадається на два незалежних диференціальних рівняння:





u  sin  g   2 a cos cos t  b sin sin t  ;
v   2 a sin cos t  b cos sin t .

(3)

Кожне з рівнянь (3) може бути проінтегроване. Таким чином, рівняння
траєкторії відносного руху для ідеально гладенької площини можна отримати
в аналітичному вигляді.
Розглянемо два випадки коливань по шорсткій площині: при a=b=r
(колові коливання) і при рівності нулю однієї з півосей еліпса (зворотнопоступальні коливання), оскільки здійснення таких коливань в технічному
плані не викликає труднощів. Чисельне інтегрування рівнянь (1) будемо
виконувати за умови, що частинка попадає на рухому площину з відносною
швидкістю, рівною нулю. Це більше відповідає реальним умовам.
Розпочнемо дослідження з колових коливань при a = b = r = 0,01 м. Кут
нахилу β площини будемо брати меншим від кута тертя, тобто β < arctg(f),
оскільки коливання частинки в такому випадку стабілізуються і набувають
певного періодичного характеру із рівним періодом, тоді як при β > arctg(f)
період коливань частинки зростає.
На рисунку 2 побудовані відносні траєкторії руху частинки з різним
коефіцієнтом тертя та різною кутовою швидкістю коливань.

а

б

-1

а) ω=30 с і різні коефіцієнти тертя; б) f=0,3 і різні кутові швидкості коливань.
Рисунок 2 – Відносні траєкторії руху частинки по площині, нахиленій під
кутом β=100 при a=b=r=0,01 м протягом 1 секунди

Частинки з меншим коефіцієнтом тертя проходять більший шлях
(рис. 2, а). В міру зменшення сили тертя напрям поширення коливань все
більше наближається до вертикального (тобто до лінії найбільшого нахилу

298

площини). Величина кутової швидкості теж впливає на характер траєкторії
(рис. 2, б). При малих кутових швидкостях (до 10 с -1) частинка взагалі не
ковзає по площині. В міру збільшення кутової швидкості вона починає
ковзати, причому відносна траєкторія руху частинки поширюється в напрямі,
близькому до лінії найбільшого нахилу площини. З подальшим зростанням
кутової швидкості пройдений шлях ковзання збільшується, а напрям
поширення коливань відхиляється від лінії найбільшого нахилу. При ω>30 с-1
починається відрив частинки від площини, оскільки величина реакції
площини (2), яка змінюється за синусоїдним законом, набуває від’ємних
значень на певних ділянках траєкторії.
На рисунку 3, а побудовані відносні траєкторії частинки в залежності від
зміни кута β нахилу площини. По них можна спостерігати закономірність
переходу криволінійних коливань частинки в прямолінійні зворотнопоступальні в міру зменшення кута β до нуля. При β=0, тобто для випадку,
коли площина горизонтальна і здійснює колові коливання у вертикальному
напрямі, частинка ковзає вздовж прямої лінії, здійснюючи при цьому
зворотно-поступальні коливання і з певною середньою швидкістю рухається
вздовж неї в одному напрямі. При зворотно-поступальному русі у крайніх
положеннях відносна швидкість частинки дорівнює нулю, оскільки вона
міняє напрям руху на протилежний. Із графіка зміни відносної швидкості
(рис. 3, в) видно, що в одному крайньому положенні (при рівності нулю
відносної швидкості) частинка не зупиняється, а в другому – зупиняється.
Цим пояснюється те, що частинка при прямолінійних зворотно-поступальних
коливаннях в цілому рухається із зупинками в одному напрямі. При куті
нахилу площини, більшому від нуля, графік зміни відносної швидкості
подібний (рис. 3, б), однак швидкість не падає до нуля.

б

а

в

а) траєкторії відносного руху; б) графік зміни відносної швидкості при β=100;
в) графік зміни відносної швидкості при β=00.
Рисунок 3 – Кінематичні характеристики відносного руху частинки при
a=b=r=0,01 м, ω=30 с-1, f=0,3 і різних кутах β нахилу площини

299

Розглянемо випадок, коли одна з півосей еліпса дорівнює нулю, тобто
коливання площини будуть зворотно-поступальними. Напрям цих зворотнопоступальних коливань залежить від величини кута ψ (рис. 1, в). Наприклад,
при b=0 і ψ=0 напрям коливань буде паралельний осі ov, тобто вони будуть
горизонтальними. Траєкторія відносного руху частинки для цього випадку
подібна до синусоїди, яка поширюється в напрямі лінії найбільшого нахилу
(рис. 4, а). В міру збільшення кута ψ траєкторія поширення коливань
відхиляється від лінії найбільшого нахилу і довжина пройденого шляху
зменшується. При наближенні кута ψ до 900 (тобто до вертикального напряму
зворотно-поступальних коливань площини) довжина шляху ковзання
наближується до нуля (рис. 4, б).

б

а

в

а, б) траєкторії відносного руху; в) графік зміни відносної швидкості при ψ=70 0.
Рисунок 4 – Кінематичні характеристики відносного руху частинки по площині,
нахиленій під кутом β=100 при a=0,01 м, b=0, ω=30 с-1, f=0,3 і різних кутах ψ

З графіка відносної швидкості (рис. 4, в) видно, що майже половину
часу, протягом якого відбуваються коливання, частинка не ковзає. При
зростанні кута ψ затримки в ковзанні стають ще більшими, що пояснює
зменшення довжини шляху відносного переміщення.
Висновки
В роботі досліджено закономірності відносного руху частинки по
шорсткій похилій площині, поступальні коливання якої відбуваються у
вертикальних площинах, паралельних до горизонталей похилої площини.
Траєкторіями переносного руху похилої площин є еліпси, частковим
випадком яких можуть бути кола або відрізки прямих. Ці часткові випадки
(колові і зворотно-поступальні коливання) розглянуто в роботі. З’ясовано, що
частинка у відносному русі по похилій площині може ковзати із зупинками і
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без зупинок в залежності від режимів коливань. Від режиму коливань також
залежить форма траєкторії відносного руху і напрям поширення коливань.
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Аннотация
Составлены
дифференциальные
уравнения
относительного
перемещения частицы по шероховатой наклонной плоскости, каждая точка
которой в колебательном движении описывает эллипс. Указанные колебания
наклонной плоскости происходят у вертикальных плоскостях, параллельных
к горизонталям наклонной плоскости. Рассмотрены частные случаи, когда
полуоси эллипса равны или же одна из полуосей равна нулю.
Дифференциальные уравнения решены численными методами. Сделано
визуализацию полученных результатов.
Summary
Differential equations of relative transition of a particle on the friction inclined
plane each point of which follows an ellipse in an oscillative motion are built. The
mentioned oscillations of an inclined plane happen at the vertical planes parallel to
horizontals of an inclined plane. Special cases when ellipse semi-axes are equal or
one of semi-axes is equal to zero are considered. Differential equations are solved by
numerical methods. Visualization of obtained results is made.
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УДК 631.333:631.82/85
ПОРІВНЯННЯ МЕХАНІЗМІВ ТА ПРИНЦИПУ РОБОТИ
РОЗКИДАЧІВ МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ. РЕЗУЛЬТАТИ ТЕСТУВАНЬ
В. Войновський, А. Войновська, І. Коломієць, О. Сліпченко,
УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого
Наведено технічну характеристику розкидачів мінеральних добрив та
принцип виконання їх технологічного процесу.
Ключові слова: розкидачі добрив, розкидальні диски, розкидальні
лопатки, приймальна камера, система розподілення добрив, нерівномірність
внесення добрив.
Суть проблеми. Мінеральні добрива є одним з найважливіших засобів
інтенсифікації сільського господарства. Застосування добрив у поєднанні з
іншими прийомами агротехніки (чергування культур у сівозміні, обробіток
ґрунту, догляд за посівами та ін.) є беззаперечним заходом підвищення
врожайності всіх сільськогосподарських культур, а також поліпшення
родючості ґрунтів
Нерівномірність внесення добрив призводить до дозрівання рослин в
різні терміни, викликає зниження урожаю і погіршення його якості. У
окремі роки через вилягання рослин, викликане завищенням норм і
нерівномірністю внесення добрив, втрати зерна були дуже значними.
Багаторічні спостереження за роботою розкидачів мінеральних добрив у
господарствах показали, що якісного розкидання добрив можливо досягти
лише в тому випадку, якщо дотримуватимуться правил їх експлуатації.
Теперішні машини
надзвичайно чутливі
до всіх порушень в
технологічному процесі роботи. Жодне переобладнання не дасть
позитивного ефекту, якщо робота проводитиметься на несправному
агрегаті, а розсіватися будуть непідготовлені добрива.
Виклад основного матеріалу. Для порівняння розкидачів мінеральних
добрив були вибрані такі машини: Amazone моделі ZA-M, Bogballe моделі
M3W, Rauch моделі AXIS 30.1, KUHN моделі MDS 1141, Kverneland моделі
EDW 1500. Їх коротка технічна характеристика представлена в таблиці 1.
Однією з найбільш відповідальних систем розкидачів мінеральних
добрив є система розподілу добрив. Найбільш використовується в
конструкціях машин система відцентрового розподілу, головним
компонентом якої є обертові диски. Більшість виробників обладнують
розподільники двома дисками, що обертаються зі швидкістю близько 720-900
об./хв (застосовується також і один диск для розподілу добрив).
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Майже в усіх виробників диски обертаються назовні, за винятком
Bogballe, диски розкидача якого обертаються всередину. Розкидальні диски
(рис. 1) обертаються в напрямі один до одного, розподіляючи добриво на
чотири внесення. Розкидачі добрив Bogballe обладнані системою Кvadro.
Вона виконує такі функції: стандартне польове розкидання за системою
Trend і околичне розкидання (розкидання на краю поля), ручне калібрування і
спустошення бункера. Всі чотири функції можна вибрати без використання
інструментів. Система не вимагає зняття розкидального диска під час
калібрування і спустошення бака.

Рисунок 1 – Розкидальні диски розкидача добрив Bogballe

Більшість виробників застосовують плоскі диски з розміщеними на них
розкидальними лопатками, проте існують й інші конструкційні рішення.
Kverneland обладнує свої машини розкидальними дисками з приймальною
камерою (рис. 2). Система CentreFlow забезпечує подавання потоку добрив
не безпосередньо на лопатки, а в камеру, де вони попередньо прискорюються
та подаються на лопатки з певною швидкістю, що зменшує подрібнення
гранул і, відповідно, нерівномірність розподілу добрив.

Рисунок 2 – Розкидальний диск з приймальною камерою
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Фірма Rauh обладнує розкидальні диски (рис. 3) розкидача добрив Axis
дефлекторами AirFin для уникнення зісковзування потоку добрив на диску, а
також спрямовувачем потоку Granusafe для регулювання точки падіння
добрив на диск.

Рисунок 3 – Розкидаючі диски розкидача добрив Axis

Фірма Amazone використовує систему Soft Ballistic System (рис. 4).
Насипання гранул здійснюється безпосередньо на центр розподільчого
диска. За частоти обертання дисків 720 об/хв система Amazone Soft Ballistic
System забезпечує плавний відцентровий розгін гранул. Навіть ті добрива,
гранули яких досить крихкі, зберігають стабільну розсіюваність, а
пошаровий відбір гранул з бункера не створює воронкоподібного ефекту в
центрі нього.

Рисунок 4 – Система Soft Ballistic System

На сьогодні майже всі розкидачі обладнані системою для праці
розкидачів на краю поля. Деякі фірми встановлюють на розкидачі добрив
допоміжні пристрої для роботи на краю поля (рис. 5), а розкидачі Bogballe
при розкиданні на околицях поля просто змінюють напрям обертання дисків.
Розкидальні диски при обертанні у зворотний бік можуть створювати два
індивідуальні покриття відносно правої і лівої сторін. Система забезпечує
ідеальне внесення добрива як на краю поля, так і в полі.
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А

Б

В
А – Kverneland, Б – Amazone, В – Rauch
Рисунок 5 – Системи, встановлені на розкидачах для роботи на краю поля

Наведено результати випробування з оцінювання якості роботи п’яти
розкидачів мінеральних добрив імпортного виробництва, проведених
відповідно до вимог нормативно-правових актів України, з метою допуску їх
на вітчизняний ринок.

Amazone

Bogballe

Kverneland

KUHN

Rauch

Рисунок 6 – Тестовані навісні розкидачі мінеральних добрив
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Надалі нами представлено особливості конструкції (табл. 1) та
результати тестувань з оцінювання рівномірності розподілу добрив по
ширині захвату п’яти розкидачів добрив з різними типами дискових робочих
органів і об’ємом бункера від 1500 до 3000 л.
Випробування проводили за регламентованих умов та режимів роботи: за
швидкості вітру від 0 до 3 м/с, вал відбору потужності встановлено на 540 об/хв,
суцільне внесення аміачної селітри в полі з нормою від 100 до 210 кг/га.
Результати тестувань
Основними показниками, що характеризують якість виконання
технологічного процесу розподілу міндобрив є дотримання фактичної норми
їх внесення в допустимих межах та рівномірність розподілу добрив по
ширині захвату та уздовж руху агрегату.
Відповідно до вимог міжнародних стандартів, що гармонізовані в
Україні, ці показники повинні відповідати встановленим вимогам і
перевіряються на нормованих режимах роботи.
Агротехнічне оцінювання розкидачів проводили на ділянках поля з
однорідним механічним складом, рельєфом, вологістю ґрунту та з однаковою
якістю обробітку ґрунту. До тестувань машини відпрацювали більше ніж по
три зміни. Нерівномірність внесення добрив на загальній та робочій ширині
захвату розкидачів приймається коефіцієнт варіації маси добрив, які
потрапили в окремі дека, встановлені на загальну ширину захвату в
суцільний ряд перпендикулярно руху машин. За нерівномірність внесення
добрив у напрямку руху машин приймається коефіцієнт варіації маси добрив,
які потрапили в окремі деки, встановлені в ряди за напрямком руху машин,
на довжині не менше ніж 10 м.
Відхилення фактичної норми внесення (ваги добрив, що надходять з
дозувальної системи за одиницю часу) від встановленої не повинно
перевищувати 15% за норми витрати до 25 кг/хв; 10% за норми витрати 25,1150 кг/хв; 7,5% за норми витрати понад 150,1 кг/хв.
Результати оцінювання якості роботи розкидачів добрив наведено в
таблиці 2. На відповідність вітчизняним вимогам перевірялись такі
показники як нерівномірність внесення дози добрив по ширині захвату та
уздовж руху агрегату та відхилення фактичної дози внесення добрив від
заданої.
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Таблиця 1 – Технічна характеристика випробуваних дискових розкидачів добрив
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Таблиця 2 – Оцінка якості роботи розкидачів

Показники
Агрегатування з ЕЗ, к.с.
Робоча ширина захвату, м
Вид добрив
Насипна щільність добрив,
кг/дм3
Норма внесення добрив,
кг/га
Відхилення фактичної дози
внесення добрив від заданої,
%
- згідно вимогам
- фактично
Нерівномірність
внесення
норми добрив, %:
- нерівномірність по ширині
захвату:
- згідно з вимогами
- фактично
- нерівномірність уздовж
руху агрегату
- згідно з вимогами
- фактично

160
28

160
28

0,93

100
160
24
24
Аміачна селітра
0,98
0,98
0,93

120
24
0,98

150

180

150

190

210

10,0
5,8

7,5
7,5

10,0
5,5

7,5
2,9

7,5
1,0

20
19,6

20
19,0

20
18,0

20
18,1

20
17,4

10
6,2

10
3,6

10
3,4

10
6,3

10
4,0

Під час тестувань дискових розкидачів мінеральних добрив встановлено,
що машини за якістю виконання технологічного процесу задовольнили всі
вимоги нормативних документів, але показники відрізняються між собою,
оскільки хоч і використовувались однакові добрива, були різними насипна
щільність добрив та норма внесення.
Ширина захвату розкидачів під час проведення тестувань була також
різна.
Висновки. Навісні дискові розкидачі мінеральних добрив широко
застосовуються для виконання операцій з підживлення посівів
сільськогосподарських культур. Пояснюється це перш за все універсальністю
та простотою їх дискових робочих органів, в якому завдяки останнім новим
конструкторським новаціям, за рахунок переорієнтації диска можна досягти
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оптимальних показників якості розподілу добрив по ширині розкидання із
збереженням високої продуктивності агрегату.
Література
1. Інформаційні брошури фірм-виробників.
2. Протоколи випробувань розкидачів мінеральних добрив УкрНДІПВТ
ім. Л. Погорілого.
Аннотация
Приведена техническая характеристика разбрасывателей минеральных
удобрений и отмечены прогрессирующие особенности некоторых узлов и
оборудования разбрасивателей.
Summary.
The technical characteristics of spreading fertilizer and marked progressive
features some assemblies and equipment of respecively.
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УДК 631.316.022:620.93
МАШИНИ З АКТИВНИМИ РОБОЧИМИ ОРГАНАМИ В
СІЛЬГОСПВИРОБНИЦТВІ УКРАЇНИ
П. Левченко,
УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого
Проаналізовано основні переваги сільськогосподарських машин з
активними робочими органами на фоні постійного росту енергонасиченості
тракторів та цін на енергоресурси.
Ключові слова: енергетичний засіб, сільгоспмашина, активні робочі
органи, потужність.
Вступ. Зростання добробуту в Україні передбачається за рахунок
сталого поступального розвитку сільськогосподарського виробництва,
прискорення технічного прогресу, більш раціонального використання
виробничого потенціалу країни, всебічної економії усіх видів ресурсів і
поліпшення якості роботи.
Вирішення різноманітних виробничих завдань в різних галузях
сільського господарства здійснюється на основі потужної матеріальнотехнічної бази. Однією з найважливіших її складових є мобільні засоби, в
тому числі машино-тракторні агрегати (МТА). Роль останніх в технології
сільськогосподарського виробництва була і залишається провідною. Тому
зростання кількості їх супроводжується технічним і естетичним
вдосконаленням, і в першу чергу – підвищенням енергонасиченості.
Мета дослідження передбачає обґрунтування та аналіз основних
переваг сільськогосподарських машин з активними робочими органами.
Результати досліджень.
У 2011 році в сільському господарстві України було в ужитку понад
313480 тракторів, 54074 зернозбиральних комбайнів [1].
Середня енергонасиченість сучасного трактора в експлуатації зросла за
останні 20 років з 15 до 22 кВт/т. Однак, збільшення енергооснащеності
сільськогосподарської праці тягне за собою збільшення споживання
нафтопродуктів. Сільськогосподарське виробництво є одним з найбільших
споживачів нафтопродуктів, що виробляються в країні. У середньому за 2011
рік воно спожило 206,3 тис. тонн бензину, 1255,6 тис. тонн дизельного
палива, 257,4 тис. ц мастильних матеріалів, що становить відповідно 1898
млн грн, 10349 млн грн, 350 млн грн [2]. Майже третина палива, що
витрачається сільськогосподарським виробництвом, припадає на основний
обробіток ґрунту.
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Однак, у зв'язку зі збільшенням обсягів механізованих робіт, витрата
палива в сільськогосподарському виробництві щороку зростає, і
задовольняти потребу у ньому стає все важче. Тому, разом із завданням
підвищення економічності роботи тракторних і комбайнових двигунів,
особливого значення набуває і завдання зниження питомої енергоємності
сільськогосподарських операцій, що тягне за собою підвищення
продуктивності машино-тракторних агрегатів. Весь приріст продукції
сільського господарства повинен бути отриманий за рахунок підвищення
продуктивності праці.
Одними із способів її підвищення є активне впровадження в
сільськогосподарське виробництво сучасних енергоощадних технологій, а
також комбінованих ґрунтообробних машин для їх реалізації. Щороку
з'являються нові конструкції машин з оригінальними робочими органами.
Вони можуть одночасно виконувати велику кількість технологічних
операцій, проте стають більш громіздкими. Розширюються функціональні
можливості машин, ускладнюється конструкція, збільшується маса. Також у
всіх розвинених країнах світу ведуться пошуки нових технологічних
прийомів обробітку ґрунту, спрямованих на захист її від ерозійних процесів,
збереження і підвищення родючості, скорочення витрат пального, трудових і
грошових витрат. Апробовані і широко впроваджуються різні прийоми
мінімалізації обробітку ґрунту, а також набуває поширення часткова заміна
відвальної оранки безвідвальним подрібненням [3, 4].
Продуктивність МТА залежить від багатьох чинників і умов
виробництва, і в першу чергу – від енергоємності процесу. Визначення цієї
величини в умовах експлуатації необхідно, наприклад, для вибору найбільш
продуктивних складів агрегатів і режимів їх роботи; встановлення технічно
обґрунтованих норм виробітку і витрати паливно-мастильних матеріалів;
забезпечення
контролю
за
технічним
станом
тракторів
і
сільськогосподарських машин, правильністю їх регулювань тощо.
Основними вимогами, що ставляться до ґрунтообробних машин,
використовуваних
в
інтенсивній
технології
вирощування
сільськогосподарських культур, є можливість їх застосування в різні
агротехнічні терміни. Не менш важливою вимогою є також зменшення дії
ущільнюючого впливу ходових систем машин на ґрунт. Найбільш
перспективні в цьому плані комбіновані машини і машини з активними
робочими органами, які здатні за один прохід агрегату підготувати ґрунт
відповідно до агротехнічних вимог. Їх впровадження в традиційну систему
обробітку ґрунту значно змінило її в бік мінімалізації впливу робочих органів
на ґрунт і забезпечило можливість створення на їх базі комбінованих машин.
Дослідження вітчизняних і зарубіжних вчених показують, що за
ефективністю обробітку ґрунту, особливо важкого за механічним складом,
машини з активними робочими органами не мають рівних. Більшість
зарубіжних фірм випускають такі землеоброблювальні машини різної
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потужності, які можуть використовуватися в сільськогосподарських
підприємствах з різними розмірами, умовами виробництва і можливостями
придбання техніки. Ширина обробітку цих машин варіюється в межах
0,2 - 9 м, а потужність в межах 0,38 - 217,4 кВт.
Агрегати, обладнані активними робочими органами, навіть при
незначній ширині захвату, дозволяють більш ефективно завантажити трактор
або енергетичний засіб. У більшості випадків приведення робочих органів
здійснюється від вала відбору потужності трактора. В основному для
підготовки ґрунту під посів застосовують ґрунтообробні фрези з
горизонтальним або вертикальним розташуванням осі обертання. Названі
агрегати дозволяють за один прохід підготувати ґрунт під посів, а також
виконати ці операції спільно.
Застосування ротаційних ґрунтообробних машин з активними робочими
органами з приводом від механізму відбору потужності трактора виконують
технологічні функції на швидкостях, що в 3 – 8 разів перевищують швидкість
МТА. Це значно знижує витрати на переміщення «мертвих мас» агрегату, які
не беруть участі у виконанні корисної роботи При цьому складові
технологічних опорів створюють підштовхуюче зусилля, розвантажуючи
ланку в системі «ґрунт – рушій трактора», підвищуючи ефективність
використання агрегату.
Застосування ротаційних борін в сільському господарстві набуває все
більшого значення. Завдяки їх застосуванню в комбінації з іншими
знаряддями багато робочих процесів виконуються швидше і з меншими
витратами, а отже, результати виробництва стають рентабельнішими.
Передовий досвід показує, що машини з активними робочими органами
найкраще використовувати в комплексі з іншими машинами в комбінованих
агрегатах, оскільки вони мають компактні розміри та меншу металомісткість.
Розглянемо основні характеристики машин з активними робочими органами
на прикладі передових розробок.
Ротаційна борона «ZIRKON» фірми «LEMKEN» (рис. 1) призначена для
передпосівної підготовки ґрунту під посів за один прохід. Вона робить
інтенсивне перемішування і подрібнення на робочу глибину до 15 см.
Активні робочі органи оптимально готують ґрунт під посів практично в будьяких ґрунтових умовах (на затверділих, ущільнених, сухих і важких ґрунтах).
Інтенсивність обробітку можна регулювати за рахунок зміни швидкості руху,
числа обертів вала відбору потужності і передаточного числа редуктора
борони.
Ширина
захвату
агрегатів
коливається
від
2,5
до 6 м. Борона обладнана гідрофікованою триточковою системою
навішування для комбінації борони з сівалками будь-яких виробників з
найменшими витратами часу.
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Рисунок 1 – Комбінація борони «ZIRKON» і сівалки

Безліч різновидів ротаційних борін і ротаційних культиваторів випускає
німецька фірма «Amazone».
Ротаційні борони «Amazone КЕ» з робочою шириною захвату 2,5 м, 3 м
і 2 м є міцним сільськогосподарським знаряддям завдяки наявності потужної
рами і пружинної фіксації зубів. Борона оптимально підходить для складання
комбінацій із зубчастим польовим котком, котками з клиноподібними
дисками і опорними котками з шинами, і відповідно, з сівалками.
Ротаційний культиватор «Amazone КГ» має робочу ширину захвату 3 м,
4 м, 4,5 м і 6 м і необхідну потужність від 50 кВт. Ротаційний культиватор
«КГ» має всі переваги ротаційних борін «Amazone», але, крім того, має більш
міцні зуби з більшим кутом атаки, які дозволяють безперешкодно
заглиблюватися в землю і утримувати автоматично необхідну глибину
роботи.
Вібраційна борона «Amazone РЕ» має ширину захвату 3 та 4 м. Швидко
вібруючі зуби вібраційної борони самоочищуються, залишки соломи, коріння
бур'янів скидаються і не налипають на зуби, ґрунт розкривається знизу, а не
давиться або ріжеться, а тому робота борони здійснюється за мінімальної
привідної потужності.
Ротаційна борона «КЕ», роторний культиватор «КГ» і вібраційна борона
«РЕ» легко комбінуються з пневматичною, механічною зерновими сівалками,
або сівалкою точного висіву (рис. 2).
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Рисунок 2 – Комбінація агрегатів «Amazone» з сівалками

Німецька фірма «RAU» випускає модельний ряд комбінованих
агрегатів, за допомогою яких можна проводити передпосівний обробіток і
посів на будь-яких типах ґрунтів за один прохід або окремо (рис. 3).

Рисунок 3 – Технологічні схеми комбінованих агрегатів фірми «RAU»

Агрегат «RAU AIRSEM» призначений для одночасного обробітку
ґрунту і посіву сільськогосподарських культур. Основа агрегату – ротаційна
борона «cyclotiller», яка випускається шириною захвату від 2,5 до 4,5 м і
необхідної потужністю, відповідно, від 110 до 200 к. с. Конструкція борони
аналогічна вищеописаним. Сівалка для одночасного посіву кріпиться зверху
на бороні за допомогою спеціального навісного пристрою. Це може бути
серійна сівалка або та, що не використовується окремо.
Агрегат «Rau Rotosem» (рис. 4) призначений для одночасного обробітку
ґрунту і посіву сільськогосподарських культур з можливістю одночасного
прикочування посівів. Основною машиною є «Rototiller» шириною захвату
від 3 до 4 м і необхідної потужності від 125 до 180 к.с. Машина має
горизонтальний зубчастий ротор, на який з допомогою болтів кріпляться
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клинові або мульчувальні зуби. Для зменшення розкидання обробленого
ґрунту відразу за ротором є регульований щиток. Обробіток ґрунту з посівом
може проводитися після оранки на стерньовому фоні і по посівах проміжних
культур. У разі посіву по стерні агрегат може дообладнуватися
регульованими по висоті глибокорозпушувачами. Сівалка може
приєднуватися як серійна, так і спеціальна для даного агрегату.

Рисунок 4 – Комбінований агрегат «Rau Rotosem»

Німецька фірма «Pottinger» випускає ротаційні борони «Lion» з різною
шириною захвату (2,5; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0 м) для тракторів потужністю від
180 к.с. до 270 к.с. Можлива комплектація подвійними і одинарними роторами.
Самі ротори закручені і розташовані під кутом назад, що забезпечує інтенсивне
розпушування ґрунту у верхніх горизонтах. Ковані кронштейни кріплення
роторів добре захищені і тому нечутливі до каменів. Ці борони оснащені
механізмом зі змінним передаточним числом і інтегрованим захистом від
перевантаження для різних ґрунтових умов та інтенсивності обробітку.
Товщина загартованих робочих органів становить 18 мм.
Фірма Struik виробляє технічні засоби для механізації технологічного
процесу формування гряд і гребенів. Сьогодні на ринку техніки відомі
машини з активними робочими органами, які за один прохід формують від
однієї до трьох гряд (рис. 5). Культиватори-грядоутворювачі з активними
робочими органами створюють дрібногрудочкувату структуру ґрунту,
прикочують поверхню поля і формують гряду. Вони комплектуються
фрезерним барабаном і котками для формування гряд. Машини за
конструкцією однотипні, відрізняються шириною захвату, кількістю
нарізаних гряд і конструкцією прикочувального котка.
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Рисунок 5 – Фрезерні культиватори-грядоутворювачі фірми Struik

Культиватори-гребенеутворювачі з активними робочими органами
(рис. 6) – це навісні машини, що складаються з рами, фрезерного барабана,
гребенеутворювача, опорних коліс, центрального редуктора, бортового
редуктора, механізму регулювання глибини обробітку, механізму
регулювання тиску на плиту гребенеутворювача, трансмісійного вала.
Гребенеутворювачі за конструкцією однотипні, відрізняються шириною
захвату і кількістю гребенів, які формуються одночасно [5].

Рисунок 6 – Фрезерні гребнеутворювачі фірми Struik
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Висновки
З ростом енергонасиченості сучасних тракторів постає проблема
підвищення економічності роботи тракторних і комбайнових двигунів та
зниження питомої енергоємності сільськогосподарських операцій, що
призведе до підвищення продуктивності машинно-тракторних агрегатів.
Одним із способів досягнення цього є впровадження в сільськогосподарське
виробництво сучасних енергоощадних технологій, а також ґрунтообробних
машин з активними робочими органами. Комплекс машин повинен
базуватися на високопродуктивних універсальних комбінованих агрегатах,
здатних виконувати не лише якісну підготовку ґрунту, але й знизити
енергетичні, матеріальні та трудові витрати за одночасного поліпшення
екологічного стану зони кореневої системи. Необхідно розвивати
нетрадиційні способи підготовки ґрунту під посів з використанням передових
агрегатів на базі ротаційних борін і агрегатів для прямого посіву з пасивними
робочими органами.
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Аннотация
Проанализированы основные преимущества сельскохозяйственных
машин с активными рабочими органами на фоне постоянного роста
энергонасыщенности тракторов и цен на энергоресурсы.
Summary
Analyzes the main advantages of agricultural machines with active working
bodies with the constant growth of powerful tractors and energy prices.
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УДК 631.363.2
ЕКЗАМЕН КОРМОЗАГОТІВЕЛЬНИХ МАШИН ГОЛЛАНДСЬКОЇ
ФІРМИ «LELY» В УМОВАХ УКРАЇНИ
С. Постельга, В. Смоляр, канд. с.-г. наук,
Л. Кириченко, Л. Філоненко, В. Громадська
УкрНДІПВТ ім. Л.Погорілого
Наведено конструкційні особливості та результати випробувань
кормозаготівельних машин, що входять до складу «зеленої лінії» фірми Lely.
Ключові слова: валкоутворювач, візок-підбирач, ворушилка, косарка,
обмотувальник рулонів, прес-підбирач, сінаж.
Постановка проблеми. Успішний розвиток тваринництва у значній мірі
залежить від стану кормової бази, тобто системи виробництва кормів для
сільськогосподарських тварин. Раціонально організована кормова база
повинна задовольняти такі основні вимоги: стабільне забезпечення тварин
повноцінними кормами протягом року, одержання високоякісних і дешевих
кормів, випереджаюче виробництво кормів порівняно з ростом поголів’я
тварин, створення страхових запасів кормів.
У кормовиробництві важливо, щоб збирання урожаю здійснювалось в
оптимальні строки і забезпечувалось збереження поживної цінності кормової
сировини. За таких умов ключова роль належить технічним засобам для
заготівлі кормів. В Україні, на жаль, окрім косарок з шириною захвату до 2,1
м та пасивних грабель-валкоутворювачів, сучасна високопродуктивна
кормозаготівельна техніка не виготовляється. Поряд з цим багато провідних
зарубіжних фірм пропонують широку гамму машин для механізації різних
технологічних операцій під час заготівлі кормів. Голландська фірма «Lely»,
яка є одним з європейських лідерів у виробництві техніки для збирання та
заготівлі кормів з трав, зовсім недавно почала пропонувати свою продукцію
на ринку України. Тому встановлення показників призначення машин цієї
фірми в умовах експлуатації на полях України для інформування вітчизняних
сільгосптоваровиробників є доволі актуальним.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Кормозбиральну техніку
використовують для заготівлі таких видів кормів: сіна в подрібненому та
пресованому вигляді; силосу із кукурудзи, зібраної у фазі молочно-воскової
та воскової стиглості; сінажу з інтенсивно пров’ялених трав.
Сінаж – це корм, одержаний із зібраних в ранні фази вегетації і
пров’ялених до вологості 45-55 % трав, що зберігається в анаеробних умовах.
Висока якість і збереженість сінажу досягаються за умови дотримання
технологічного регламенту в процесі його заготівлі. Основними операціями
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під час сінажування є: скошування кормових рослин та їх плющення;
пров’ялювання рослинної маси; підбирання пров’яленої маси з одночасним
подрібненням та завантаженням у транспортні засоби; завантаження в
траншеї або у плівкові рукави; ущільнення та ізоляція сінажованої маси від
доступу повітря [1].
Виконання основних технологічних операцій в процесі збирання та
підготовки рослинної маси до сінажування проводиться практично тими ж
технічними засобами, що й під час заготівлі сіна. Так, для скошування трав
застосовують
косарки-плющилки,
для
забезпечення
інтенсивного
пров’ялювання рослинної маси до потрібної вологості найчастіше
використовують ротаційні граблі, ворушилки з робочими елементами у
формі зубів та валкоутворювачі як з боковим, так і з центральним
укладанням валка. Підбирання пров’яленої маси з одночасним подрібненням
здійснюють візками-підбирачами або кормозбиральними комбайнами.
Останнім часом за кордоном набула поширення альтернативна
технологія заготовлі високоякісного корму підвищеної вологості, так званого
пресованого сінажу в упаковці. У короткі строки понад 30 фірм Західної
Європи (Норвегія, Німеччина, Франція, Італія, Австрія, Фінляндія і ін.)
освоїли випуск технологічного обладнання для реалізації цієї
технології [2].
Суть технології полягає в тому, що скошена і пров’ялена за традиційною
технологією трава підбирається прес-підбирачем. Одержані рулони чи паки
повністю обмотують у кілька шарів тонкою (0,025-0,03 мм) еластичною
плівкою, покритою шаром контактного клею. За такої технології сінажована
маса перебуває в повітронепроникній оболонці. Це забезпечує одержання
кормової маси з великим вмістом обмінної енергії, протеїну, каротину, дає
змогу заготовляти корми за несприятливих погодних умов. Така технологія
набуває дедалі ширшого застосування у фермських господарствах Західної
Європи [3].
Для одержання корму високої якості за вказаною технологією вологість
пров’яленої маси повинна становити 50 %; спресований рулон або пака
повинні бути обгорнуті не пізніше, ніж через 2 години після формування за
температури повітря 20 °С, через 3 години – 15 °С, через 4 години – за
температури 10 °С; під час обгортання плівкою рулону або паки перекриття
шарів плівки повинно становити не менше 50 %, кількість шарів – не менше
чотирьох.
Пакування рулонів у плівку здійснюють як на стаціонарі, так і
мобільним агрегатом. У першому випадку рулони з поля перевозять на
спеціальний майданчик, де пакують у плівку пакувальником, що
агрегатується з енергетичним засобом.
Мобільний агрегат здійснює пакування рулонів одразу після їх
утворення, оскільки прес-підбирач направляє рулон на стіл агрегатованого з
ним пакувальника. Комплекси машин для пакування рулонів у плівку
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постачають на ринок фірми Wolagri, Kverneland, Class, John Deere, McHale
Engineering, Vicon, New Holland, Krone, Gowejl. Незважаючи на те, що
рулонообмотувальні машини – це техніка порівняно дорога (що зумовлено
значним рівнем гідрофікації й автоматизації управління), обсяг їх продаж в
країнах Європи є доволі високим.
На сьогодні більшість європейських фермерів у кормовиробництві ще
віддають перевагу обмотувальникам рулонів агрегатованого типу. У
причіпному варіанті пакувальну установку з’єднують з прес-підбирачем з
використанням телескопічної тягової штанги. Процес формування рулону та
обмотування його плівкою контролюється з кабіни енергетичного засобу. По
закінченні формування рулону тракторист вмикає програму «Обмотування
рулону», тягова штанга скорочується, обмотувальник підтягується впритул
до прес-підбирача і рулон направляється на платформу обмотувальника.
За даними наукових повідомлень, вже найближчим часом високопродуктивні комбіновані машини, що об’єднують прес-підбирач та
обмотувальник рулонів, почнуть витісняти на ринку сільськогосподарської
техніки причіпні й навісні обмотувальні установки. Такі комплекси, в яких
рулон обмотується одразу після виходу з пресувальної камери (що забезпечує
високу якість корму), активно демонструють на найбільших європейських
виставках-ярмарках. Проте висока вартість цих машин стримує їх поширення
[ 4].
Переваги сучасної технології заготівлі кормів зводяться до значного
підвищення якісних характеристик сінажу та зменшення втрат поживних
речовин під час його заготівлі і зберігання, відсутності потреби в кормових
сховищах.
Мета досліджень – встановити конструкційні особливості, оцінити
якість роботи та експлуатаційно-технологічні
показники комплексу
кормозаготівельних машин фірми «Lely» в умовах України.
Виклад основного матеріалу УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого були
проведені випробування машин «зеленої лінії» фірми Lely у складі: косаркиплющилки Splendimo PC 330 R, ворушилки Lotus 1020, валкоутворювача
Hibiscus 805 CD, прес-підбирача рулонного Welger RP 245 Profi, обмотувача
рулонів ATTIS PT 160 та візка-підбирача TIGO 40R.
«Зелена лінія» Lely призначена для скошування сіяних і природних трав з
одночасним плющенням, ворушіння кормової маси та розкидання валків,
згрібання пров’яленої рослинної маси у валки, підбирання рослинної маси з
валків, подрібнення та пресування її у рулони з обмотуванням кожного рулона
сіткою, обгортання поліетиленовою плівкою рулонів сінажованої маси,
підбирання рослинної маси з валків, подрібнення її, перевезення та
саморозвантаження сінажованої маси в траншеї.
Машини агрегатуються з енергетичними засобами – колісними
тракторами класу 1,4 – 3,0 і можуть використовуватись у всіх агрокліма-тичних
зонах України. Встановлені технічні дані машин наведено в табл. 1.
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Таблиця 1 – Технічні дані машин «зеленої лінії»

Показник

1
Ширина
захвату, м
Робоча
швидкість,
км/год
Кількість
дисків різального
апарата,
шт.
Тип плющилки
Частота
обертання
ВВП,
об./хв
Агрегатува
ння

Кількість
ножів, шт.
Кількість
роторів,
шт.
Кількість
штанг на
роторі, шт.
Ширина
валка, м
Ширина
пресувальної
камери, м
Тип камери пресування

Значення показника
ВалкоПресутвопідбирач
рювач
рулонний
Hibiscus
Welger
805 CD
RP 245
Profi
4
5
7,45-7,95
2,25

Косаркаплющилка
Splendimo
PC 330 R

Ворушилк
а
Lotus
1020

Обмотува
ч рулонів
ATTIS PT
160

Візокпідбирач
TIGO 40R

2
3,25

3
10,2

6
–

7
1,8

10,7

12,8

9,4

5,2

–

9,4

7

–

–

–

–

–

Вальцева

–

–

–

–

–

1000

540

540

540

-

540

Енергети
чний
засіб
тягового
класу 1,4
–

Енергети
чний
засіб
тягового
класу 3,0
31

Енергетичний засіб тягового
класу 1,4

14

–

–

Енергети
чний
засіб
тягового
класу 2,0
17

–

8

2

–

–

–

–

7

11

–

–

–

1,60

–

1,25-1,8

–

–

–

–

–

–

1,23

–

–

–

–

–

Постійно
го
перерізу

–

–
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1
Діаметр
рулона, м
Габаритні
розміри в
транспортному положенні, мм:
довжина
ширина
висота
Маса, кг

2
–

3
–

4
–

5
1,25

6
0,9-1,6

7
–

5330
3880
1910
1800

7150
1550
2100
2130

8200
3050
3650
2420

4980
2320
2700
3590

4350
2740
2400
2110

8150
2500
3300
14000

Косарка-плющилка (рис. 1) складається з несучої рами, сниці,
різального апарата, валкової плющилки, коліс, механізму копіювання,
гідравлічної системи, приводу та захисних фартухів. На рамі закріплені
основні вузли косарки. Косарка агрегатується з енергетичним засобом з
використанням сниці, яка шарнірно з’єднана з рамою і може
встановлюватись в робоче або транспортне положення з використанням
гідроциліндра. На сниці розміщене поворотне двоточкове зчеплення,
поворотний редуктор, який має положення прийому потужності на
1000 об./хв, приводний вал та маслопроводи.

Рисунок 1 – Косарка-плющилка Splendimo PC 330

Різальний апарат косарки-плющилки являє собою циліндричний
редуктор, виконаний у вигляді плоского коробчастого корпуса. Зверху
взаємно перпендикулярно встановлені плоскі диски. З обох сторін різального
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бруса встановлені диски з конусами, які дозволяють проводити попереднє
звужування потоку скошеної маси.
Валкова плющилка складається з двох металевих вальців. Інтенсивність
плющення залежить від тиску вальців на рослинну масу, який регулюється з
використанням гвинтового механізму.
Для копіювання поверхні ґрунту різальний апарат зв’язаний з несучою
рамою з використанням тяг, які створюють «плаваючий паралелограм». Дві
натяжні пружини зв’язані з рамою і дозволяють регулювати тиск різального
апарата на ґрунт.
Приведення в дію робочих механізмів косарки-плющилки здійснюється
таким чином: крутний момент від вала відбору потужності (ВВП)
енергетичного засобу через поворотний редуктор та телескопічний
карданний вал передається на редуктор привода різального апарата та
ланцюгову передачу привода плющильних вальців.
Гідравлічна система складається з гідроциліндрів, маслопроводів,
рукавів високого тиску та розривних муфт.
Захисні фартухи призначені для захисту механізмів від викидання
каменів та інших сторонніх предметів.
Ворушилка (рис. 2) складається з несучої рами, восьми роторів,
редуктора, карданного вала зі здвоєною хрестовиною, гідравлічної та ходової
системи.

Рисунок 2 – Ворушилка Lotus 1020
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Рама - зварної конструкції. На ній змонтовані всі складові частини
машини. До рами закріплені ходові колеса, сниця.
Ротор ворушилки являє собою тарілку, на якій закріплено сім консолей
із встановленими на них по одному подвійному пальцю. Привод ротора
здійснюється через редуктор. Пальці виготовлені із пружної сталі і мають
високу зносостійкість та пружність. За своєю конструкцією зовнішній палець
виконано довшим, що під час виконання технологічного процесу
унеможливлює захоплення землі.
Піднімання та опускання роторів здійснюється з використанням
гідроциліндрів гідравлічною системою енергетичного засобу.
Кожен ротор опирається на ходове колесо, що забезпечує якісне
копіювання рельєфу поля.
Валкоутворювач (рис. 3) складається з рами, на якій закріплена ходова
вісь з двома пневматичними колесами, двох роторів, приводу,
валкоутворювального екрана та гідравлічної системи.

Рисунок 3 – Валкоутворювач Hibiscus 805 CD

Рама зварної конструкції є базою для монтажу вузлів і механізмів
машини.
Ротор валкоутворювача являє собою герметично закриту головку, в якій у
масляній ванні пересуваються напрямні ролики граблин (контроль і заміна
масла за період строку служби машини не проводиться). Напрямна
виготовлена із високоякісного чавуну з плавними контурами руху роликів,
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що забезпечує плавний поворот важелів граблин. Напрямні ролики виконані
із загартованої сталі із закритими шарикопідшипниками, які не потребують
технічного обслуговування. Ротор має 12 штанг, на кожній з яких
встановлено по чотири подвійних зуби, які згрібають кормову масу у валок.
Зуби виготовлені з пружинної сталі і мають високу зносостойкість та
пружність. Піднімання та опускання роторів здійснюють з використанням
гідравлічної системи енергетичного засобу та гідроциліндрів. Під час пуску в
роботу ротори опускають на опорне шасі, важіль гідророзподільника
переводять у плаваюче положення. Вал відбору потужності енергетичного
засобу включають за мінімальної частоти обертання двигуна на холостому
ходу, після чого частоту обертання доводять до 540 об./хв. Швидкість руху
вибирають в залежності від рельєфу поля, урожайності та вологості
рослинної маси.
Опорне шасі призначене для копіювання поверхні поля. Опорні колеса
шасі розміщені на двох тандемних вісях із зміщенням одне відносно одного.
Висоту валкоутворювача над поверхнею поля встановлюють так, щоб зуби
граблин не торкалися ґрунту. Внаслідок цього рослинна маса не
забруднюється землею.
Регулювання ширини захвату валкоутворювача здійснюють з
використанням гідроциліндрів, винесенням роторів телескопічним
механізмом.
Прес-підбирач (рис. 4) складається з рами, причіпного пристрою,
ходових коліс, підбирача, подрібнювального апарата, камери пресування,
механізму привода, гідросистеми, обмотувального механізму, системи
вивантаження та електрообладнання.

Рисунок 4 – Прес-підбирач рулонний Welger RP 245 Profi
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Приведення робочих механізмів прес-підбирача здійснюється від ВВП
енергетичного засобу.
На рамі змонтовані всі основні складові частини, а також закріплені
ходові колеса, причіпний пристрій, драбинка з майданчиком для
обслуговування, а також встановлений додатковий стояк-опора, який, після
агрегатування з трактором, фіксується в піднятому положенні.
Підбирач призначений для підбирання валків і подавання підібраної
маси в камеру пресування. Робочими механізмами підбирача є пружинні
пальці, встановлені на граблинах. Рама прес-підбирача з’єднана з рамою
підбирача шарнірно. Піднімання підбирача в транспортне положення і
опускання його в робоче здійснюють з кабіни енергетичного засобу з
використанням гідроциліндрів. Підбирач оснащений притискним роликом
для забезпечення рівномірної подачі маси.
Подрібнювальний апарат призначений для подрібнення підібраної маси.
Він складається з подавального ротора та ножів, які закріплені на осі і днищі.
Подрібнювальний апарат може комплектуватись 13-ма, 17-ма або
25-ма
ножами. В залежності від призначення маси, яку заготовляють, конструкцією
передбачено відключення подрібнювального апарата.
Камера пресування призначена для формування рулонів з маси,
підібраної підбирачем. Вона складається з двох частин: передньої,
закріпленої на рамі нерухомо, та задньої, з’єднаної з передньою частиною
шарнірно. Пресувальне полотно виконане у вигляді ланцюгово-планчастого
транспортера.
Механізм привода складається з карданного вала, редуктора,
ланцюгових передавачів. Ланцюгові передавачі закриті захисними кожухами.
Гідросистема прес-підбирача складається з гідроциліндрів відкривання
камери пресування та підйому підбирача, з’єднувальних трубопроводів та
рукавів високого тиску. Гідросистема прес-підбирача працює від
гідросистеми енергетичного засобу.
Обмотувальний механізм призначений для обмотування сформованих
рулонів сіткою або шпагатом. Складовими елементами обмотувального
механізму є: ланцюговий контур, шків із зірочкою, каретка з поводком і
ножем, механізм подавання сітки, протирізальний упор.
Система вивантаження сформованого рулону відбувається таким чином:
оператор з робочого місця гідроциліндрами відкриває пресувальну камеру і
рулон викочується на поверхню поля по скатній дошці.
Електричне обладнання прес-підбирача склається з правого і лівого
ліхтарів з габаритними вогнями та показчиками поворотів; датчиків, що
спрацьовують після закінчення формування та вивантаження чергового
рулону; електричної проводки; пульта керування; розетки для підключення
до електричної системи енергетичного засобу. Завдяки пульту керування
повністю контролюється весь технологічний процес роботи машини.
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Обмотувальник рулонів (рис. 5) складається з рами, обертального стола,
аплікатора з протяжним пристроєм для плівки, захоплювача рулонів
(маніпулятора), механізму відрізання плівки, скатної дошки, гідросистеми,
сниці, електричного обладнання.

Рисунок 5 – Обмотувач рулонів ATTIS PT 160

На рамі змонтовані всі складові частини машини, закріплені колеса,
сниця та додатковий стояк-опора, який після агрегатування з енергетичним
засобом фіксується в піднятому положенні.
Поворотний стіл складається з двох барабанів, з’єднаних між собою
пасами. Він призначений для обертання рулону одночасно навколо двох осей.
Аплікатор з протяжним пристроєм призначений для встановлення в
ньому бобіни з плівкою і забезпечення її натягування під час обмотування
рулону.
Маніпулятор призначений для захвату рулону із землі і подачі на
поворотний стіл. Він має вилоподібну форму.
Механізм відрізання слугує для відрізання плівки після закінчення
процесу обмотування.
Скатна дошка слугує для приймання обмотаного рулону з поворотного
столу і вивантаження його на поверхню поля. Вона складається з рамки, до
якої прикріплено гумовий килимок.
Гідросистема обмотувальника рулонів складається з гідроциліндрів
піднімання і опускання поворотного столу, маніпулятора, скатної дошки,
з’єднувальних трубопроводів і рукавів високого тиску.
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Привод робочих механізмів здійснюється від гідросистеми
енергетичного засобу.
Електричне обладнання обмотувальника рулонів складається з правого і
лівого ліхтарів з габаритними вогнями і показчиками поворотів, електричних
провідників, пульту керування.
Візок-підбирач (рис. 6) складається з рами, причіпної сниці, ходової
частини з гальмівною системою, яка має пневматичний привід, підбирача з
подрібнювальним апаратом, кузова, вивантажувального пристрою,
гідросистеми та електрообладнання.

Рисунок 6 – Візок-підбирач TIGO 40R

Ходова частина машини є двовісною – типу «Тандем» і забезпечує
високу швидкість пересування шляхами загального призначення (до 40
км/год).
Підбирач з подрібнювальним апаратом навішений в передній частині
рами, перед кузовом. Підбирач – класичної схеми, барабанно-пальцьовий.
Ширина захвату підбирача становить 1,8 м.
Подрібнювальний апарат складається з ротора з жорстко встановленими ножами і блоку нерухомих ножів, які розміщені в проміжках між
рухомими. Ножі на роторі встановлені по спіралі для вирівнювання
навантаження на ротор.
Для запобігання аварійним поломкам подрібнювального апарата кожний
нерухомий ніж має свій автономний запобіжний пристрій. Крім того,
подрібнювальний апарат має гідрофікований пристрій для переведення блока
нерухомих ножів з неробочого положення в робоче і навпаки, завдяки чому
можна підбирати масу з подальшим подрібненням чи без нього.
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В кузові машини встановлений вивантажувальний ланцюговопланчастий конвеєр. Задній борт візка під час вивантаження відкривається з
використанням гідроциліндрів.
Оцінювання якості роботи машин «зеленої лінії» фірми Lely проведено
під час заготівлі сінажованої маси люцерни. Умови випробувань наведені в
таблиці 2.
Таблиця 2 – Умови випробувань машин «зеленої лінії» фірми Lely
Показник
Характеристика навколишнього
середовища:
- температура повітря, °С
- відносна вологість повітря, %
Характеристика ґрунту:
- тип
- рельєф
- вологість в горизонті
0-10 см, %
- твердість в горизонті 0-10 см, МПа
Характеристика рослин:
культура
урожайність, т/га
середня висота рослин, см
густота травостою, шт/м2
Характеристика валка:
висота, см
ширина, см
маса 1 пог. м, кг
щільність валка, кг/м3
відстань між валками, м
Характеристика рулону:
діаметр, мм
висота, мм
маса, кг

Значення за результатами
випробувань

18,7
56,7
Чорнозем
Рівний
17,11
0,77
Люцерна
147,8
97,5
398
37
130
2,96
6,15
7,45
1230
1250
300

Косарка експлуатувалась на скошуванні люцерни вологістю 78,1 % у
фазі початку цвітіння. Висота зрізування становила 70 мм, повнота
плющення – 98 %.
Ворушилка працювала на спушуванні люцерни вологістю 69,0 %
та розкиданні валків. Коефіцієнт спушування маси становив 0,7.
Валкоутворювач формував валки шириною 1,3 м з підв’яленої маси
люцерни вологістю 52,0 %. Втрат маси під час формування валків не
відмічено.
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Прес-підбирач експлуатувався на підбиранні сінажованої маси
вологістю 46,5 %, подрібнення її та пресування у рулони з обмотуванням
кожного рулона сіткою. Втрат корму не відмічено. Середній розмір
подрібнених часток корму становив 47,4 мм. Витрати сітки були на рівні
123,2 г на один рулон або 0,411 г на один кг корму.
Під час обгортання рулонів сінажованої маси поліетиленовою плівкою
витрати плівки становили 0,440 кг/рулон (0,291 кг/м 3 корму).
Візок-підбирач експлуатувався на підбиранні валків кормової маси
вологістю 46,5 % з подрібненням. Середній розмір подрібнених часток корму
був на рівні 65,3 мм. Втрат корму не відмічено.
Якість виконання технологічного процесу на всіх етапах заготівлі
кормів спеціалізованими технічними засобами – задовільна.
Результати експлуатаційно-технологічного оцінювання машин «зеленої
лінії» під час заготівлі сінажу заготівлі сінажу, наведено в таблиці 3.
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валків
Підбір
та
подрібнення
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та
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рулонів

Марка машини

Назва
с.-г.
операції

Витрати
палива, л/га (л/т)
[л/рулон]

Таблиця 3 – Експлуатаційно-технологічні показники машин
«зеленої лінії»

10,7
(1,0)
2,8
(0,3)

3,1
(0,7)
5,7
(1,4)

Виходячи з експлуатаційно-технологічних показників, отриманих в
умовах реальної експлуатації, встановлено що використання даного
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комплексу машин ефективне на фермах з поголів’ям 600 корів і більше. Так
як найменш продуктивною машиною в «зеленій лінії» є косарка-плющилка,
то при використанні двох косарок у складі комплексу ефективність
використання решти машин значно підвищиться.
Висновки
За результатами проведених випробувань встановлено, що машини, які
входять до складу «зеленої лінії» Lely, а саме: косарка-плющилка Splendimo
PC 330 R, ворушилка Lotus 1020, валкоутворювач Hibiscus 805 CD, преспідбирач рулонний Welger RP 245 Profi, обмотувач рулонів ATTIS PT 160,
візок-підбирач TIGO 40R, забезпечують задовільне та надійне виконання
технологічного процесу на збиранні та заготівлі трав. Використання машин у
складі «зеленої лінії» дозволяє в оптимальні агростроки заготовляти великі
об’єми високоякісних кормів з трав.
Висока продуктивність у поєднанні з задовільною якістю та надійністю
дають можливість використовувати машини в господарствах різних розмірів.
Використання комплексу машин однієї фірми-виробника дозволяє
раціонально узгодити їх між собою за продуктивністю, уникнути
простоювань за рахунок сервісного обслуговування та уніфікації запасних
частин.
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Аннотация
Приведены конструкционные особенности и результаты испытаний
кормозаготовительного машин, входящих в состав «зеленой линии» фирмы
Lely.
Summary
Shows the design features and test results of Feed machines that are part of
the "green line" of the firm cherish described in the article
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УДК 631.352:631.552:001.8
АНАЛІЗ КОНСТРУКЦІЙ ТА РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕНЬ
МАШИНИ ДЛЯ СКОШУВАННЯ ТРАВ
А. Жаріков,
Львівська філія УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого
Розглянуто конструкції косарок з різними типами різальних апаратів
(сегментно-пальцевих, дискових та роторних) та результати досліджень
машин для скошування трави. Оцінено ефективність косарок за
агротехнічними, експлуатаційно-технологічними, енергетичними
та
економічними показниками.
Ключові слова: аналіз, конструкція, скошування трави, косарка,
дослідження.
Суть проблеми. Для ефективного ведення молочного і мясного
тваринництва необхідно заготовити на стійловий період близько 1 т сіна на
корову [1]. Скошування трав є початковим етапом заготівлі сіна, від якості
виконання якого залежить врожайність і якість сіна. Вони повинні
виконувати зрізування природних трав не вище 6 см і сіяних трав – не вище
8 см, укладати скошену масу в прямолінійні валки [2]. Не менш важливим
чинником, який впливає на якість сіна, є агрокліматичні умови. Дуже
важливо всі операції з сінозаготівлі виконати в погожі сонячні дні у стислі
терміни. Тому в господарствах необхідно мати надійну, продуктивну та
ефективну техніку для сінозаготівлі, в тому числі і косарки. Найбільш повну
оцінку косарок можна дати за сукупністю агротехнічних, експлуатаційнотехнологічних, енергетичних і економічних показників.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. В публікації [2] описано
конструкції і технологічні схеми косарок та наведено теоретичні основи
розрахунку робочих органів. У матеріалах [3-8] наведено опис конструкцій і
результати випробувань різних типів косарок. Однак, в розглянутих джерелах
не проведено порівняльної оцінки машин з різними конструкціями різальних
апаратів.
Мета дослідження – провести порівняльну оцінку різних типів косарок.
Виклад основного матеріалу. На ринку техніки представлено понад 700
моделей начіпних, напівпричіпних і самохідних косарок та косарок-плющилок
виробництва фірм Сrone, Claas, Kuhn, Vicon, Caspardo тощо. В Україні серійне
виробництво косарок впроваджено у ТОВ ‖КДТ Сільгоспмаш‖, ВАТ
―Львівагромашпроект‖, ВАТ ―Львівсільмаш‖, ВАТ ―Новоград-Волиньсільмаш‖,
ВАТ ―Білоцерківсільмаш‖ та інші. За типом різального апарату косарки
поділяються на сегментні, сегментно-пальцеві та ротаційні.
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Косарка з сегментно-пальцевими різальними апаратами (рис. 1)
призначена для скошування природних і сіяних трав на рівнинних ділянках з
укладанням скошеної маси в прокіс. Вони складається з механізму
піднімання ріжучого апарату 1, тягової штанги 2, шатуна 3, рами з
приводом 4, карданної передачі 5. Різальні апарати більшості косарок даного
типу приводяться у рух кривошипно-шатунним механізмом. У косарках з
фронтальним різальним апаратом застосовують також механізми приведення
ножа типу коливальної вилки і коливальної шайби.

а

б
а – загальний вигляд; б – конструкційна схема
Рисунок 1 – Косарка навісна КС-2,1
з сегментно-пальцьовим різальним апаратом

Сегментно-пальцьові різальні апарати зрізують рослини при швидкості
ножа 1,5-3,0 м/с. Вони не подрібнюють рослини, потребують менших затрат
енергії порівняно з безпідпірними різальними апаратами. Водночас зворотнопоступальний рух ножа спричинює значні інерційні зусилля, що обмежує
застосування таких косарок на підвищених робочих швидкостях під час
збирання трав. Сегментно-пальцьові косарки, хоч і дешеві, та
малопродуктивні й ненадійні на високоврожайному та переплутаному
травостої, мають підвищені втрати врожаю від завищеного зрізування.
Конструкція сегментно-пальцевого різального апарату не дозволяє
використовувати косарки на полях з нерівним рельєфом або кротовинами.
Зважаючи на порівняно низьку продуктивність, косарки із сегментнопальцевим або безпальцевим різальними апаратами займають незначне місце
на ринку.
Переважають на ринку косарки та косарки-плющилки з ротаційними
роторними (барабанними) та дисковими різальними апаратами. Косарки
даних типів забезпечують скошування високоврожайних трав, а також
травостоїв, що вилягли або переплуталися на високих поступальних
швидкостях руху.
Ротаційні косарки, в основному, виробляють типорозмірними рядами з
шириною захвату 1,2-5 м та інтервалом у ряді 0,1-0,3 м. На ринку також
представлені широкозахватні косарки, наприклад, BNG 630 (Kuhn) з
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шириною захвату 619 см, DISCO (Claas) – до 9,10 м. Для підвищення
продуктивності агрегату та ефективнішого використання потужності
трактора поряд із збільшенням ширини захвату косарки широко
практикується використання уніфікованих рядів задньонавісних і
фронтальних косарок в одному агрегаті. Косарки можуть обладнуватися
валкоутворювачами як пасивними, так і активними, як, наприклад, косарки
фірми МВА, Niemejer та Claas (Німеччина).
Ротаційні косарки оснащені різальними апаратами безпідпірного
зрізування і не мають зворотно-поступального руху робочих частин. Ножі
ротаційних апаратів здійснюють обертальний рух з лінійною швидкістю до
50-60 м/с разом з диском або барабаном. Це дає змогу істотно збільшити
робочу швидкість косарки. За результатами випробувань продуктивність
ротаційних косарок на 30%-50% більша в порівнянні з косарками з
сегментно-пальцьовими різальними апаратами.
Барабанні (роторні) і дискові косарки працюють за однією
технологічною схемою − різальні ножі обертаються навколо вертикальної
осі. В дискових нижньопровідних косарках редуктор, привідні шестерні і
робочі диски з ножами встановлено на одній балці. Така конструкція
дозволяє значно зменшити масу косарки і відповідно, необхідну потужність
трактора. Завдяки цьому можна за рахунок збільшення робочої ширини
збільшити продуктивність. В роторних косарках балка з редуктором та
привідними шестернями винесена вверх, а ножі встановлюються на роторах з
потужними жорсткими стійками.
Ротаційні дискові косарки (рис. 2) складаються з рами навісного
пристрою 6, підрамника 3, механізму зрівноваження 2, роторного різального
апарату 1, польового дільника 10, тягового запобіжника 8, механізму приводу
7 і гідрообладнання.

а

б
а – загальний вигляд; б – конструкційна схема
Рисунок 2 – Косарка дискова навісна

Дисковий різальний апарат складається з плити бруса і днища, які між
собою з’єднані болтами. В порожнині бруса розміщені шестерні приводу
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роторів. Під днищем встановлені башмаки 9, якими різальний апарат
опирається на ґрунт. На брусі встановлено ротори, до кожного з яких
кріпляться спеціальними болтами по пластинчасті ножі. На суміжних
роторах встановлені ножі різної довжини. На більшості ротаційних косарок
встановлено захисне огородження.
Робочі органи косарки приводяться в рух від ВВП трактора через
карданний вал, клинопасову передачу, одноступінчатий конічний редуктор і
зубчату передачу. Дискові косарки, в яких застосовуються нижні редуктори
на всю ширину захвату, конструкційно складні й також допускають
завищений зріз трави. Конструкція дискових косарок не дозволяє їх
використовувати на полях з нерівним рельєфом або кротовинами.
Апарати безпідпірного зрізування простіші за будовою і надійніші в
роботі, але під час зрізування рослин вони додатково подрібнюють стебла,
що призводить до втрат скошеної зеленої маси. Косарки з такими апаратами
мають більші енергозатрати на одиницю зібраної площі, вони більш
металомісткі.
Ротаційні дискові косарки (рис.3) складаються з рами навіски 1, балки
середньої 2, карданного вала приводу 3, рами головної 4, різального апарату
5, захисного огородження 6, пружинного запобіжного пристрою. Копіювання
поверхні ґрунту косарки здійснюється за допомогою диска (роторно
ріжучого апарату).

а

б

а – загальний вигляд; б – конструкційна схема
Рисунок 3 – Косарка ротаційна навісна

Ротаційні барабанні косарки мають верхній редукторний привод і
порівняно кращі показники якості скошування, але менш надійну
конструкцію. Роторні косарки характеризуються високою надійністю та
невибагливістю до умов роботи – косарки можуть працювати на полях з
будь-яким рельєфом. Роторні косарки за своєю конструкційною схемою
завжди вкладають скошену масу у валок, дискові косарки для цього
обладнуються валкоутворювачами.
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Для
прискореного
висихання
скошена
трава
піддається
кондиціонуванню або плющенню.
Кондиціонери, що використовуються в ротаційних косарках, – це
барабани з шарнірно або жорстко прикріпленими пальцями, які обертаються
з частотою 700-1000 обертів за хвилину. На косарках встановлюються різні
типи кондиціонерів: кондиціонер з пальцями, що вільно провертаються
(рис. 4, б); кондиціонер з V-подібними нейлоновими пальцями (рис. 4, в);
пальцево-гребінний кондиціонер з регулюванням кожуха (рис. 4, г).

а

б

в

г

Рисунок 4 – Схема технологічного процесу косарки обладнаної
кондиціонером (а) та типи кондиціонерів (б, в, г)

Під час плющення рівномірно розподіляється волога в скошеній масі,
внаслідок чого скорочується період сушіння. Косарки комплектуються
різними типами вальців: спіральними сталевими вальцями, що мають
великий експлуатаційний ресурс і найбільш прийнятні для плющення
великих об'ємів трав (рис 5, б); спіральними вальцями з гумовим покриттям
(рис. 5, в); спіральними вальцями з гумовим покриттям із збільшеною
площею контакту для плющення люцерни і бобових культура в умовах
досить низької атмосферної вологості (рис. 5, г) та інші типами.
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Рисунок 5 – Схема технологічного процесу
косарки-плющилки (а) та типи кондиціонерів (б, в, г)

Ротаційні дискові косарки можуть оснащуватися як плющильними
апаратами, так і кондиціонерами.
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Порівняно з плющильними вальцями, кондиціонери є більш
досконалими: руйнуючи оболонку стебла вони одночасно утворюють більш
спушений покіс чи валок, надійніші в роботі, менш чутливі до
нерівномірності надходження рослинної маси. Разом з тим, вони активніше
діють на рослинну масу, тому їх доцільно застосовувати на злакових травах.
Деякі моделі косарок провідних європейських та світових фірм
обладнуються запобіжними механізмами від пошкоджень робочих органів
сторонніми предметами (камінням тощо) (рис. 6, а), пристроями для
поперечного і поздовжнього копіювання поверхні (рис. 6, б),
транспортерними пристроями для здвоювання покосів (рис. 6, в).

а

б

в

Рисунок 6 – Пристрої косарок

Львівською філією УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого проведено
випробування декількох моделей косарок як вітчизняних і зарубіжних
виробників: косарки сегментної КС-2,1 (ВАТ ―Новоград-Волинськсільмаш‖),
косарок дискових КН-2,1 (ВАТ „Завод„ Львівсільмаш‖), Mewa 1,65 та Alka
XL 3,00 (UNIA group, Польща), GMD SELECT (KUHN, Франція),
SILVERCUT 300 та OPTICUT 300 (SIP Strojna Industrija d.d., Словенія),
косарок-плющилок дискових ALTERNA та FC 303 RGC (KUHN, Франція),
косарок роторних DRUMCUT 275 (SIP Strojna Industrija d.d., Словенія), Z-169
(Agromech, Польща).
Висота зрізання трави сегментно-пальцьовою косаркою становить
6,2 см, дискові косарки зрізали траву на висоті 4-5,8 см від поверхні поля, а
роторні – на 3,8-4 см. Ширина захвату косарок – від 1,65 м до 4,85 м (рис. 7).
Отже, найменші втрати трави від висоти зрізу одержано при застосуванні
роторних косарок.
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Рисунок 7 – Агротехнічні показники роботи косарок

За результатами енергетичної оцінки встановлено, що найменші затрати
енергії на привід робочих органів від ВВП трактора (5,9КВт) потребують
сегментно-пальцьові косарки (рис. 8). Проте, враховуючи нижчу
продуктивність, питомі енерговитрати і витрати палива знаходяться на
одному рівні з дисковими і роторними косарками з шириною захвату 1,65 м.

Рисунок 8 – Енергетичні показники косарок

Найбільшу ефективність щодо енергозбереження та продуктивності
одержано під час застосування широкозахватних косарок (рис. 9).
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Рисунок 9 – Експлуатаційно-технологічні показники косарок

За нормативного завантаження 120 год пальцьово-сегментна косарка
КС-2,1 може скосити траву на площі близько 100 га, а дискова косарка
ALTERNA – на 450 га. Проте вартість косарки-плющилки на два порядки
вища в порівнянні з КС-2,1.
За показниками економічної ефективності найменші
прямі
експлуатаційні витрати на скошуванні трави одержано при застосуванні
косарок виробництва фірм UNIA group і Agromech (Польща) та SIP Strojna
Industrija d.d. (Словенія) (рис. 10).

Рисунок 10 – Економічні показники косарок

Висновки
Зарубіжні косарки виробництва фірми Kuhn мають досить високі
функціональні показники, надійні в роботі. Однак, зважаючи на їх високу
вартість, такі косарки доцільно використовувати у великих господарствах.
Косарки виробництва UNIA group і Agromech (Польща) та SIP Strojna
Industrija d.d. досить вдало поєднують в собі задовільний технічний рівень та
доступні ціни. Вітчизняна косарка за показники надійності поступається
зарубіжним аналогам, однак за агротехнічними і експлуатаційнотехнологічними показниками вона може конкурувати із зарубіжним
аналогами.
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Аннотация
Рассмотрены конструкции косилок с разными типами режущих
аппаратов (сегментно-пальцевых, дисковых и роторных) и результаты
исследований машин для скашивания травы. Оценена эффективность
косилок
по
агротехническим,
эксплуатационно-технологическим,
энергетическим и экономическим показателям.
Summary
The analysis of constructions of mowers is conducted with the different types
of cutting vehicles (segment-dactylar, disk and rotor) and results of researches of
machines for mowing of grass. Efficiency of mowers is appraised on agrotechnical,
operating-technological, power and economic indexes.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПЛИТНОВАЛЯЛЬНОЇ МАШИНИ ПВМ-1 У СКЛАДІ ТЕХНОЛОГІЧНОГО
МОДУЛЯ ТМ ПОВ- 8,0 ПІД ЧАС ОБРОБЛЕННЯ ТА ПЕРЕРОБЛЕННЯ
ГРУБОЇ ОВЕЧОЇ ВОВНИ В УТЕПЛЮВАЧ ТВАРИННИЦЬКИХ
ПРИМІЩЕНЬ
Е. Алієв, канд. техн. наук, В. Лиходід, канд. техн. наук, В. Івлєв,
Запорізький науково-дослідний центр з механізації тваринництва
ННЦ «ІМЕСГ» НААН України
В. Смоляр, канд. с.-г. наук
УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого
Наведено результати дослідження техніко-економічної ефективності
застосування малогабаритних валяльних машин у складі ліній первинного
оброблення та перероблення грубої овечої вовни в повсть. Отримані результати
свідчать про високу ефективність та перспективність застосування створеної
малогабаритної плитно-валяльної машини ПВМ-1 у складі технологічного
модуля первинної обробки вовни ТМ ПОВ-8,0 у виробництві повстяного пласта.
Ключові слова: вівчарство, вовна, оброблення, перероблення, плитноваляльна машина, утеплювач, тваринницькі приміщення, ефективність,
дослідження.
Постановка проблеми. Обсяги незатребуваної овечої вовни в Україні
(рис. 1) на сьогодні складають 3415 т.
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Рисунок 1 – Обсяги незатребуваної вовни в Україні

Дефектна
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Проте з переробкою цієї вовни є певні проблеми: вона або реалізується
за низькою ціною, або ж зовсім не використовується за призначенням. У
такій ситуації виникла потреба в розробленні новітніх ресурсоощадних
механізованих технологій і технічних засобів для оброблення та
перероблення значних обсягів незатребуваної вовни в товарну продукцію
безпосередньо на місцях її виробництва [1, 2]. Такий підхід стимулюватиме
товаровиробника за рахунок підвищення реалізаційних цін на кінцеву
товарну продукцію.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз останніх наукових
праць щодо первинного оброблення вовни за різними технологіями свідчить
про доцільність проведення подальших наукових досліджень у напряму
організації поглибленої переробки грубої, малоцінної та проблемної вовни в
товарну екологічно безпечну продукцію (повсть та повстяні вироби)
безпосередньо в умовах сільськогосподарських формувань [3, 4].
Зокрема, вирішення цієї проблеми можливе за умови розроблення малозатратної технології оброблення та перероблення грубої вовни в повсть і
створення для її реалізації комплекту малогабаритного обладнання у вигляді
технологічного модуля [5, 6]. Основою такого технологічного модуля має
бути пересувна малогабаритна плитно-валяльна машина з інтенсивною
ударно-механічною дією на шар грубої вовни, але на сьогодні вітчизняною
промисловістю подібні машини не випускаються. Тому, дослідження,
спрямовані на розроблення та створення технічних засобів для переробки
грубої, малоцінної та проблемної вовни в товарну екологічно безпечну
продукцію у вигляді утеплювача тваринницьких приміщень, мають
народногосподарське значення і є актуальними й перспективними.
Формулювання мети статті. Визначення ефективності роботи
малогабаритної плитно-валяльної машини тріпальної ПВМ-1 у складі
технологічного модуля ТМ ПОВ-8,0 для виконання технологічного процесу
валяння грубої вовни в повстяний пласт.
Виклад основного матеріалу дослідження. Для реалізації процесу
валяння грубої овечої вовни в повстяні вироби застосовують різноманітні
технічні засоби, в основу яких покладено принцип ударно механічного
ущільнення грубої вовни або сумішей на її основі.
На сьогодні найбільш характерними [7, 8] є такі відомі конструкції
малогабаритних валяльних машин: кулачкова машина В’язового (рис. 2) та
молотова машина Дзулко (рис. 3), які позитивно зарекомендували себе у
великомасштабному промисловому виробництві повсті в складі ліній
первинної обробки та переробки грубої вовни в повстяні вироби.
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Рисунок 2 – Кулачкова машина
В’язового

Рисунок 3 – Молотова машина
Дзулко

Але ці конструкції валяльних машин є громіздкими, мають низьку
продуктивність з високими питомими затратами енергії на реалізацію
робочого процесу. Тому в ІМТ НААН розроблено новітню конструкцію й
створено експериментальний зразок малогабаритної плитно-валяльної
машини ПВМ-1, яка позбавлена цих недоліків і має покращені технічні
показники (рис. 4).

а) конструктивна схема

б) загальний вигляд

1 – нерухома нижня плита; 2 – рухома верхня плита; 3 – дебалансний вібро-двигун;
4 – піддон; 5 – зона валяння; 6 – зона формування і зволоження заготовок; 7 – рифлі
Рисунок 4 – Малогабаритна плитно-валяльна машина ПВМ-1

Дослідження
техніко-економічної
ефективності
використання
експериментального зразка плитно-валяльної машини ПВМ-1 проведено у
2012 році в приватному підприємстві «Романцов І. М.» у складі
технологічного модуля первинної обробки вовни ТМ ПОВ-8,0 (рис. 5) за
технологією ІМТ НААН України.
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Рисунок 5 – Малогабаритна плитно-валяльна машина ПВМ-1 у складі
технологічного модуля ТМ ПОВ-8,0

За період виробничих випробувань здійснено первинне оброблення та
перероблення в повстяний пласт (рис. 6) 400 кг грубої овечої вовни (табл. 1).

а) вихідна сировина

б) розтріпана вовна

в) повстяні пласти

Рисунок 6 – Хронологія перетворення вихідної сировини в товарну продукцію

Таблиця 1 – Характеристика вихідної сировини та отриманої товарної
продукції
№
зп
1
2
3
4

Назва
Вовна груба(вихідна)
Вовна груба (розтріпана)
Сумішка
Повстяний пласт

Вологість,
%
13,69
13,66
48,56
14,08

Забрудненість, %
рослинні
бруд
домішки
6,25
13,02
3,66
7,62
2,65
7,58
1,90
7,52

Вовняний
жир, %
4,46
3,38
3,36
3,32

Вихід
чистої
вовни, %
86,31
86,34
51,44
85,92

За результатами досліджень визначено основні технічні дані та
показники якості роботи малогабаритної плитно-валяльної машини ПВМ-1 у
порівнянні з аналогами (табл. 2).
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Таблиця 2 – Технічна дані та показники якості роботи валяльних машин
Значення показника
плитнокулачкова
валяльна
машина
машина ПВМ-1
В’язового
1,65
10

№
зп

Показник

1

Продуктивність, кг/год.

2

Потужність, кВт

3

Одноразове завантаження, кг

4

Робочий процес валяння, циклів

4

4

4

5

Тривалість виробничих циклів, хв.

10

45

60

6

Тривалість робочого процесу, год.

0,65

3

4

7

Витрати води на зволоження вовни, л/кг

0,7

1,0

1,0

8

Частота ударів по заготовці, удар./хв

1610-2775

580

90-110

9

Обслуговуючий персонал, чол.

10

Габарити, м

11
12
13

Питома енергоємність, кВт·год/кг

14

Товарна продукція

15
16

молотова
машина
Дзулко
25

0,25

4,5

13

1

40

100

1

2

2

1,2x0,68x0,98

4,6x1,2x1,3

3,45x1,7x1,85

Маса, кг

120

1680

2620

Питома матеріаломісткість, кг·год/кг

72,7

168

104,8

0,152

0,45

0,52

пласт δ=20мм

стрічка

стрічка δ=20мм

Щільність товарної продукції, кг/м3

100-160

100-120

140-180

Маса одиниці товарної продукції, кг

0,99±0,01

60±0,1

150±0,1

δ=20мм

На підставі отриманих даних (табл. 2) можна зробити висновок, що
створений експериментальний зразок малогабаритної плитно-валяльної
машини ПВМ-1 за результатами виробничих випробувань має задовільні
експлуатаційно-технологічні показники, стійко виконує технологічний
процес валяння грубої вовни в повстяний пласт та забезпечує з продуктивністю 1,65 кг/год і споживаній потужності 0,25 кВт виробництво повстяного
пласта з середньою площею 0,25-0,275 м2 і середньою щільністю 100-160 кг/м3
за технологічної норми 140-180 кг/м3.
У процесі експериментальних досліджень проводилась оцінка
економічної ефективності застосування валяльних машин у переробленні
грубої вовни в повстяні пласти завтовшки до 20 мм. Розрахунок показників
економічної ефективності застосування валяльних машини виконано згідно
[9] з використанням результатів випробувань та даних виробників валяльних
машин (табл. 2).
Вихідні дані для розрахунку економічної ефективності застосування
валяльних машин наведено в табл. 3.
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Таблиця 3 – Вихідні дані для розрахунку економічної ефективності
застосування валяльних машин
Значення показника
Показник

Річне завантаження, год
Річний обсяг перероблення грубої вовни, т
Вартість машини, грн
Строк служби машини, років
Річні витрати праці, люд.-год

плитноваляльна
машина
ПВМ-1

кулачкова
машина
В’язового

2727

1800

720

18

18

18

4x3560=14240

26500

38400

5

5

5

3600

1440

2727

молотова
машна
Дзулко

Річні витрати електроенергії, кВт·год

2727

8100

9360

Річні витрати води, м3

12,6

18,0

18,0

Тарифна ставка оплати праці, грн/год

10,46

10,46

10,46

Ціна електроенергії, грн/кВт·год

1,239

1,239

1,239

Вартість води (з каналізацією), грн/м3

10,356

10,356

10,356

Річні витрати на оплату праці, грн.

28524,42

37656,00

15062,40

Річні витрати на електроенергію, грн

3378,75

10035,90

11597,04

Річні витрати на воду, грн

130,49

186,41

186,41

16,6

16,6

16,6

7,0

7,0

7,0

2363,84

4399,00

6374,40

996,80

1855,00

2688,00

Відрахування на амортизацію, %
Відрахування на капітальний
ремонт і ТО, %
Річні витрати на відновлення
обладнання, грн
Річні витрати на капітальний
ремонт і ТО, грн

Показники економічної ефективності застосування досліджуваних
валяльних машин у переробленні грубої вовни в повстяні вироби наведено в
табл. 4.
На підставі отриманих даних (табл. 4) річний економічний ефект від
використання новітньої конструкції плитно-валяльної машини ПВМ-1 в
обробленні 18 т грубої овечої вовни й отримання товарної продукції у
вигляді повстяного пласта в порівнянні з аналогами складає 20619,18 грн.
Термін окупності запропонованої плитно-валяльної машини – 0,65 року.
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Таблиця 4 – Показники економічної ефективності застосування
валяльних машин у переробленні грубої вовни в повстяні вироби
Значення показника
Показник
Затрати праці, люд.-год/т
Прямі експлуатаційні витрати, грн/т
в тому числі:
- оплата праці
- електроенергія
- вода
- амортизація
- капітальний ремонт і ТО
Приведені затрати, грн/т
Річний економічний ефект від
застосування валяльних машин, грн
Термін окупності, років
Собівартість виробництва 1 повстяного
пласта, грн/пласт

молотова
машина
Дзулко
80,00
1994,90

плитноваляльна
машина ПВМ-1
151,5
1964,35

кулачкова
машина
В’язового*
200,00
3007,36

1584,69
187,71
7,25
131,32
53,38
2082,18

2092,00
557,55
10,36
244,39
103,06
3228,19

836,80
644,28
10,36
354,13
149,33
2314,90

20619,18*
0,65*

-

-

3,00

2,00

1,96

Висновки:
1. Запропонована конструкція плитно-валяльної машини ПВМ-1
забезпечує з продуктивністю 1,5 кг/год і споживаною потужністю 0,25 кВт
виробництво повстяного пласта з щільністю 100-160 кг/м3 за технологічної
норми 140-180 кг/м3.
2. Річний економічний ефект від використання запропонованої
конструкції плитно-валяльної машини ПВМ-1 у складі технологічного
модуля ТМ ПОВ-8,0 складає 20619,18 грн. Термін окупності запропонованої
плитно-валяльної машини – 0,65 року.
3. Отримані результати досліджень свідчать про високу ефективність та
перспективність застосування плитно-валяльної машини ПВМ-1 для
перероблення грубої вовни в товарну продукцію безпосередньо в умовах
сільськогосподарських формувань.
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Аннотация
Приведены
результаты
исследования
технико-экономической
эффективности применения малогабаритных валяльных машин в составе
линий первичной обработки и переработки грубой шерсти в войлок.
Полученные результаты свидетельствуют о высокой эффективности и
перспективности применения созданной малогабаритной плитно-валяльной
машины ПВМ-1 в составе технологического модуля первичной обработки
шерсти ТМ ПОВ-8,0 при производстве войлочного пласта.
Summary
The results of the research of technical and economic efficiency of compact
felting machines using as a part of the lines for primary processing and recycling
rough wool in felt are presented. The results show the high efficiency and
promising application of the developed compact plate-felting machine ПВМ-1 as a
part of the TM ПОВ-8.0 technological module for the primary processing of wool
when manufacturing the felt layer.
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УДК 338.43.02:656.071.8
ТЕХНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МАЛИХ ФОРМ
ГОСПОДАРЮВАННЯ В УКРАЇНІ ТА ДОСВІД ПОЛЬЩІ
О. Захарчук, д-р екон. наук, О. Вишневецька, канд. екон. наук,
ННЦ «Інститут аграрної економіки»
Досліджено основні тенденції техніко-технологічного оснащення
сільських домогосподарств (потенційних сімейних ферм) та фермерських
господарств України й Польщі.
Ключові
слова:
сільськогосподарська
техніка,
землі
сільськогосподарського призначення, фермерські господарства, потужність,
оснащення.
Суть проблеми. Сучасний стан вітчизняного аграрного сектору зумовив
значні макроекономічні трансформації політичного і соціально-економічного
устрою нашої держави. Проведено корінні реформи в різних галузях
народногосподарського комплексу, опрацьовано й прийнято важливі
законодавчі акти розвитку національної економіки. Досить часто лунає думка
про створення сімейних фермерських господарств як перспективного
напряму розвитку сільського господарства України. Проте проблема технікотехнологічного забезпечення аграрного виробництва в силу різних причин у
достатній мірі не вирішена. Технічне забезпечення сільського господарства
досягло критичної межі. Нині сільськогосподарські підприємства всіх форм
власності забезпечені основними сільськогосподарськими машинами лише на
45–50%, близько 85% з яких вже відпрацювали свій амортизаційний строк.
Стан матеріально-технічної бази не дає можливості задовольнити
технологічні потреби сільськогосподарських товаровиробників, тим самим
створюючи технічний колапс у аграрному секторі.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню технікотехнологічного забезпечення аграрного сектору присвячено значну кількість
наукових праць. У них відображені різні аспекти цього процесу:
забезпеченість
сільськогосподарською
технікою
різних
категорій
господарств, виробництво, ринок сільськогосподарської техніки та лізинг.
Найбільш ґрунтовними дослідженнями в цих напрямах були наукові
розробки Я.К. Білоуська, В. Л. Товстопята, Г. М. Підлісецького, В. О.
Пітулька, В. В. Іванишина та інших. Праць у даному напрямі досить багато,
але розвиток технологій та ринку технічних засобів триває, тому дослідження
зазначених проблем завжди є актуальними.
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Метою дослідження – вивчити стан техніко-технологічного
забезпечення домогосподарств України та порівняти його з забезпеченням
фермерських господарств Польщі.
Виклад основного матеріалу дослідження. В останні роки відбулися
незначні зміни в структурі землекористування України, але площа землі, що
обробляється у господарствах населення, збільшилася (табл. 1).
Таблиця 1 – Розподіл земель сільськогосподарського призначення
за землекористувачами, тис. га
Категорії господарств

Станом на 1 січня
2010 рік
2013 рік
Україна

Сільськогосподарські підприємства
20828,0
(включаючи фермерські господарства)
Господарства населення
15919,9
Всі категорії господарств
36747,9
Польща
Державний сектор
1843
Приватний сектор
13660
Всі категорії господарств
15503

2013 р. до
2010 р., %

20654,5

99,2

15984,0
36638,5

100,4
99,7

1492
13477
14969

81,0
98,7
96,6

У господарствах населення зосереджено 16,0 млн га земель, з них для
виробництва сільськогосподарської продукції використовується 6,4 млн га.
Якщо у 2005 році землі господарств населення в Україні становили 40% від
загальної площі сільськогосподарських земель, то вже у 2013 році вони
зросли до 44%.
На кінець 2010 року в особистих селянських господарствах працювало
44,0 тис. одиниць міні-тракторів і мотоблоків та 172,5 тис. тракторів
середнього класу при тому, що господарств населення обліковувалося
більше, ніж 4,6 млн одиниць. З розрахунку на один трактор (включаючи мінітрактори і мотоблоки) припадало 30 га ріллі. Нині ж в Україні на 4,2 млн
домогосподарств належить 116,0 одиниць міні-техніки та 189,0 тис. тракторів
середнього класу. З розрахунку на один трактор (включаючи міні-трактори і
мотоблоки) припадає 21 га земель сільськогосподарського призначення [3, 4].
У 2013 році 4,2 млн домогосподарств в Україні обробляли 6,4 млн землі,
з них 903 тис. (21,5%) господарств – з площею понад 1 га. При цьому середня
площа землі, що належить домогосподарству, становила 1,52 га [5]. Наведені
дані відображають ситуацію надмірної роздрібленості українських
селянських господарств. У Польщі сільськогосподарську діяльність
здійснюють близько 1433 тис. домогосподарств (фермерських господарств).
2/3 з них мають трактор – 956 тис. господарств. В Україні здійснюють
сільськогосподарську діяльність, маючи хоча б один трактор, лише 3,2%
(160,4 тис. господарств). Тобто, рівень навантаженості на трактор у
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сільському господарстві України є набагато вищим, ніж в інших країнах,
зокрема в Польщі (табл. 2).
Таблиця 2 – Забезпеченість тракторами домогосподарств населення
України та фермерських господарств Польщі у 2013 році
Україна

Польща

4241,6
160,0
304,8
21,15
0,07

1433,0
956,5
1439,7
9,4
1,0

Всього домогосподарств (фермерських господарств)
Кількість господарств, що мають трактори, тис.
Кількість тракторів, тис. шт
Припадає ріллі на 1 трактор, га
Кількість тракторів на 1 господарство, штук
* розраховано за даними джерела [1]

Перетворення, що відбуваються у фермерських господарствах Польщі,
відображають динаміку змін придбання на ринку засобів виробництва. Зміни
у розмірах фермерських господарств впливають значною мірою на їх
технічну забезпеченість у порівнянні з 2010 роком. У 2013 році відбулося
суттєве зменшення кількості домогосподарств площею до 1 га. За рік їх
кількість зменшилася більш як у 5 разів. Це пов’язано з можливістю таких
господарств отримувати пенсійне забезпечення, реєструючись як фермер. В
цілому ж практично всі землі фермерських господарств (55,5%) зосереджені
в господарствах площею 2-10 га (рис. 1).
500000
450000
400000
350000
300000
250000
200000
150000
100000
50000
0

більше
50,0

до 1 га

1,01-1,99

2,0-4,99

5,0-9,99

в гектарах

21450

286755

472169

349367

143832

73689

101419

29170

у відсотках

1,5

19,4

31,9

23,6

9,7

5,0

6,9

2,0

10,0-14,99 15,0-19,99 20,00-49,99

Рисунок 1 – Групування фермерських господарств за розмірами земель
сільськогосподарського призначення [1]
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В середньому у Польщі на одне фермерське господарство, що здійснює
сільськогосподарську діяльність, припадає 1 трактор. У 2013 р. середня
площа сільськогосподарських угідь у розрахунку на 1 трактор склала близько
10,0 га. В Україні ж, на відміну від сусідньої держави, навантаження угідь у
домогосподарствах на 1 трактор (включаючи міні-трактори і мотоблоки)
вдвічі більше.
Наявність в українському сільському господарстві різних форм
господарювання внесло свої корективи в структуру наявності тракторів за
потужністю (рис. 2). Потужність тракторів та їх оснащення, насамперед,
залежать від розміру та напрямків виробництва продукції сільського
господарства, рівня розвитку та рівня й форм механізації робіт. Менші за
розмірами фермерські господарства, які становлять переважну більшість у
загальній кількості господарств, оснащені тракторами меншої потужності з
можливістю їх широкого використання, тобто як на польових, так і на
транспортних роботах. Трактори більшої потужності, обладнані сучасними
новітніми технічними рішеннями, використовують, як правило, у великих
господарствах для комбінованих польових робіт [2].
у господарствах населення

38,0

у фермерських господарствах 4,6

35,9

у сільськогосподарських
підприємствах

34,8

5,9

у середньому по сільському
господарству

35,9

10%

23,6

28,3

31,1

26,0

0%
менше 40кВт

62,0

51,9

20%

від 40 до 60кВт

30%

40%

50%

від 60 до 100 кВт

11,9

60%

70%

80%

10,2

90%

100%

100 кВт і більше

Рисунок 2 – Cтруктура потужності тракторів України
для різних форм господарювання [4]

Так, в господарствах населення в основному використовуються
малогабаритні трактори (до 40 кВт) та трактори середнього класу (до 60 кВт).
В сільськогосподарських підприємствах та фермерських господарствах,
зважаючи на їх площі, використання малогабаритної техніки недоцільне. Для
них характерне використання тракторів середнього класу та високопотужних.
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При загальному зниженні числа сільськогосподарських фермерських
господарств Польщі, у більшості з них переважають трактори потужністю до
60 кВт (рис. 3). У 2013 році вони становили 83,2 % від загальної кількості
тракторів. В Україні цей показник становив 77,9 %. Помітні зміни для
України відбуваються для інших сільськогосподарських виробників у бік
збільшення кількості тракторів середньої та великої потужності двигуна. В
сільськогосподарських підприємствах спостерігається зростання числа
наявних тракторів, а також їх потужності з тенденцією до збільшення їх
кількості і потужності разом із зростанням розмірів земельних ділянок.

100 кВт і більше

від 60 до 100 кВт

3,9%
10,2%

12,8%
11,9%

від 40 до 60кВт

менше 40кВт

По сільському господарству України

26,2%
51,9%

57,0%
26,0%
По сільському господарству Польщі

Рисунок 3 – Частка тракторів за потужністю двигуна у 2013 році [1, 4]

У польському сільському господарстві, що відрізняється, як і раніше,
значною роздрібненістю, істотний вплив на поточний стан забезпечення
господарств у сільськогосподарських машинах та інвентарі мають,
насамперед, зміни, що відбуваються у структурі виробництва фермерських
господарств, технічний прогрес та їх економічний стан. Крім того, з 2004
року процес модернізації господарств і адаптування їх до стандартів ЄС
дозволяють здійснювати за кошти, отримані в рамках спільної
сільськогосподарської політики європейських країн.
Для більш детального дослідження техніко-технологічного оснащення
сільських домогосподарств України та Польщі у 2013 р. приведено дані про
забезпеченість господарств, що здійснюють сільськогосподарську діяльність.
У період з 2010 р. у Польщі відбулося суттєве зростання оснащеності
господарств, в тому числі: причепів (на 22,3 %), садових обприскувачів
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(21,9 %), зернових комбайнів (на 8,2 %), прес-підбирачів (на 6,9 %),
навантажувачів-екскаваторів (на 2,1 %) та косарок (на 2,0 %) (табл. 3).
Таблиця 3 – Оснащення фермерських господарств Польщі,
які здійснюють сільськогосподарську діяльність [1]
Найменування машин

Господарства, що мають
техніку

Кількість с/г машин

2010 р.

2013 р.

2010 р.

2013 р.

Зернозбиральні комбайни

147188

159333

152140

164598

Картоплезбиральні комбайни

78871

69582

79885

70614

Бурякозбиральні комбайни
Кормозбиральні та інші
комбайни.
Розкидачі міндобрив і вапна
Гноєрозкидачі

27302

23183

27829

23624

11068

8395

11831

8998

553170
474638

554202
464825

575452
486035

574818
476082

Косарки

494754

502838

512978

523260

Навантажувачі-екскаватори

216849

225111

241948

247064

Картоплекопачі

370760

287849

372299

289913

Картоплесаджалки

349625

300486

351836

302749

Причіпи

92715

108431

96298

117737

Прес-підбирачі

187787

201931

198239

211867

Польові обприскувачі

486672

458390

495742

468182

Садові обприскувачі

46308

55044

51836

63165

На відміну від польських аграріїв, українські забезпечені
сільськогосподарськими машинами значно гірше. На сьогодні навряд чи
знайдуться в Україні домогосподарства, що мають у власності
картоплезбиральні, бурякозбиральні чи кормозбиральні комбайни. Така сама
ситуація і з гноєрозкидачами, польовими і садовими обприскувачами.
Забезпечення
сільськогосподарською
технікою
українських
домогосподарств в десяток разів відстає порівняно з польським. Тридцять
п’ять тракторів на тисячу домогосподарств та мінімальний набір навісного
обладнання – ось реалії українського села.
У Польщі з 1433 тис. фермерських господарств, які здійснюють
сільськогосподарську діяльність лише 2,5 % господарств, тобто 35 тис.
одиниць, не мають сільськогосподарських машин та пристроїв. В Україні ж
лише 15,8 % домогосподарств взагалі мають хоч якусь техніку (рис. 4).
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Рисунок 4 – Наявність техніки в особистих селянських господарствах
України, на 1000 домогосподарств, штук [3, 4]

Аналіз показав, що забезпеченість агропідприємств основними
сільськогосподарськими машинами та інвентарем знаходиться на
мінімальному рівні. Це пов’язано з нерозвинутим ринком міні-техніки з
сільськогосподарським інвентарем та
низькою платоспроможністю
українських аграріїв. За даними Міністерства аграрної політики і
продовольства, в сільському господарстві України – понад 70 %
сільськогосподарської техніки, яка експлуатується понад 15 років.
Модернізація машинно-тракторного парку здійснюється вкрай повільно.
Негаразди технічного забезпечення призводять до порушення
технологій виробництва продукції, збільшують її втрати, зумовлюють
технологічну відсталість. Низька якість вітчизняної техніки не дає
можливості впроваджувати інноваційні технології та перейти до вищого
рівня розвитку вітчизняного агропромислового комплексу.
Сімейним фермам в Україні потрібна мала техніка (міні-трактори,
мотоблоки, мотокультиватори, малі косарки, обприскувачі тощо). Її
використовують в основному сезонно, а тому для оцінки ефективності її
роботи перевагу слід надати не критеріям системи машинокористування, а
рівню механізації та автоматизації робочих процесів, вчасності виконання
технологічних операцій, ступеню полегшеності праці і зменшенню її затрат,
росту продуктивності, збільшенню виробництва продукції.
У найближчі роки домогосподарства будуть трансформуватися до
підприємств вищої групи за розмірами земель, що перебувають в обробітку.
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Враховуючи фінансові можливості, вони будуть використовувати
здебільшого вітчизняні машини, а зарубіжні – ті, що були у вжитку.
Висновки
В Україні за достатньо високого рівня забезпеченості сільського
господарства земельними та трудовими ресурсами залишається невирішеною
проблема його техніко-технологічного оснащення, особливо малих і середніх
розмірів господарств. Середньогалузевий рівень фондооснащеності 1 га
сільськогосподарських угідь фермерських господарств та господарств
населення в Україні у 7-9 разів нижчий порівняно з Польщею та іншими
розвиненими країнами світу. Внаслідок такого низького рівня технічного
забезпечення частина урожаю втрачається на різних технологічних етапах.
Сільськогосподарське виробництво України потребує технологічного
переозброєння вітчизняною високоефективною надійною енергоощадною
міні-технікою, якої досі не випускають в Україні; відтворення технічного
потенціалу агропромислового комплексу до рівня технологічної потреби;
державної підтримки розроблення і виробництва сучасних технічних засобів
для малих господарських форм, в тому числі й сімейних ферм.
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фермерских хозяйств Украины и Польши.
Summary
The basic tendencies of technical and technological equipment of rural
households (potential family farms) and farms in Ukraine and Poland are studied.
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СПОСІБ БІОТЕРМІЧНОЇ ФЕРМЕНТАЦІЇ ОРГАНІЧНОЇ МАСИ
ТА ПРИСТРІЙ ДЛЯ ЙОГО ЗДІЙСНЕННЯ
В. Сербій канд. техн. наук, Л. Рудик
УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого
У статті описано спосіб біотермічної ферментації органічної маси та
пристрій
для
його
здійснення,
що
відноситься
до
галузі
сільськогосподарського машинобудування, а саме до способів та пристроїв
утилізації відходів тваринництва та рослинництва.
Ключові слова: біотермічна ферментація, компостування, органічна
маса, теплова енергія, біомаса, установка для подачі органічної маси.
Постановка проблеми. Біотермічна ферментація – це екзотермічний
процес біологічного окислення, в якому органічний субстрат піддається аеробній
біодеградації змішаною популяцією мікроорганізмів в умовах підвищеної
температури і вологості. В процесі біодеградації органічний субстрат піддається
фізичним і біохімічним перетворенням з утворенням стабільного гуміфікованого
кінцевого продукту.
За допомогою біотермічної ферментації ми отримуємо цінне органічне
добриво як засіб для покращення структури грунту та елемент землеробства,
що підтримує колообіг і баланс живильних речовин в екологічних
агроценозах.
Однією з проблем біотермічного компостування є вивільнення
проміжних сполук, таких як: метан, органічні кислоти, сірководень, що
негативно впливає на екологію [10].
Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить, що усі відомі на
сьогодні способи отримання тепла не забезпечують очищення забрудненого
повітря, яке потрапляє у навколишнє середовище, погіршуючи екологічний
стан довкілля та забруднюючи його парниковими газами [1 - 6].
Тому питання вдосконалення процесу перероблення органічних відходів
в екологічно безпечні продукти разом з технологічними питаннями реалізації
даного процесу є досить актуальними.
Метою даної публікації є висвітлення вдосконаленого авторами способу
біотермічної ферментації органічної маси та пристрою для його здійснення.
Спосіб базується на утилізації парникових газів та тепла забрудненого
повітря поряд із підвищенням якості компосту.
Основна частина. Сутність запропонованого авторами процесу
біоферментації полягає в тому, що забруднене повітря відсмоктується з
камери компостування та подається у камеру зберігання компостної
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речовини, де очищується від домішок та парникових газів, фільтруванням
через шар компосту, проходячи далі у технологічні отвори до шахти
відведення очищеного повітря за одночасного насичення компосту вуглецем
та аміаком, підвищуючи його біологічну цінність, а також за рахунок
рекуператора відводиться тепло від забрудненого повітря до чистого
вхідного, зберігаючи теплову енергію та підвищуючи ККД установки.
Стосовно сільськогосподарських відходів авторами не розглядалися
техногенні методи, спрямовані виключно на отримання енергії: пряме
спалювання, виробництво синтез газу, пеллет, брикетів тощо. На думку
авторів, відходи тваринництва у переважній більшості випадків повинні
перероблятися на органічні добрива.
На відміну від відомих способів біоферментації [10], запропонований
авторами аналог передбачає очищення повітря, що видаляється з камери
компостування, від забруднюючих речовин шляхом його фільтрування через
відкомпостовану органічну масу.
Реалізація такого способу є можливою за рахунок побудови
трирівневого технологічного процесу за якого
 на першому етапі – органічна маса ферментується під дією аеробних
термофільних мікроорганізмів;
 на другому етапі після 5-7 днів – відферментована біомаса не
видаляється з апарату, а потрапляє до камери зберігання компосту, де слугує
фільтром для повітря з камери компостування. На цьому етапі відбувається
очищення повітря від забруднюючих домішок з насиченням компосту
біологічно цінними речовинами;
 на третьому етапі після 5-7 днів – збагачений азотними сполуками та
вуглецем компост вивантажується у шахту для відведення очищеного повітря
або компосту.
Спосіб ферментації органічної маси здійснюється таким чином: біомаса
подається за допомогою установки для подачі органічної маси [7 - 9] через
завантажувальний люк до камери компостування, рівномірно розподіляючись
по площі підлоги, в яку вмонтовано теплообмінник та повітропровід для
подачі припливного свіжого повітря. Підлога виконана з матеріалу, який має
високу теплопровідність.
Процес ферментації продовжується протягом 5-7 діб, після чого підлога
обертається на шарнірі та органічна маса сповзає в камеру зберігання
компосту. Протягом компостування органічної маси в камері виділяються
різні шкідливі сполуки такі, як NH3, CO2.
За допомогою вентилятора забруднене повітря через повітропровід
потрапляє до камери, де вентилятором створюється надлишковий тиск, що
заставляє забруднене повітря просочуватись через компост у технологічні
отвори, забезпечуючи його фільтрацію та насичення компосту біологічно
цінними продуктами. Після циклу ферментації підлога повертається на
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шарнірі та потрапляє до шахти, через яку видаляється компост, та протягом
фільтрації – очищене повітря.
Під час завантаження камери повертається підлога, що забезпечує
рівномірний розподіл компосту по площі підлоги камери зберігання
компосту, а для того, щоб він не пересипався завчасно до шахти, передбачено
перегородку, яка притискається до підлоги та не дає просочитись речовині.
Наявність у ферментері обертових підлог, за допомогою яких органічна
маса потрапляє на наступні етапи технологічного процесу, допомагає
вивантажити органічну масу з камери компостування до камери зберігання
компосту, а далі до шахти за рахунок шарнірного під’єднання підлог.
Винахід ілюструється кресленням пристрою для біотермічної
ферментації (рис.1).

1 – люк для завантаження біомаси; 2 – камера ферментації; 3 – підлога камери
компостування; 4 – теплообмінник; 5 – повітропровід для припливного повітря; 6 – шарнірне
з’єднання для провертання підлоги; 7 – органічна маса; 8 – витяжний вентилятор;
9 – повітропровід витяжного повітря; 10 – камера зберігання компосту; 11 – припливний
вентилятор; 12 – компост; 13 – вентилятор та повітропровід для підготовки припливного
повітря; 14 – підлога камери зберігання компосту; 15 – шарнірне з’єднання для провертання
підлоги камери зберігання компосту; 16 – отвори у підлозі для проходження фільтрованого
повітря; 17 – шахта; 18 – притискувальна панель.

Рисунок 1 – Спосіб біотермічної ферментації органічної маси
та пристрій для його здійснення
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Останнім часом віддають перевагу «рециркуляційним» методам
поводження з відходами, тому запропонований авторами спосіб біотермічної
ферментації та пристрій для його здійснення дозволяє отримувати
низькопотенційне тепло, яке доцільно та можливо використати для
зменшення енергозалежності малих тваринницьких ферм.
Висновки
Нині один з традиційних способів «переробки» гною – звичайне його
накопичення й зберігання, але проблема полягає у відсутності відповідних
сховищ і спеціалізованих майданчиків. Як результат, діяльність
тваринницьких підприємств значно впливає на довкілля. Це в першу чергу
пов’язано з вивільненням парникових – вуглекислого газу (СО2), метану
(CH4), закису азоту (N2O) – та шкідливих газів: аміаку (NH3), окислів азоту,
сірководню (H2S) тощо.
Скорочення викидів можливе за рахунок впровадження нових
технологічних рішень та екологічно безпечного поводження з
тваринницькими відходами.
Запропонований авторами спосіб біотермічної ферментації та пристрій
для його здійснення забезпечують очищення забрудненого повітря від
домішок та парникових газів, шляхом його фільтрування через шар компосту,
безпосередньо в середині самого пристрою, що запобігає потраплянню
забруднюючих речовин в навколишнє середовище поряд із підвищенням
якості компосту.
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Аннотация
В статье описан способ биотермической ферментации органической
массы и устройство для его осуществления. Описанное устройство
относится к области сельскохозяйственного машиностроения, в частности
к способам и устройствам утилизации отходов животноводства и
растениеводства.
Summary
The way of biothermal fermentation of organic matter and device for its
implementation are describes. This device refers to the field of agricultural
engineering, in particular to methods and devices for animal waste and plant
utilization.
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