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НАУКОВО - ВИПРОБУВАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ:
АДАПТАЦІЯ ДО ЧАСУ
В. Кравчук, д-р техн. наук, проф., чл.-кор. НААН України,
УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого
У роботі досліджується організація машиновипробувань та їхня роль у
розвитку машинобудування та технічної модернізації АПК у контексті
євроінтеграції.
Ключові слова: випробування, машинобудування, технічна модернізація
АПК, машиновикористання.
Постановка проблеми Академік Погорілий Л.В, пам’яті якого
присвячується чергова XVII Міжнародна наукова конференція «Науковотехнічні
засади
розробки,
випробування
та
прогнозування
сільськогосподарської техніки і технології», у 2003 році ( останній рік свого
життєвого шляху і творчої діяльності) опублікував роботу «Випробування плідний рушій наукового прогресу сільськогосподарської техніки і
машинознавства» [1].
Власне, сама назва роботи розкриває суть, значення і роль
машиновипробувань, пророкує їх нерозривний зв'язок з прогресом
сільськогосподарського
машинобудування
засобів
механізації
та
механізованих агротехнологій.
Аналіз результатів досліджень і публікацій: У матеріалах чергового
засідання Клубу Болонья (вільне об’єднання найвідоміших міжнародних
експертів з агроінженерії) відмічається три базових місії механізації
сільського господарства для розвитку людства [2,7].
1. Класична: механізація рослинництва і тваринництва, зберігання та
переробки продукції, щоб стабільно годувати світ – навіть у 2050 році;
2. Екологічна: механізація добування сировини, виробництво чистої
енергії та підтримування ландшафту, щоб захистити планету і її ресурси;
3. Стратегічна: механізація сільського господарства, щоб вивільнити
робочі руки для розвитку інших галузей народного господарства, досягнення
добробуту і процвітання.
У цьому контексті механізація сільського господарства і
сільськогосподарська техніка визначаються як рушійна сила розвитку
людства, оскільки:
a) поліпшують усі аспекти сільського господарства (продуктивність,
якість продуктів, стабільність розвитку, довкілля, енергоефективність,
безпеку і комфорт, керування виробництвом);
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б) задовольняють щораз вищі потреби з усе біднішими ресурсами (у
1900 році один фермер годував – 2,5 людини, 1960 році – 25 людей (0,70
га/людину), 2011 році – 145 людей (0,48 га/людину)).
Відсоток людей, які недоїдають, скоротився з 35 % у 60 роки до 11 %
сьогодні, незважаючи на збільшення світового населення з 2,5 до понад 7
млрд. чоловік.
Світовий досвід показує, що промисловість XXI століття докорінно
змінила техніку і технології сільськогосподарського виробництва, але
фундаментальні підходи до випробувань, підвалини яких були закладено в
працях таких відомих вчених-машинознавців як К.Г. Шіндлер, В.П. Гарячкін,
Д.Д. Арцибашев, Б.А. Лєтошнев, І.І. Артоболевський, В.М. Болтинський,
В.О. Желіговський, П.М. Василенко, Л.В. Погорілий та багато інших,
залишаються актуальними й сьогодні, є правильним орієнтиром розвитку
інтеграційних процесів як у міжгалузевих зв’язках: «машиновипробування –
машинобудування – машиновикористання - технічний сервіс», так і в
міжнародній кооперації з урахуванням складових технічного регулювання та
відповідної нормативно-правової бази (рис. 1).

Рисунок 1 – Складові та чинники технічної модернізації АПК у контексті
євроінтеграції

У межах такої моделі визначаються чинники технічної модернізації
АПК та напрями досліджень для реалізації нової продовольчої політики
(рис. 2), зокрема щодо продовольчої безпеки та безпеки продукції.
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Рисунок 2 – Функція інженерно-технічного забезпечення у реалізації нової
продовольчої політики

Машиновипробування, які здійснюються сьогодні в межах міжнародної
системи технічного регулювання, виконують важливі державні та науковотехнічні господарські функції [1,3,4,5,6]:
 пов’язують (у рамках АПК) сільськогосподарське виробництво і
машинобудування з позиції виконання державних і галузевих стандартів на
сільськогосподарську техніку і охорону довкілля;
 забезпечують (через оцінку відповідності) ранжування та
державний реєстр технічних засобів для агропромислового комплексу
України, інформаційний доступ та захист споживачів;
 прискорюють модернізацію та відпрацювання нової техніки;
 систематизують і через ведення Державного реєстру (за групами
машин) прогнозують напрями розвитку конкурентоспроможної техніки і
техніко-технологічних рішень.
Важливою складовою машиновипробувань і діяльності УкрНДІПВТ ім.
Л. Погорілого є удосконалення даних випробувань і адаптація зарубіжного
досвіду в галузі програмування та прогнозування напрямів і ресурсів
розвитку вітчизняного сільськогосподарського машинобудування.
Успішне виконання вищенаведених завдань потребує подальшого
розвитку теоретичних основ випробувань сільськогосподарської техніки в
інженерно-технологічному розумінні, зокрема:
 формалізації методів імітаційного моделювання, польового,
фермського і лабораторного експерименту, побудови адекватних моделей,
процесів і об’єктів дослідження;
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 удосконалення методологічних підходів, наукових методів
оброблення інформації та матеріально-технічної бази випробувань для
визначення показників технічного рівня та споживчих якостей з метою
просування на ринок;
 розроблення спеціального обладнання для проведення прискорених
випробувань різних груп сільськогосподарських машин;
 удосконалення
механізмів
співпраці
з
виробниками
сільськогосподарської техніки;
 формування вихідних вимог для розроблення новітніх машин III-IV
поколінь;
 формування інформаційних баз даних про технічні та споживчі
показники
сільськогосподарської
техніки
і
використання
їх
сільськогосподарськими виробниками.
Висновок
Науково-випробувальні дослідження окрім традиційних, важливих
державних, науково-технічних і господарських функцій інтегруються на
цьому етапі (в межах міжнародної системи технічного регулювання) до
випробування
споживчих характеристик машин з метою просування на
ринок, що у свою чергу забезпечує зростання рівня механізації та наповнення
агровиробництва якісною інтелектуалізованою технікою.
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Аннотация
В работе исследуется организация машиноиспытаний и их роль в
развитии машиностроения и технической модернизации АПК в контексте
евроинтеграции.
Summary
The machine tests organization and their role in the development of
engineering and technical modernization of the agro-industrial complex in the
context of European integration is investigated in the paper.
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УДК 631.26:001.18
ПРОГНОЗ ДИНАМІКИ ЗМІНИ ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
АПК УКРАЇНИ ПРОТЯГОМ 2017-2021 рр.
В. Кравчук, д-р техн. наук, проф., чл.-кор. НААН України,
М. Павлишин, д-р техн. наук, проф.,
В. Гусар, канд. техн. наук
УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого
У статті наведено статистичний прогноз динаміки зміни технічного
забезпечення АПК України протягом 2017 – 2021 років.
Ключові слова: сільськогосподарське
забезпечення АПК, прогнозування.

виробництво,

технічне

Постановка проблеми. Як відомо, сільськогосподарське виробництво
являє собою складний комплекс, який потребує різноманітних прогнозних
оцінок, зокрема, в питаннях формування технічного забезпечення,
поліпшення ефективності аграрного виробництва як базових факторів
продовольчої безпеки [1-5]. Прогнозування в агропромисловому комплексі
повинно базуватись на методологічних підходах, які гарантовано
забезпечують достовірність прогнозних результатів.
Найбільш поширеним методом прогнозування є аналітичний опис
тренду або прогнозування методом екстраполяції, який базується на аналізі
тенденцій розвитку одномірних часових рядів явищ та процесів. Для виходу
за межі періоду часу, який досліджується, достатньо продовжити значення
незалежної змінної часу. За такого підходу до прогнозування вважається, що
розмір рівня, який характеризує явище, формується під впливом безлічі
факторів і при цьому неможливо виділити окремо вплив кожного [6 та ін].
Метою досліджень є встановлення тенденції зміни технічного
забезпечення АПК України основними видами сільськогосподарських машин
і обладнання шляхом статистичного моделювання.
Результати досліджень. Дослідженню підлягала статистична
інформація стосовно наявності в АПК України основних видів
сільськогосподарської техніки та обладнання у період 1995-2015 рр.
Інформація отримана з відкритих джерел [7]. Побудову статистичних трендів
та поліномів, які їх описують, здійснено з використанням програми Microsoft
Office Excel-2007.
Крім того, виконано аналіз динаміки зміни обсягів придбання основних
видів машин сільськогосподарськими підприємствами України та
підготовлено прогноз на 2017-2021 рр. Отримані в процесі аналізу прогнозні
статистичні моделі представлено на рис. 1-4.
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У таблиці наведено дані про динаміку оновлення машинно-тракторного
парку АПК України протягом 2010-2015 рр., а на рис. 5 представлено
статистичний прогноз динаміки зміни обсягів придбання основних видів
машин в сільськогосподарськими підприємствами України на 2017-2021 рр.
На рис. 6 наведено прогноз динаміки оновлення машинно-тракторного парку
АПК України на найближчі два роки.

Рисунок 1 – Прогноз динаміки зміни кількості енергозасобів та зернозбиральних
комбайнів в АПК України на 2017-2021 рр.

Рисунок 2 – Прогноз динаміки зміни кількості машин для збирання врожаю в
сільськогосподарських підприємствах України на 2017-2021 рр.
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Рисунок 3 – Прогноз динаміки зміни кількості основних видів машин для
рослинництва в сільськогосподарських підприємствах України
на 2017-2021 рр.

Рисунок 4 – Прогноз динаміки зміни кількості основних видів машин для
тваринництва в сільськогосподарських підприємствах України
на 2017-2021 рр.
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Таблиця 1 – Динаміка оновлення машинно-тракторного парку АПК України протягом 2010-2015 рр.
Рік
Вид машин
1

Трактори

2
3
Наявна на
310248
1 січня, од.
Придбано,
4945
2010
од.
Оновлен1,6
ня, %
Наявна на
313480
1 січня, од.
Придбано,
5068
од.
2011
Оновлен1,6
ня, %
Наявна на
322209
1 січня, од.
Придбано,
3979
од.
2012
Оновлен1,2
ня, %

ЗернозбиЖниральні
варки
комбайни

КормоКукурудзоКосар
Посівна
збиральні
збиральна
-ки
техніка
комбайни
техніка

Доїльне
обладнання

Обладна- ОбладнаПоливння для
ння для
на
утримання свинартехніка
ВРХ
ства
11
12
13

4

5

6

7

8

9

10

53531

15225

7841

8178

2548

4240

72366

4597

1883

4480

1149

225

105

157

36

73

1306

111

244

56

2,1

1,5

1,3

1,9

1,4

1,7

1,8

2,4

13,0

1,3

54074

14941

7137

8283

2295

3848

71265

4280

2191

4289

1873

307

119

210

41

52

1468

159

290

54

3,5

2,1

1,7

2,5

1,8

1,4

2,1

3,7

13,2

1,3

54651

14721

6731

8603

2131

3557

72835

4136

2538

4314

978

380

88

209

39

33

1694

105

112

49

1,8

2,6

1,3

2,4

1,8

0,9

2,3

2,5

4,4

1,1
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Продовження таблиці 1
1

2

3

Наявна на
323111
1 січня, од.
Придбано,
4474
од.
Оновлен1,4
ня, %
Наявна на
309111
1 січня, од.
Придбано,
4317
од.
2014
Оновлен1,4
ня, %
Наявна на
309716
1 січня, од.
Придбано,
4600
од.
2015
Оновлен1,5
ня, %
2013

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

53257

14545

6098

8455

2009

3037

711136

3960

3639

4349

1234

492

74

183

76

13

1590

119

22

120

2,Ю3

3,4

1,2

2,2

3,8

0,4

2,2

3,0

0,6

2,8

27196

13485

5274

10920

1784

2747

65596

3574

3364

3723

974

837

123

658

56

31

2984

115

98

198

3,6

6,2

2,3

6,0

3,0

1,1

4,6

3,2

2,9

5,3

26735

13595

4982

7892

1634

2427

65492

3484

3452

3815

1200

949

126

480

45

24

3235

135

161

151

4,5

7,0

2,5

6,1

2,8

1,0

4,9

3,9

4,7

3,9

14

Рисунок 6 – Прогноз динаміки оновлення машинно-тракторного парку АПК
України протягом 2017-2018 рр.

Висновки. Результати аналізу отриманих статистичних прогнозів
свідчать, що кількість основних видів машин в агропромисловому комплексі
України протягом останніх п’ятнадцяти років постійно зменшувалась. Разом
з тим, прогнозується поступове зростання кількості окремих видів техніки до
2021 року, що, безумовно, пов’язано зі структурою та обсягами
сільськогосподарського виробництва.
Існуючі сьогодні в аграрному секторі економіки України темпи
оновлення технічних засобів в декілька разів відстають від аналогічних
показників провідних країн світу, але статистичний прогноз свідчить про
позитивну динаміку росту цього надзвичайно важливого
для
сільгоспвиробництва показника протягом вже найближчих років.
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Аннотация
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The article presents a statistical forecast of dynamics of the technical support
of agriculture of Ukraine for 2017 - 2021.
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УДК 629.3.01
СИНТЕЗ АДАПТИВНОЇ СИСТЕМИ МЕТРОЛОГІЧНОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИПРОБУВАЛЬНОЇ ЛАБОРАТОРІЇ
А. Коробко, канд. техн. наук., доц.,
Харківська філія УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого,
О. Назарько, канд. техн. наук,
Ю. Радченко, аспірант,
Харківський національний автомобільно-дорожній університет,
О. Михайлова,
ДП «Харківське агрегатне конструкторське бюро»
Запропоновано підхід до синтезу адаптивних систем метрологічного
забезпечення випробувальної лабораторії на основі нечіткої логіки за умови
прийняття рішення в умовах ризику.
Ключові слова: інформаційно-логістична підсистема, метрологічне
забезпечення, логічний регулятор, коригувальна дія, прийняття рішення.
Вступ. Система управління випробувальної лабораторії (ВЛ) є складною
системою, яка включає комплексне вимірювання сукупностей різних явищ,
оперативне аналізування інформації, вироблення і отримання керівних
сигналів, які забезпечують розробку і впровадження відповідних коригувань і
коригувальних дій. Вирішення вказаних задач можливе лише із
застосуванням системного підходу з використанням адаптивного управління,
що дасть можливість вирішувати задачі з урахуванням конкретних умов.
Адаптація у такій постановці являє собою вибір оптимального варіанта в
умовах недостатньої апріорної інформації, а адаптивний алгоритм
розглядається як алгоритм, який дозволяє уточнювати прийняте рішення в
міру надходження нової інформації [1].
У статті запропоновано модель адаптивної системи управління
випробувальної лабораторії, здатної приймати рішення на основі
аналізування апріорної і поточної інформації.
Аналіз останніх досягнень і публікацій. Класичний підхід до
управління системами базується на тому припущенні, що можна отримати
складну, але точну аналітично задану форму функціональної залежності
вхідних і вихідних сигналів з подальшим уточненням значень коефіцієнтів
[2]. Проте сферою застосування таких методів управління є відносно прості
об’єкти управління.
В останній час активно розвивається некласичний підхід до управління
[3, 4]. Його суть полягає в тому, що з недостатньою кількістю відомих
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параметрів, управління здійснюється за станом системи, який повністю
відображає її подальшу поведінку.
Система управління випробувальної лабораторії (метрологічне
забезпечення випробувань) є складною системою з багатьма входами і
виходами. Раніше нами в роботі [5] запропоновано загальну схему системи
метрологічного забезпечення, яка охоплює усі сторони забезпечення
необхідної точності вимірювань і випробувань. Уся інформація, необхідна
для реалізації процесу випробувань, у запропонованій системі акумулюється
у підсистемі «Інформаційно-логістична». Це автоматизована система з
базами даних щодо методик виконання вимірювання, засобів вимірювальної
техніки і випробувального устатковання, персоналу, результатів вимірювань і
випробувань. На основі цієї інформації розробляються і впроваджуються
відповідні рішення щодо оптимізації діяльності випробувальної лабораторії,
коригувальні і запобіжні дії. Інформаційно-логістична підсистема повинна
приймати рішення, опираючись на факти з урахуванням можливих ризиків, а
також розраховувати помилки І і ІІ-го роду для впровадженні того чи іншого
рішення.
Слід сказати, що не всі методи випробувань дорожніх і
сільськогосподарських транспортних засобів сприяють ефективній реалізації
вимог нормативних документів, у тому числі і міжнародних, щодо
міжлабораторних порівняльних випробувань [6]. Тому такі лабораторії у
своїй діяльності обмежуються визначенням лише проміжних показників
прецизійності [7] Проте показники відтворюваності є надійними
показниками, які характеризують сумісність лабораторій, які займаються
випробуваннями одного виду продукції (у тому числі й у різних країнах) або
характеристикою досконалості або недосконалості тієї або іншої методики
випробувань в умовах, коли випробування виконують різні лабораторії, тобто
формалізує становище випробувального процесу у певній галузі [8].
Мета і постановка задач дослідження. Метою статті є формування
підходу до синтезу адаптивних систем метрологічного забезпечення
випробувальних лабораторій на основі нечіткої логіки за умови прийняття
рішення в умовах ризику.
Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити таку задачу:
− розробити алгоритм функціонування системи метрологічного
забезпечення випробувальної лабораторії на основі нечіткої логіки в умовах
ризику.
Алгоритм функціонування системи метрологічного забезпечення
випробувальної лабораторії на основі нечіткої логіки в умовах ризику.
Процес приймання рішення відноситься до будь-якого виду людської
діяльності, так як являє собою послідовність приймання рішень від
елементарних до найскладніших. Під час створення складних систем у особи,
яка приймає рішення немає впевненості в правильному виборі і тому вона
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звертається до методів теорії приймання рішень. У будь-якій ситуації
приймання рішення відбувається в діапазоні «Невизначеність – Ризик –
Визначеність». [9].
Під час проведення випробувань, персонал і керівник ВЛ повинні бути
впевнені в тому, що результати отримані в їх лабораторії є достовірними.
Тобто, їх цікавить узагальнена оцінка діяльності лабораторії, яка
виробляється інформаційно-логістичною підсистемою (рис. 1) у вигляді
висновку: система управління «відповідає вимогам» або система управління
«не відповідає вимогам» з указанням підсистеми в якій виявлена
невідповідність. Також керівника ВЛ цікавлять числові значення параметрів
стану системи управління, наприклад, показники відтворюваності і
повторюваності. За наявності такої інформації приймається рішення:
«результати випробувань достовірні», або «результати випробувань
недостовірні». Обґрунтованість таких рішень визначається достовірністю
інформації отриманої вимірювальними і не вимірювальними методами.

Рисунок 1 – Підсистеми системи метрологічного забезпечення
лабораторії з випробувань транспортних засобів

Умовно, роботу інформаційно-логістичної підсистеми можна розділити
на такі етапи (рис. 2): формування ситуації (стан системи управління ВЛ на
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поточний момент); прийняття рішення, керівна дія щодо реалізації
прийнятого рішення. У разі виявлення невідповідностей у діяльності ВЛ
виробляються відповідні коригувальні дії. Прийняття рішення про ту чи іншу
коригувальну дію відбувається в умовах ризику [10]. Після їх упровадження
обов’язково перевіряється їхня ефективність. Для збільшення ефективності
коригувальних дій і зменшення негативного впливу від упровадження
неефективної коригувальної дії, пропонується приймати рішення
використовуючи логічний регулятор з можливістю адаптації [3] (рис. 3),
тобто з можливістю запам’ятовувати прийняті рішення і створювати, так
звані, прецеденти для наступних рішень.

Рисунок 2 – Адаптивна схема прийняття рішення

Рисунок 3 – Розгорнута схема адаптивної системи прийняття рішення
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На вхід логічного регулятора надходить інформація про фактичний
поточний стан системи метрологічного забезпечення ВЛ і СУ в цілому. Це
може бути інформація отримана, наприклад, з листів невідповідностей, звітів
координаторів міжлабораторних порівняльних випробувань, звітів про
аналізування з боку керівництва тощо. Від того, наскільки достовірною буде
вхідна інформація, залежить правильність прийнятого рішення логічним
регулятором.
Виходом логічного регулятора є керівна дія – рішення про
впровадження тієї чи іншої коригувальної або запобіжної дії.
Логічний регулятор проектується як багатокритеріальна задача
оптимізації з нечіткою постановкою. Формалізація на кількісних шкалах
якісних понять вирішується з урахуванням оцінювання параметрів і
елементів моделі регулятора. Модель отримання керівної дії представляється
як ієрархічна структури, елементами якої є вхідні перемінні, лінгвістичні
правила управління і якісні значення вхідних величин. Як правила нечіткого
виходу пропонується вибирати значення, які мають максимальну функцію
приналежності [3].
Інформація, яка надходить у логічний регулятор аналізується,
визначається підсистема, в якій вона виявлена. Невідповідності можуть бути
описані
вимірювальними
(значення
показників
прецизійності,
відтворюваності, похибка вимірювання) або не вимірювальними
(лінгвістичними) (дані про оцінювання постачальника, дані про персонал)
перемінними. Далі, залежно від вибраної підсистеми, інформація надходить у
відповідну чарунку бази даних можливих варіантів (БДМВ) і проводиться
пошук аналогічної або точно такої ж ситуації. Якщо в БДМВ є така ж
ситуація, формується рішення, яке іде на виконання з уже відомою
ймовірністю ризику і ефективністю. Якщо ситуація раніше не зустрічалась,
то можливі два варіанти. У першому випадку в БДМВ виявляються подібні
ситуації, вибирається найбільш оптимальне рішення і робиться прогноз щодо
ефективності вибраного рішення.
У загальному, роботу логічного регулятора можна представити у виді
ієрархії прийняття рішення на основі аналізування вхідної інформації
(рис. 4).
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Рисунок 4 – Розгорнута схема прийняття рішення

Ця модель прийняття рішення забезпечує вирішення таких задач:
– формування образу поточного стану системи управління ВЛ на основі
апріорної інформації;
– визначення впливу вхідних параметрів на перехід системи управління
ВЛ у різні стани;
– прогнозування поведінки системи управління ВЛ в умовах відсутності
керівної та у різних варіантах впливів.
Результатом роботи логічного регулятора може бути не тільки
позитивний вихід. Якщо від впровадженої коригувальної дії не відбулось
покращення, то цей факт також потрібно зберегти в БДМВ, з метою
недопущення подібних неефективних дій у майбутньому.
Висновки. Запропонована схема адаптивної системи метрологічного
забезпечення охоплює всі сторони забезпечення необхідної точності
вимірювань і випробувань, а саме передбачає наявність необхідної
нормативно-технічної документації, наявність засобів вимірювальної техніки
і випробувального устаткування, еталонів і зразкових мір, наявність
кваліфікованого персоналу, впевненість у тому, що результати випробувань
точні (правильні і прецизійні) і отримані на правильному обладнанні за
правильною методикою, і забезпечує ефективне прийняття рішень на основі
об’єктивної інформації.
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Аннотация
Предложен поход к синтезу адаптивных систем метрологического
обеспечения испытательной лаборатории, на основе нечеткой логики при
условии принятия решения в условиях риска.
Summary
The approach to the synthesis of adaptive systems of testing laboratory
metrological support based on fuzzy logic provided the decision are made under
risk is offered.
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УДК 629.08
ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ ПАРАМЕТРІВ СТЕНДУ
ДЛЯ ВИПРОБУВАНЬ СТОЯНКОВИХ ГАЛЬМІВНИХ СИСТЕМ
С. Лебедєв, канд. техн., наук
А. Коробко, канд. техн., наук, доц.
Харківська філія УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого,
О. Михайлова
ДП «Харківське агрегатне конструкторське бюро»,
Ю. Радченко, аспірант
Харківський національний автомобільно-дорожній університет
Розглянуто методи та конструкції стендів для випробувань стоянкових
гальмівних систем мобільних сільськогосподарських машин. Запропоновано
конструкцію випробувального стенду. Обґрунтовано чинники, які впливають
на його параметри і основні метрологічні характеристики. Компактність і
простота конструкції стенду дозволяють використовувати його як для
наукових, так і навчальних потреб.
Ключові слова: стоянкова гальмівна система, випробувальний стенд,
метрологічні характеристики, гідропривід, гальмівна сила.
Вступ. Під час створення складних об'єктів, якими є об'єкти
автомобільного, тракторного і сільськогосподарського машинобудування,
важливе місце займають процеси випробувань і контролю, мета яких підтвердження здатності об'єктів виконувати задані функції в повному обсязі
з заданими в нормативній документації показниками якості. У цих умовах
неухильно зростають вимоги до якості випробувальних стендів і комплексів.
Також підвищуються вимоги до способів оцінювання якості випробувальних
стендів, так як від цього залежить достовірність результатів випробувань і
прийняття відповідних рішень щодо придатності виробів. При цьому висока
вартість об'єктів випробувань, тривалість їх виготовлення, значні затрати на
підготовку і проведення самих випробувань, вимагають гарантованого
отримання достовірних і точних результатів.
У той же час, у міру підвищення вимог до характеристик продукції
сільськогосподарського машинобудування і пов'язаного з цим її технічного
ускладнення, роль випробувань у процесі виготовлення, а також експлуатації,
об'єктів стає все більш значною. За допомогою випробувань вирішується
приблизно до 40 % усіх проблем, які виникають у ході конструювання та
експлуатації. При цьому, велика вартість випробувань і їх тривалість стають
визначальними в загальних витратах і термінах їх проведення.
У статті запропоновано конструкцію стенду для випробувань
стоянкових гальмівних систем мобільних сільськогосподарських машин.
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Обґрунтовано фактори, які впливають на необхідні параметри і основні
метрологічні характеристики стенду.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Досягнення і підтримання
необхідного рівня якості продукції залежить від точності вимірювань її
параметрів, тривалості та обсягу випробувань та інших характеристик
вимірювань. Під час випробувань продукції, якість вимірювань визначається
їх точністю і тривалістю, а доцільність і можливість використання тих чи
інших методів і засобів вимірювань установлюються з урахуванням вартості
вимірювань і складності їх технічної реалізації [1].
Гальмівні механізми є найбільш важливими елементами гальмівного
управління, які поглинають і розсіюють енергію, яка виділяється під час
гальмування. Тому якість, ефективність і стабільність роботи гальмівних
механізмів є об'єктом уваги вчених і конструкторів, які працюють у галузі
автомобільного, тракторного і сільськогосподарського машинобудування
[2, 3, 4].
Випробування стоянкових гальмівних систем проводяться дорожнім або
стендовим методом.
Під час випробувань на дорозі [5] об’єкт випробувань повинен
утримуватися гальмівною системою на ухилі нормованого значення протягом
указаного часу. Як випробувальне устатковання використовується естакада
нормованого ухилу.
Недоліком цього способу є те, що сучасні автомобілі (автобуси) мають
низьку посадку і великі передній і задній звиси, трактори мають великі
габарити по ширині, крім того, колія передніх і задніх коліс може різнитися,
що обмежує можливість в'їзду на естакаду. Реалізація постійного приросту
величини ухилу естакади збільшує її габаритні розміри (2-3 довжини об’єкта
випробувань). Випробування на гірках гальмівної системи авто- і тракторних
поїздів через їхні великі габаритні розміри утруднено через указані причини,
крім того випробування супроводжуються складністю маневрування під час
в'їзду та виїзду.
Стендовий метод випробувань гальмівних систем реалізується на
роликових стендах силового типу. Об’єкт випробувань встановлюють на
стенді, вмикають привід, вмикають стоянкову гальмівну систему і
вимірюють реактивний момент від гальмівних сил, який виникає на осі
тягового ролика [6].
Недоліком такого способу є те, що, у випадку дії гальмових систем на
всі колеса, вимірювання може проводитися тільки для однієї осі. Тобто не
можна визначити сумарну гальмівну силу. Потрібно проводити вимірювання
послідовно для всіх осей, а потім розраховувати сумарну гальмівну силу, яка
збільшує тривалість випробувань. Крім того, стенди, які реалізують цей
спосіб, дорогі.
Під час випробуваньх сільськогосподарських транспортних засобів
пропонується альтернативний спосіб випробувань стоянкових гальмівних
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систем на прямолінійній ділянці прикладанням еквівалентного навантаження
[7, 8, 9]. Однак у зазначених нормативних документах немає чіткого опису
стендів, які можуть реалізувати такий спосіб.
У [10] наведені два способи створення еквівалентного навантаження –
лебідкою і системою вантажів. Згідно з цими способами об’єкт випробувань
встановлюється на рівну горизонтальну поверхню, тросом через динамометр
його з'єднують з лебідкою і вмикають стоянкову гальмівну систему.
Вмикають привід лебідки і тягнуть об’єкт випробувань до величини заданого
зусилля. Якщо об’єкт випробувань залишається нерухомим за заданого
навантаження, то стоянкова гальмівна система справна. Зазначений спосіб
можна реалізувати, прикладаючи зусилля набором вантажів (баласту).
Такі способи мають переваги над [5, 6], оскільки не вимагають
великогабаритних споруд, додаткових площ і дорогого устатковання,
виключають можливість маневрування. Однак вони мають і недоліки.
Для створення еквівалентного навантаження баластом необхідно мати
складну систему рухомих блоків, щоб зменшити масу самого баласту.
Наприклад, для створення еквівалентного навантаження під час
випробуваннях трактора Т-150К необхідно мати баласт масою 2,7 т. Такий
баласт вимагає окрему систему навантаження-розвантаження, випробування
супроводжуються підвищеною небезпекою. І, крім сказаного, баласт повинен
бути різної маси, щоб забезпечити метрологічну складову випробувань.
Мета і постановка завдань дослідження. Метою дослідження є
удосконалення методу випробувань стоянкових гальмівних систем
автомобілів і тракторів (далі – об'єкти випробувань) розробленням нової
конструкції стенду для їх випробувань.
Розрахункова схема визначення еквівалентного навантаження. На
рис. 1 показана схема сил, які діють на об'єкт випробувань із задньою
гальмівною віссю під час випробувань гальмівної системи.
На об'єкт випробувань діє сила скочування, яка врівноважується
загальною гальмівною силою, створюваною гальмівною системою, і
приведеними до неї силою тертя шин у плямі контакту і силою опору
коченню. Об'єкт випробувань буде знаходиться в нерухомому стані за
виконання умови
(1)
PT  G sin ,
де PT – гальмівна сила, Н;
G – вага об'єкта випробувань, Н:
(2)
G  mg ,
m – маса об'єкта випробувань, кг;
g – прискорення вільного падіння, g=9,81 м/с2;
α – кут поздовжнього ухилу опорної поверхні, на якій проводяться
випробування.
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а)

б)

Рисунок 1 – Схема сил, які діють на об'єкт випробувань
під час випробувань гальмівної системи на ухилі а)
і під час прикладення еквівалентного навантаження б)

Для імітації ухилу опорної поверхні необхідно забезпечити еквівалентне
навантаження (рис. 1 б)
(3)
På  G sin .
Значення еквівалентного навантаження, розраховане за (3), буде
рівнятись мінімальному значенню гальмівної сили, яку має реалізувати
стоянкова гальмівна система об'єкту випробувань із заданим кутом α
поздовжнього ухилу опорної поверхні. Якщо значення прикладеного
еквівалентного навантаження буде більше від значення реалізованої
гальмівної сили (Ре>PT), то під час випробування можливе переміщення
об'єкту випробувань на незаблокованих колесах. Якщо об'єкт випробувань
буде переміщатися на заблокованих колесах, то це буде свідчити про те, що
значення реалізованої гальмівної сили перевищує значення сили тяжіння.
Вибір і розрахунок параметрів приводу стенду. Для конструювання
стенду на початковому етапі необхідно вибрати номенклатуру об'єктів
випробувань за показниками маси та імітованого кута ухилу поверхні. Далі
розраховується значення максимального та мінімального еквівалентних
навантажень, які потрібно реалізувати. Після цього, залежно від
розрахованих раніше значень параметрів, вибирається тип приводу.
За умовами випробувань, можливе невелике переміщення об'єкта
випробувань, значення якого регламентується методикою випробувань.
Величину цього переміщення доцільно встановлювати в межах не більше
0,1 м. Використання електроприводу для реалізації такого короткочасного і
малого переміщення є недоцільним. До того ж, швидкість самого
переміщення повинна бути значно малою. Моторредуктори, здатні
забезпечити виконання таких умов, матимуть великі габаритні і масові
показники.
Гідропривід порівняно з пневмоприводом має вищий коефіцієнт
корисної дії і можливість роботи з вищим (на порядок) робочим тиском, який
створюється робочим тілом. Для тракторів і тракторних поїздів масою до
15 тонн необхідно забезпечити еквівалентне навантаження до 60 кН. Тому

27
для зазначених об'єктів випробувань доцільно вибрати гідравлічний привід
стенду.
Схема створення еквівалентного навантаження показана на рис. 2.

1 – балка основи; 2 – гідроциліндр; 3 – демпферна пружина;
4 – з'єднувальний трос; 5 – об'єкт випробувань
Рисунок 2 – Схема створення еквівалентного навантаження
приводом стенду

Для створення необхідного еквівалентного навантаження необхідно в
гідроциліндрі створити тиск (з урахуванням (3)
G sin 
p
,
(4)
Sï  Sø
де Sп – площа поршня гідроциліндра, м2;
Sш – площа штока, м2;
Якщо з технічних причин, не вдається забезпечити горизонтальність
усіх елементів приводу стенду (як показано на рис. 2), значення
створюваного тиску необхідно скоригувати
G
sin 
p
,
(5)
Sï  Sø cos 
де β – кут відхилення поздовжньої вісі приводу стенду від
горизонтальності.
Виміряти кут β можна за допомогою акселерометра, встановленого,
наприклад, на гідроциліндрі.
Із значенням кута β<12°, відносна похибка для задання еквівалентного
навантаження не буде перевищувати 2 %. Це значення похибки зіставне з
наведеною похибкою динамометра ДПУ-50-2. Подальше збільшення
значення кута β призведе до істотного збільшення похибки задання
еквівалентного навантаження.
Виходячи з розрахункових значень еквівалентного навантаження (3) і
необхідного тиску (5), вибирається гідроциліндр за параметрами:
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максимальне тягове зусилля і максимальний робочий тиск. Далі вибирається
гідронасос, здатний створити необхідний тиск (5). З огляду на те, що процес
дослідження гальмівної системи є статичним, а також необхідності
забезпечення точності реалізації еквівалентного зусилля, подача гідронасоса
повинна бути відносно малою і припинятися миттєво за досягнення
необхідного тиску. Для цього в конструкцію приводу повинні бути включені
електроманометр і редукційний клапан, програмно з'єднані між собою.
Як альтернативний варіант можливе таке. Виходячи зі значень подачі
гідронасосу, будуються «градуювальні точки» в координатах «зусилля –
тиск» після кожного циклу гідронасоса. У методиці випробувань
прописується обґрунтування збільшення або зменшення розрахункового
значення тиску (5) до значення отриманого в «градуювальній точці». Після
цього, під час визначення результатів випробувань, потрібно перерахувати
значення кута α, який імітувався, і вказати це в протоколі випробувань.
Висновки. Розроблена конструкція стенду для випробування
стоянкових гальмівних систем мобільних сільськогосподарських машин за
принципом створення еквівалентного навантаження відрізняється від
існуючих тим, що навантаження, яке прикладається до об'єкта випробувань,
створюється без використання великогабаритних конструкцій (естакад) і
забезпечується можливість випробувань великої номенклатури об'єктів
випробувань. Подальшого дослідження потребують питання дискретизація
значень створюваного тиску і, вивчення похибки методу випробувань.
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Аннотация
Рассмотрены методы и конструкции стендов для испытаний
стояночных тормозных систем мобильных сельскохозяйственных машин.
Предложена конструкция испытательного стенда. Обосновано факторы,
которые влияют на его параметры и основные метрологические
характеристики. Компактность и простота конструкции стенда
позволяют использовать его как в научных, так и в учебных целях.
Summary
The methods and design of stands for testing of brake systems of mobile
agricultural machinery are considered. The design of the test stand is offered. Its
parameters, influencing the main metrological characteristics are justified.
Compact and simple design of the stand allows its use in both scientific and
educational purposes.
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Наведені результати експериментального дослідження гальмівних
властивостей двовісних мобільних машин під час службових гальмувань.
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гальмування, уповільнення, розподіл уповільнення, випробування.

службове

Вступ. Збільшення кількості транспортних засобів і зростання
швидкості їх руху на магістральних автодорогах спричиняє необхідність
забезпечення їхньої активної безпеки. Гальмівні властивості мобільних
машин істотно впливають на безпеку дорожнього руху.
У статті наведено результати експериментального дослідження
гальмівних властивостей двовісної мобільної машини під час службових
гальмувань.
Аналіз останніх досягнень і публікацій. Результати численних
досліджень показали, що на сухих дорогах службові гальмування залежно від
умов експлуатації складають 95-100 % від загального числа гальмувань [1].
Можна стверджувати, що екстрене гальмування (за достатньої кваліфікації
водія) – явище доволі рідкісне. Незважаючи на це, динаміці екстреного
гальмування приділяється основна увага в спеціальній літературі [2-5], у той
час як динаміка службового гальмування досліджена недостатньо.
Вважається [1], що під час службових гальмувань на сухому
асфальтобетоні уповільнення мобільної машини не перевищує 3 м/с2.
Представлені в роботі [6] результати експериментальних досліджень свідчать
про те, що в міських умовах середнє уповільнення вантажного автомобіля
займає від 0,8 м/с2 до 1,7 м/с2.
На
практиці
для
оцінювання
гальмівних
властивостей
сільськогосподарських і автотранспортних засобів використовується шлях,
пройдений за час гальмування з максимальною ефективністю – гальмівний
шлях SТ. Еквівалентними показниками ефективності гальмування є
максимальне jxmax або середнє уповільнення машини

jx .
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Мета і постановка задач дослідження. Метою статті є
експериментальне визначення законів імовірності розподілу уповільнень під
час службових гальмувань двовісної мобільної машини і виявлення зон
стійкості під час службових гальмувань.
Вимірювальний
комплекс.
Експериментальні
дослідження
проводилися на прикладі двовісного автомобіля В-класу «Hyundai i30»
вимірювачем динамічних властивостей мобільних машин [7]. Рух
здійснювався по сухому асфальтобетонному покриттю у хорошому стані.
Моделювався рух «у місті» і «за містом», тобто під час гальмування
величини уповільнення, яке розвивається, були випадковими величинами.
Вимірювач динамічних властивостей мобільних машин ВДВММ 4-001
(рис. 1), складається з обчислювального блока (1), акселерометрів
MMA7260QT (2, 3), дисплею (4), блока живлення (5) і клавіатури (6). У
системі передбачені рознімачі для під’єднання чотирьох акселерометрів. У
цих випробуваннях використовувалось 2 акселерометри, сигнали з яких
усереднювались, що підвищувало точність вимірювання. Акселерометри
закріплювались жорстко до елементів кузова, обчислювальний блок
розміщувався в кабіні (рис. 2, 3).

а

б
а – структурна схема; б –загальний вид
Рисунок 1 – Вимірювач динамічних властивостей
мобільних машин ВДВММ 4-001

Інформація про параметри руху мобільної машини одержується
математичною обробкою сигналів, виміряних акселерометрами [8]. Межа
похибки вимірювання лінійних прискорень складає ±1 %.
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Обробка експериментальних даних. Обробка експериментальних
даних проводилася згідно з методикою, викладеною в [8].
Приклад діаграми подовжніх прискорень та уповільнень, які
розвиваються випробовуваною мобільною машиною, показано на рис. 4.

а
б
а – встановлення акселерометра; б – закріплений акселерометр
Рисунок 2 – Установка і закріплення акселерометра
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Рисунок 3 – Обчислювальний блок

Рисунок 4 – Приклад діаграми
прискорень і сповільнень

Визначимо закони розподілу уповільнень досліджуваної мобільної
машини «Hyundai i30» під час службових гальмувань. Для цього потрібно на
першому етапі відняти з результатів вимірювання уповільнення, які
реалізуються під час вибігу (руху з вимкненим двигуном без застосування
гальмування). На рис. 5 показано розподіл уповільнень під час одного
(вибраного випадково) службового гальмування. На рисунку чітко
простежуються уповільнення, які реалізуються під час руху накатом
(інтервал уповільнень – 0-1,77 м/с2) і під час руху з використанням
гальмування (інтервал уповільнень – 1,77-4,21 м/с2).
На рис. 6 – 9 показані розподіли уповільнень, які реалізуються під час
службових гальмувань для 4 заїздів на різних ділянках дороги.
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Попередній аналіз графіків (рис. 6-9) показує, що під час службових
гальмувань реалізуються уповільнення в приблизно однаковому інтервалі
значень і самі уповільнення розподіляються закономірно. У таблиці 1
наведено характеристики законів розподілу уповільнень, які реалізуються під
час службових гальмувань в різних заїздах.
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Таблиця 1– Закони розподілу величин уповільнення
№
заїзду

Середнє
квадратичне
відхилення

Математичне
очікування

Похибка
апроксимації
Std. Err.

Формула закону розподілу

Vx 0,228452
1

0,345

-3,12

0,0038

f 

1
0, 4323 2

20,43232

e

Vx 0,37434 2
2

0,515

-4,06

0,0041

f 

1
0,50578 2

e

20,50782

Vx 0,33412 2
3

0,453

-3,66

0,0020

f 

1
0, 4853 2

e

20,48532

Vx 0,40457 2
4

0,348

-3,16

0,0017

f 

1
0, 4516 2

e

20,45162

Висновки. Проведені експериментальні дослідження дозволили
визначити параметри нормального закону розподілу уповільнень під час
службових гальмувань двовісної мобільної машини.
Знання закону розподілу уповільнень, які виникають під час службових
гальмувань дозволить реалізувати новий підхід до проектування гальмівних
систем сільськогосподарських та автотранспортних засобів з ідеальним
значенням коефіцієнта розподілу гальмівних сил на передню вісь [9].
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Аннотация
Приведены результаты экспериментального исследования тормозных
свойств двухосных мобильных машин при служебных торможениях.
Summary
The results of experimental research of two-axle mobile machines braking
properties during service braking are cited.
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УДК 629.01
ДОСЛІДЖЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ВТРАТ МТА В РЕЖИМІ
СТАЛОГО РУХУ
М. Шуляк, канд. техн. наук, доцент
Харківський національний технічний університет сільського
господарства імені Петра Василенка
Ю. Козлов
Харківска філія УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого
Під час рівномірного руху з постійною миттєвою швидкістю колісних
машин, енергія двигуна витрачається на подолання сил опору руху. Відомо,
що будь-які зміни швидкості призводять до додаткової витрати енергії
машини. Виявлені фактори, які викликають додаткові втрати енергії, за
рахунок виникнення коливань дійсної швидкості за сталого руху.
Запропонована методика встановлення амплітуди та частоти зміни
швидкості, яка базується на аналізі експериментальних даних із
застосуванням дискретного перетворення Фур’є. Проведений аналіз
амплітудно-частотної характеристики, виявлена верхня границя частот
для аналізу прискорення машинно-тракторного агрегата (МТА) під час
технологічного процесу.
Ключові
слова:
прискорення
дослідження, втрати енергії, сталий рух.

трактора,

експериментальні

Постановка проблеми. Відомо, що будь-які зміни швидкості
призводять до додаткової витрати енергії машини. Однак у відомій літературі
[1, 2], присвяченій енергетичній ефективності транспортно-тягових машин,
дослідженню зазначеного питання не приділено належної уваги. За сталого
режиму швидкість V у середньому залишається постійною, але всередині
циклу змінюється від максимальної Vmax до мінімальної Vmin , це оцінюють
коефіцієнтом нерівномірності, який характеризує розмах коливань [3].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Для вирішення завдання
визначення додаткових втрат енергії, обумовлених коливанням тягової сили і
сумарної сили опору руху, скористаємося методом парціальних
прискорень [4]. Шляхом інтегрування отримаємо рівняння парціальних
швидкостей (1), яке представимо у вигляді:
(1)
V  Vн  V рк  V рс ,
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де V рк , V рс – парціальні швидкості створювані змінами тягової сили Pk ,
та сумарною силою опору руху Pc , відповідно:

V рк 

m
Aрc

cos   t  ;

(2)

(3)
cos1  t   .
m 1
і V рс змінюються незалежно одна від одної за

V рc 
Парціальні швидкості V рк

Aрк

своїми законами, в чому проявляється принцип суперпозиції в механіці.
Падіння кінетичної енергії машини за один період коливання тягової
сили буде дорівнювати:
m
W ркmax  (V рк2 max  V рк2 min )  mV ркmax  V ,
(4)
2
де V ркmax – максимальна зміна парціальної швидкості, яка створюється
тяговою силою за один період її коливання.
Втрати енергії машини за час t обумовлені коливаннями тягової сили Pk
і сумарної сили опору руху Pc :

W  (

W pk max
Tpk

W 



W pc max
Tpc

Apk  Apc



)t ,

S.

(5)
(6)

Рівняння (6) дозволяє визначити додаткову витрату енергії машини,
обумовлену коливаннями тягової сили і сумарної сили опору руху, за умови,
що відомі амплітуди коливань Apk , Apc . Прискорення можуть надати
вичерпну характеристику динамічної системи. У лінійній постановці за ними
визначаються питання дисперсії і середні квадратичні значення амплітуд і
частот.
У роботі [5] зазначені два варіанти встановлення траєкторії сошника на
основі аналізу парціальних прискорень, які виникають під час руху МТА:
перший у вигляді кінцевого тригонометричного ряду Фур’є; другий
застосуванням метода послідовного наближення. На відміну від інтерполяції
експериментальних даних шляхом прямого перетворення Фур’є, метод
послідовного наближення насамперед призначений для апроксимації
експериментальних даних, що дозволяє виконувати його під час
згладжування (позбавлення від шумів). Представлення аналітично траєкторії
руху точки через вимір її парціальних прискорень може виконуватися як
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методом перетворення Фур’є, так і методом послідовного наближення. У
такій задачі останній значно надходитьться за ресурсомісткістю.
Формулювання мети статті. Додаткові втрати енергії викликані
коливанням сил, які зумовлюють сталий рух МТА, оцінити їх вплив на зміну
миттєвої швидкості можливо за рахунок дослідження прискорення МТА.
Проте встановлення амплітуди та частоти коливання прискорення досить
складна задача, бо процес руху МТА формується багатьма стохастичними
факторами. Доцільно запропонувати метод встановлення зазначених величин
на основі експериментальних даних.
Виклад основного матеріалу дослідження. Сталий рух треба
розглядати як послідовність прискорень і уповільнень МТА. Надлишок або
запас потужності використовується для розгону МТА. Оскільки додаткове
підвищення швидкості веде до зростання опору і погіршення якості
технологічної операції, можна стверджувати, що частина потужності
витраченої двигуном на розгін МТА буде безповоротно втрачена. За сталого
руху машини рівновага (на відміну від рівномірного руху) є не статичною, а
динамічною. Послідовність прискорень і уповільнень відбувається з певною
Рс , буде викликати зменшення
частотою, невідповідність виду Pруш 



кінетичної енергії і коливання миттєвої швидкості, що призведе до
додаткових дисипативних втрат енергії. З точки зору класичної механіки
роботу МТА під час технологічної операції необхідно оцінювати як несталий
Рс виконується умова, що dv dt  0 .
рух системи, тобто за Pруш 



Інноваційне спрямування тягової динаміки трактора полягає у вирішенні
Рс та
оберненої задачі: з відомим dv dt оцінити величини сил Pруш і



амплітуди і частоти їх коливання.
Для полегшення аналізу додаткових втрат у сталому режимі руху
необхідно ввести поняття додаткової рушійної сили, яка задає коливання
dv dt [6]:

Pруш   Рс  Pруш .
Умовою прискорення агрегата

є

позитивне

(7)
значення

Pруш

–

уповільнення негативне. Зміна Pруш може відбуватися внаслідок зміни
факторів формування Pруш і

Р

с

(коливання моменту двигуна, властивості

агрофону та ін.).
Для вирішення завдання – оцінки ефективності режиму роботи агрегата
- запишемо основний закон динаміки в такий спосіб:
n
dv
mпр 
 Pруш 
Pрушi ,
(8)
dt
i 1
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де mпр  m1  m2 – приведена маса агрегата; dv dt – Прискорення, яке
n

визначається суперпозицією сил

 P

рушi

, які впливають на агрегат.

i 1

Проекція повного прискорення МТА на вісь, яка збігається з напрямком
руху a x , отримана експериментальним шляхом (рис. 1), може бути
представлена за допомогою перетворення Фур’є, як сума гармонік. Теорема
Вейерштрасса говорить, що будь-яка періодична функція з періодом T (та
відповідною частотою ax  2 T ) може бути представлена за допомогою
суми гармонік з періодами T , T 2 , T 3 , …, T n і т. д. (частоти відповідно
будуть ax , 2ax , …, nax ) [7, 8]:


a0
 an sin nax t  bn cos nax t .
(9)
2 n1
n1
Хоча для точного уявлення потрібно нескінченне число гармонік, ряд
зазвичай швидко сходиться і гармоніки високого порядку (за великих n )
дають лише невелику поправку.

a x (t ) 





Рисунок 1 – Фрагмент прискорення МТА (проекція на вісь x)

Якщо функція періодична, то її можна представити через гармоніки на
кінцевому відрізку, наприклад від 0 до деякого періоду T . Тоді за формулою
(9) можна отримати функцію з періодом, яка, однак, на відрізку [0, T ] буде
збігатися з початковою.
Так як експериментальний сигнал не є періодичним, уявити його у вигляді
гармонік не на кінцевому інтервалі, а на всій осі, можна використовуючи
безліч гармонік з безперервним набором частот. Це подання можна записати
в такий спосіб:

40


a x (t ) 

 A() sin(

ax

dt   n (ax )) dax .

(10)



Тобто додаються синусоїди з різними частотами, у кожної своя
амплітуда і початкова фаза.
Для визначення амплітуди і фази сигналів представимо синусоїду з
початковою фазою  0 0 . Це можна записати, як суму синуса і косинуса з
нульовими початковими фазами:
(11)
Aax sin(ax dt  n )  ak sinax dt  bk cos ax dt ,
де ak  Ak cos k , bk  Ak sink . Для гармонік k  1,2,...n знайти коефіцієнти

a и b виявляється набагато простіше, ніж амплітуду і фазу:


ak (ax ) 

 а (t ) sin tdt ,
x

k

(12)




bk ( ) 

 а (t ) cos  tdt .
x

k

(13)



Тобто треба знайти інтеграл від додатку сигналу на синус або косинус
відповідно.
Амплітуди Ak та фаза  k гармоніки (11) пов’язані з коефіцієнтами a и

b (12, 13) співвідношенням:

Ak  ak2  bk2 ,

(14)

bk
.
ak

(15)

 k  arctg

Значення ax (t ) , sin t и cos t в кожний момент часу t це координата
векторів. Тоді формули (7) и (8) є скалярним добутки цих векторів, тобто
проекції вектора ax (t ) на вектори sin t и cos t . Вектор, який відповідає
сигналу, ми представляємо у вигляді комбінації базисних векторів, яким є
синуси і косинуси.
Після того як обчислені a(k ) и b(k ) , легко знайти амплітуду та фазу
кожної з гармонік.
Наведені вище формули для стислості і зручності аналітичних розрахунків
запишемо в комплексній формі. Замість рівняння (10) запишемо [8]:

а х (t ) 
замість рівнянь (7) та (8):

1
2



 X ( )e



it

d ,

(16)
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 а (t )e

X ( ) 

it

х

dt .

(17)



X ()  Ak ei  Ak cos   iAk sin  , тобто дійсна частина цієї
величини є b( ) , а уявна a( ) . Завдяки комплексному поданню виходить
одна формула для прямого перетворення замість двох. Крім того, експоненти
простіше інтегрувати, ніж синуси і косинуси і, відповідно, простіше
знаходити аналітичні вирази для спектрів.
Експериментально отримані та оброблені на комп'ютері сигнали
являють собою тимчасові ряди. Тобто значення сигналу відомі тільки в
дискретні моменти часу: tn  nt , n  0N  1 . У результаті інтеграли
доводиться міняти на суми:
Тут

a x n  a x (t n ) 

 N 1
 X (k )ei 2kn/ N ,
2 k 0

X k  X (k )  t

N 1

 a (t )e
x

n

i 2kn / N

.

(18)
(19)

n 0

Перетворення Фур'є стає таким же дискретним, як і сигнал: k  k .
Спектральна роздільна здатність (найменший крок за частотою) визначається
довжиною ряду, який аналізується -   2 Nt . Крім того, з'являється
гранична частота max   t . Коливання з більш високими частотами
просто неможливо аналізувати, так як на період припадає в середньому
менше двох значень у тимчасовому ряді.
Величини а x n и X k пов’язані рівністю Парсеваля:
N 1

1 N 1
2
Xk .
(20)
N
n 0
k 1
Тобто сума квадратів значень в сигналі пропорційна сумі квадратів
амплітуд гармонік.
Прискорення МТА (рис. 1) розкладемо за допомогою дискретного
перетворення Фур’є (ДПФ) (18) та відтворимо сигнал оберненим перетворенням
(ОПФ) (19) (рис. 2).

а

2

xn
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Рисунок 2 – Апроксимація прискорення МТА за допомогою ДПФ

Для сходження ряду (рис. 2) виявилося достатньо 20 гармонік, тобто
можна припустити, що рух МТА не може викликати коливання прискорення
з великою частотою. З аналізу амплітудно-частотного спектра (рис. 3)
випливає, що рух МТА може викликати частоти коливання прискорення від
0,1 до 7 Гц, тобто застосування у розрахунку додаткових витрат енергії
більших частот не є доцільним.

Рисунок 3 – Амплітудно-частотний спектр коливання прискорення

Також слід звернути увагу на два піки амплітуди, які відповідають
діапазону частот від 0,1 до 2 Гц та 6 Гц. Аналіз функціонування МТА можна
спростити за рахунок зменшення кількості необхідних гармонік та
сконцентрувати увагу на дослідженні обумовлених частот.
Під час функціонування МТА спостерігається багато чинників, які
викликають коливання. Запропонований метод з використанням ДПФ та ОПФ
дозволяє виключити з суми гармонік (19) ті, які викликані іншими джерелами
збурення системи аніж рух МТА – наприклад двигун трактора (рис. 4).
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Рисунок 4 – Апроксимація прискорення МТА, які задаються двигуном,
за допомогою ДПФ

Для отримання вихідного сигналу під час проведення експерименту
трактор зупиняється та на встановлену систему датчиків записується повне
прискорення, яке утворюється під час збурення системи двигуном. У
подальшому аналізується проекція на ось х.
Аналіз амплітудно-частотного спектра (рис. 5) дозволяє стверджувати –
двигун є одним з чинників, які викликають високочастотні коливанні
прискорення МТА в поздовжній осі.

Рисунок 5 – Амплітудно-частотний спектр коливання прискорення двигуна

Під час встановлення амплітуди та частоти для достовірного розрахунку
додаткових втрат енергії необхідною умовою є виключення з вихідного
сигналу (рис. 1) коливань, які не викликані рухом МТА. Для цього
використовуючи рівняння (18, 19) можна відняти від суми гармонік
вихідного сигналу ті, які викликані іншими чинниками (рис. 6).
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Рисунок 6 – Апроксимація прискорення МТА, з якого виключені
коливання, які завдає двигун

Висновки. Методика встановлення амплітуди та частоти зміни
швидкості, яка базується на аналізі експериментальних даних із
застосуванням ДПФ підходить для вирішення задачі встановлення амплітуд
та частот коливання прискорення, проте має суттєвий недолік, вона є
залежною від часу опитування датчиків, це звужує межі її використання.
Проведений аналіз амплітудно-частотної характеристики дозволив виявити
верхню границю частот для аналізу прискорення МТА під час технологічного
процесу. Для достовірного розрахунку додаткових втрат енергії необхідною
умовою є виключення з вихідного сигналу коливань, які не викликані рухом
МТА, для цього доцільно застосовувати системи фільтрації, одною з яких є
ДПФ.
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Аннотация
При равномерном движении с постоянной мгновенной скоростью
колесных машин энергия двигателя расходуется на преодоление сил
сопротивления движению. Известно, что любые изменения скорости
приводят к дополнительному расходу энергии машины. Выявлены факторы,
вызывающие дополнительные потери энергии за счет возникновения
колебаний действительной скорости при постоянном движении.
Предложена методика установления амплитуды и частоты изменения
скорости, основана на анализе экспериментальных данных с применением
дискретного преобразования Фурье. Проведен анализ амплитудночастотной характеристики, обнаружена верхняя граница частот для
анализа ускорения МТА во время технологического процесса.
Summary
In uniform motion, carried out at constant instantaneous speed of wheeled
vehicles, engine power is expended on movement forces resistance overcoming. We
know that any speed change leads to additional energy consumption of the
machine. The factors causing additional energy loss due to the occurrence of
actual speed fluctuations at constant motion are found out. The technique of setting
the amplitude and speed change frequency, based on the analysis of experimental
data using the Fourier discrete transform is offered. The amplitude-frequency
characteristics are analyzed, the frequencies upper boundary for machine-tractor
units acceleration during technological process analysis is found.

46

УДК 631.316.022:620.93
МАШИНИ З АКТИВНИМИ РОБОЧИМИ ОРГАНАМИ ДЛЯ
РЕАЛІЗАЦІЇ ПОТУЖНОСТІ ЕНЕРГОНАСИЧЕНИХ ТРАКТОРІВ
П. Левченко
УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого
Проаналізовано основні переваги сільськогосподарських машин з
активними робочими органами та проведено їх короткий огляд.
Ключові слова: енергетичний засіб, машинно-тракторний агрегат,
активні робочі органи, потужність.
Постановка проблеми. 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.
Аналіз останніх досліджень. У 2015 році в сільському господарстві
України було в ужитку понад 300 тис. тракторів, 53 тис. 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, які виробляються в країні. У середньому за 2015
рік було спожито 203,1 тис. тонн бензину, 1235,5 тис. тонн дизельного
палива, 246,4 тис. ц мастильних матеріалів [2]. Майже третина палива, яке
витрачається сільськогосподарським виробництвом, припадає на основний
обробіток ґрунту.
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
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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
мінімізації обробітку ґрунту, а також набуває поширення часткова заміна
відвальної оранки безвідвальним подрібненням [3, 4].
Мета дослідження передбачає обґрунтування та аналіз основних
переваг сільськогосподарських машин з активними робочими органами.
Виклад основного матеріалу.
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 мінімізації 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
потужності, які можуть використовуватися в сільськогосподарських
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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 за незначної
ширини 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 сівбу застосовують ґрунтообробні фрези з
горизонтальним або вертикальним розташуванням осі обертання. Такі
агрегати дозволяють за один прохід підготувати ґрунт під сівбу, а також
виконати ці операції спільно.
Застосування 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» агрегата, які
не беруть участі у виконанні корисної роботи. При цьому складові
технологічних опорів створюють підштовхувальне зусилля, розвантажуючи
ланку в системі «ґрунт – рушій трактора», підвищуючи ефективність
використання агрегата.
Застосування таких борін у 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.
Борона «ZIRKON» фірми «LEMKEN» (рис. 1) призначена для
передпосівної підготовки ґрунту під сівбу за один прохід. Вона робить
інтенсивне перемішування і подрібнення на робочу глибину до 15 см.
Активні робочі органи оптимально готують ґрунт під сівбу 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 передатного 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 – Борона «ZIRKON-10»

Безліч різновидів борін і культиваторів з активними робочими органами
випускає німецька фірма «Amazone».
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.
Культиватор «Amazone КГ» має робочу ширину захвату 3 м, 4 м, 4,5 м і
6 м і необхідну потужність від 50 кВт. Культиватор «КГ» має всі переваги
борін «Amazone», але, крім того, має більш міцні зуби з більшим кутом
атаки, які дозволяють безперешкодно заглиблюватися в землю й утримувати
автоматично необхідну глибину роботи.
Вібраційна борона «Amazone РЕ» має ширину захвату 3 та 4 м. Зуби з
високою частотою вібрацій самоочищаються, 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.
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Борона «КЕ», культиватор «КГ» і вібраційна борона «РЕ» легко
комбінуються з пневматичною, механічною зерновими сівалками, або
сівалкою точного висіву (рис. 2).

Рисунок 2 – Комбінація агрегатів «Amazone» з сівалками

Німецька фірма «RAU» випускає модельний ряд комбінованих
агрегатів, за допомогою яких можна проводити передпосівний обробіток і
сівбу на будь-яких типах ґрунтів за один прохід або окремо.
Агрегат «RAU AIRSEM» призначений для одночасного обробітку
ґрунту і висіву 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 одночасної сівби кріпиться зверху на
бороні за допомогою спеціального навісного пристрою. Це може бути
серійна сівалка або та, що не використовується окремо.
Агрегат «Rau Rotosem» (рис. 3) призначений для одночасного обробітку
ґрунту і висіву 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
клинові або мульчувальні зуби. Для зменшення розкидання обробленого
ґрунту відразу за ротором є регульований щиток. Обробіток ґрунту з висівом
може проводитися після оранки на стерньовому фоні і по посівах проміжних
культур. У разі сівби по стерні агрегат може дообладнуватися регульованими
по висоті глибокорозпушувачами. Сівалка може приєднуватися як серійна,
так і спеціальна для цього агрегата.
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Рисунок 3 – Комбінований агрегат «Rau Rotosem»

Австрійська фірма «Pottinger» випускає борони «Lion» з активними
робочими органами різної робочої ширини (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 передатним
числом та 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. 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.
Культиватори-гребенеутворювачі з активними робочими органами – це
навісні машини, які 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].
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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 комбіновані способи підготовки ґрунту і сівби з
використанням передових агрегатів на базі машин з активними робочими
органами і машин для сівби.
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Південно-Українська філія УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого
У статті наведені результати аналітичних досліджень щодо
формування загальних вимог до гальмівних систем сільгоспмашин з
гідростатичним приводом тягових коліс з розробкою відповідного СОУ
УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого.
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машини,

Вступ. Розвиток інтенсивних технологій у сільськогосподарському
виробництві вимагає застосування все більш потужних самохідних машин. У
переважної більшості з них привод тягових коліс реалізується з
використанням гідростатичної трансмісії (ГСТ).
Існує достатньо чинників, які змушують самохідні сільськогосподарські
машини (з яких найбільша група за чисельністю - це зернозбиральні
комбайни, а також машини для збирання інших культур, самохідні
обприскувачі, розкидачі добрив тощо) рухатися по дорогах загального
призначення, а саме:
− збільшення
числа
потужних,
міжрегіонально-інтегрованих
агрохолдингів,
що
потребує
переміщення
на
великі
відстані
високопродуктивної збиральної техніки;
− гострий брак збиральної техніки в агрогосподарствах України, що
зумовлює високу інтенсивність переміщення зернозбиральних комбайнів,
відповідно зі строками достигання зернових і технічних культур у різних
регіонах країни;
− недостатня розвиненість тралових перевезень;
− суттєве збільшення
транспортних швидкостей самохідних
сільгоспмашин, що робить їх самохідне переміщення на великі відстані
економічно доцільним.
Постановка проблеми, актуальність та новизна роботи. Один із
основних факторів, які забезпечують безпеку дорожнього руху транспортних
засобів є ефективність роботи гальм. На цей час в стандартах України,
міждержавних стандартах та стандартах Європейського і Митного союзів
відсутні вимоги до гальмівних систем сільськогосподарських машин з
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гідростатичним приводом тягових коліс та нормативів їх ефективності, тому
розробка відповідного стандарту державного рівня, (а на першому етапі СОУ
УкрНДІПВТ ім. Л Погорілого Міністерства агропромислового комплексу та
продовольства України) є актуальною та своєчасною і має очевидну новизну
Мета досліджень – визначення загальних вимог до гальмівних систем
самохідних сільськогосподарських машин з гідростатичним приводом
тягових коліс, у яких:
− у конструкції трансмісії відсутні механізми зчеплення, що виключає
можливість усунення впливу ГСТ на процес гальмування;
− гідростатичний привод тягових коліс також використовується як
гальмівна система, а саме - для зменшення швидкості руху машини аж до її
повної зупинки та утримання в нерухомому стані під дією опору руху, що
створює гідромотор (гідромотори).
Завдання досліджень На основі проведеного аналізу нормативних
вимог міжнародних та національних стандартів до гальмівних систем
самохідних сільгоспмашин та проведених досліджень таких машин, як
об’єктів стандартизації відносно гальмівних систем [1, 2], розробити
стандарт УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого з вимогами до гальмівних систем
цього типу машин.
СОУ, який розроблюється, призначений для проектування, виробництва,
випробувань та оцінки відповідності самохідних сільськогосподарських
машин з гідростатичним приводом тягових коліс вимогам технічних
регламентів, стандартів та інших нормативних документів.
Застосування розробленого стандарту дозволить чітко сформулювати
вимоги до безпечності машин, які беруть участь у дорожньому русі, стосовно
гальмівних систем та критеріїв їх ефективності.
Виклад основного матеріалу досліджень.
1.1 Самохідні сільгоспмашини як об’єкти стандартизації
На цей час нормативні вимоги щодо ефективності дії гальм
визначаються в Україні згідно з ГОСТ 12.2.019 [3]. Відповідно до п. 1.19
стандарту «тормозные системы машин и тракторов должны обеспечивать
тормозной путь S0 в метрах при скорости V0 в километрах в час в момент
начала торможения, рассчитанный по эмпирическим формулам:
− для тракторов при холодных тормозах:
2
(1)
S0  0,1V0  (V0 : 90) ;
− для машин при холодных тормозах:
2
(2)
S0  0,18V0  (V0 : 90) »,
Але ці нормативні вимоги, більш ніж 30-річної давнини, не відповідають
у повній мірі технічному рівню сучасних самохідних сільгоспмашин, у тому
числі через значне збільшення їхніх транспортних швидкостей (до 30-40
км/год).
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Також вимоги стандарту не враховують того, що переважна більшість
самохідних сільгоспмашин оснащена гідростатичними приводами тягових
коліс (гідростатичними трансмісіями (ГСТ), що причиняє такі функціональні
особливості:
- ГСТ з високою швидкодією здатна створювати на тягових колесах
максимальний гальмівний момент, еквівалентний максимальному тяговому
моменту, і використовується відповідним чином як гальмівна система, яка
потребує нормативної оцінки;
- машини з ГСТ в переважній більшості не мають механізму розриву
силового потоку під час руху між трансмісією і тяговими колесами і тому
фрикційна гальмівна система не може ефективно спрацювати без
одночасного екстреного зменшення швидкості машини гідростатичною
трансмісією. Таким чином екстрене робоче гальмування повинно бути
комбінованим, а саме – в результаті дії фрикційних гальм і ГСТ одночасно,
причому ці скоординовані дії повинен виконати оператор машини.
1.2 Самохідні сільгоспмашин як об’єкти оцінки відповідності
вимогам технічних регламентів
У практиці європейського та вітчизняного технічного регулювання
самохідні сільгоспмашини, як дорожньо-транспортні засоби (ДТЗ), не
визначені ні за категоріями, ні за типами на відміну від тракторів та
причіпних сільгоспмашин [4] (табл. 1).
Таблиця 1 – Категорії тракторів та причіпних сільгоспмашин як дорожньотранспортних засобів за «Технічним регламентом затвердження типу
сільськогосподарських та лісогосподарських тракторів, їх причепів та змінних
причіпних машин, систем, складових частин та окремих технічних вузлів», який
діє в Україні
Категорія

Тип машини

1
Т1
Т2
Т3
Т4

2
Колісні трактори
Колісні трактори
Колісні трактори
Колісні трактори
спец. призначення
Колісні трактори
Змінне причіпне
знаряддя
Змінне причіпне
знаряддя

Т5
S1
S1

Максимальна
швидкість, км/год
3
до 40
до 40
до 40
До 40
більше 40
а – до 40
в – понад 40
а – до 40
в – понад 40

Макс. маса
Дорожній
(навантаження
просвіт, мм
на вісь), кг
4
5
понад 600
більше 1000
понад 600
більше 600
до 600
до 3500
понад 3500

-

Примітка. Для спрощення в таблицю 1 не внесені ДТЗ категорій С (гусеничні трактори) та R
(причепи).
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Відсутність класифікації самохідних сільгоспмашин як транспортних
засобів, напевно, є однією із причин відсутності диференційованих вимог до
їхніх гальмівних систем залежно від типів, особливостей конструкції, маси,
максимальної швидкості тощо.
На цей час у переліку стандартів до чинного технічного регламенту
безпеки машин [5], вимогам яких повинні відповідати самохідні
сільгоспмашини, відсутній будь-який нормативний документ стосовно вимог
до гальмівних систем, навіть такий застарілий, як ГОСТ 12.2.019.
Отже не визначено, на відповідність яким нормативним вимогам треба
оцінювати гальмівні системи самохідних сільгоспмашини під час оцінювання
відповідності типу машин вимогам технічних регламентів.
Перелік відповідних міжнародних і національних нормативних
документів, які проаналізовані фахівцями Південно-Української філії
УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого в процесі дослідження цієї проблеми,
наведений у таблиці 2.
Таблиця 2 – Перелік нормативних документів, які визначають вимоги до
гальмівних характеристик та методів їх визначення
№
п/п
1

1

2

3

Позначення та назва НД

Чинність у
країнах
3

2
ГОСТ 12.2.019-86 ССБТ.
Тракторы и машины самоСтандарт СРСР.
ходные сельскохозяйственЧинний в Україні
ные. Общие требования
безопасности

На яку техніку
розповсюджується
4
Трактори сільськогосподарського та промислового призначення, самохідні сільгоспмашини

ГОСТ 12.2.019-2005 ССБТ.
Стандарт
Тракторы и машины само- Євразійської Ради.
ходные сельскохозяйствен- Чинний у країнах
ные. Общие требования Митного союзу
безопасности

Трактори сільськогосподарського призначення,
самохідні
сільгоспмашини

ГОСТ 12.2.002.3-91 ССБТ
Сельскохозяйственные
и Міждержавний
лесные
транспортные стандарт. Чинний
средства.
Определение в Україні
тормозных характеристик

Трактори сільськогосподарського та лісогосподарського призначення,
самохідні сільгоспмашинни, напівнавісні, монтовані, причіпні та напівпричіпні сільгоспмашини
та тракторні причепи
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продовження таблиці 2
1

3

4

Чинний в Україні
як гармонізований
міжнародний
стандарт

Самохідні навантажувачі
на гумових шинах, трактори, грейфери, навантажувачі зі зворотною лопатою, самохідні скрепери,
екскаватори, самоскиди

5

ДСТУ
ISO
5697:2005
Засоби транспортні сільськогосподарські та лісогосподарські. Визначення
гальмівних характеристик

Чинний в Україні
як гармонізований
міжнародний
стандарт

Трактори, самохідні сільськогосподарські та лісогосподарські
машини,
причіпні сільськогосподарські
машини
та
причепи

6

Директива
Ради
ЄС
76/432/ЄЕС від 6 квітня
1976 р. щодо наближення
законодавства держав
‒
членів ЄС стосовно вимог
до гальмівних пристроїв
колісних
сільськогосподарських та лісогосподарських тракторів

На час досліджень
чинна в ЄС для
Сільськогосподарські
затвердження
лісогосподарські
типу тракторів
трактори
стосовно
гальмівних систем

4

2
ДСТУ
ISO
3450:2004
Машини землерийні. Системи гальмівні машин з
гумовими шинами. Вимоги
до систем, їхні характерристики та методика випробування (ISO 3450:1996,
IDT)

7

Правила допуску транспортних засобів до вулич- Чинні у ФРН
ного руху StVZO

8

ASAE S365/3/1997 Контрольні процедури та критерії ефективності гальмування сільгоспобладнання

Чинні у США з
відповідним
щорічним
оновленням

та

ДТЗ, в тому числі тех.нологічні машини сільськогосподарського, лісогосподарського та промислового призначення з
гідростатичним приводом
Сільськогосподарські
трактори, самохідні та
причіпні машини, причепи

Із представлених у таблиці 2 нормативних документів для оцінки
гальмівних властивостей самохідних сільгоспмашин логічно, перш за все,
керуватися вимогами Директиви 76/432/ЄЕС [6], яка діє відносно гальмівних
систем сільськогосподарських тракторів.
Пояснення На час проведення досліджень, розроблений УкрНДІПВТ ім.
Л. Погорілого ДСТУ 8373 [7] не діяв, тому у статті наведені посилання на
вимоги Директиви, які щодо вимог, прийнятих до уваги, повністю збігаються
з вимогами вказаного ДСТУ.
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Вимоги Директиви 76/432/ЄЕС відносяться до тракторів з
максимальною проектною швидкістю 40 км/год – це той діапазон швидкості,
яку досягають сучасні самохідні збиральні машини. Згідно з п. 2.1.1.1 цього
документа максимальний гальмівний шлях S max в метрах зі швидкістю V0 в
кілометрах на годину в момент початку гальмування розраховується за
формулою:
(3)
S max  0,15V0  (V02 : 116) ,
Застереження п. 4.1.2.1.1 Директиви 76/432/ЄЕС стосовно того, що
«водій повинен мати можливість привести в дію головні гальма зі свого
сидіння та продовжувати керування механізмом повороту, як мінімум однією
рукою», відповідають особливостям гальмування самохідних сільгоспмашин,
оскільки під час комбінованого гальмування самохідної сільгоспмашини
водій одночасно ногою керує фрикційними гальмами за допомогою
відповідної педалі (зблокованих педалей) та однією рукою керує
гідростатичною трансмісією за допомогою відповідного важеля, а другою
рукою може керувати механізмом повороту.
Але наведені у Директиві 76/432/ЄЕС вимоги до гальмівних систем
тракторів не в повній мірі враховують зазначені в п. 1.1 цієї статті
конструктивні особливості самохідних сільгоспмашин з гідростатичним
приводом коліс, внаслідок чого - не нормують ефективність гальмування
гідростатичною трансмісією та фрикційними гальмами окремо, та
ефективність гальмування під час їх комбінованої дії.
У нормативному документі ФРН «Правила допуску до вуличного руху»
(StVZO)» [8] викладені вимоги до гальмівних систем транспортних засобів з
гідростатичним приводом коліс.
Спеціальний розділ § 41 цих «Правил …» стосується транспортних
засобів з гідростатичною трансмісією, які мають швидкість до 40 км/год.
Суттєвим у цьому розділі є те, що транспортні засоби розбиті на класи згідно
з їх максимальною швидкістю з відповідними диференційованими вимогами
до характеристик гальмівних систем. Також для машин з ГСТ вводяться
поняття «комбіноване гальмування» та нормативні вимоги до комбінованого
гальмування, а також гальмування ГСТ та фрикційними гальмами окремо.
Порівнюючи вимоги
ГОСТ 12.2.019 з вимогами нормативного
документа ФРН StVZO необхідно зазначити, що вимоги ГОСТ 12.2.019,
щодо нормативів ефективності гальмівних систем сільгоспмашин,
відповідають вимогам § 41 StVZO до нормативів ефективності гальмівних
систем машин класу В, які мають максимальну швидкість до 25 км/год.
Для машин зі швидкістю до 40 км/год за § 41 StVZO повинні діяти
вимоги до гальмівних характеристик машин класу С, які відповідають також
вимогам стосовно тракторів зі швидкістю до 40 км/год за Директивою
76/432/ЄЕС.
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Суттєвим доповненням до вимог за ГОСТ 12.2.019 є наявність вимог до
ефективності як холодних, так і гарячих гальм.
Досить суттєвими, з точки зору узагальнення вимог нормативних
документів, є вимоги стандарту ASAE S365/3/1997 «Контрольні процедури та
критерії ефективності гальмування сільгоспобладнання» [9], більш пізня
версія якого діє зараз у США.
Важливим є те, що:
- за класами, відповідно до призначення і конструктивних
особливостей, розподілені як трактори, так і самохідні сільгоспмашини та
спеціальні самохідні сільгоспмашини (до яких відносяться зернозбиральні
комбайни), сільськогосподарські тягачі та сільськогосподарські причіпні
машини;
- стандарт вміщує не тільки вимоги до гальмівних характеристик, але і
методи їх визначення, причому за п. 7.1.3 визначені умови, за яких
«керований привод обертання», яким по суті є ГСТ, має бути задіяний під час
тестування гальмівної системи.
1.3 Взаємозв’язок розробленого стандарту УкрНДІПВТ ім. Л.
Погорілого з дослідженими нормативними документами
Цей СОУ розроблений у доповнення та видозміну вимог ГОСТ 12.2.019
відносно сільськогосподарських машин з гідростатичним приводом тягових
коліс. СОУ базується на вивченні, аналізі та взаємоузгодженні нормативних
документів переважно загальноєвропейського та національного рівня
стосовно безпеки дорожнього руху та безпеки машин.
Зважаючи на конструктивні та функціональні особливості самохідних
сільгоспмашин з гідростатичним приводом коліс щодо гальмівних систем та
процесів гальмування, за основу вимог та нормативів СОУ прийняті вимоги §
41 StVZO, а саме - розділу вимог до гальмівних систем ДТЗ з гідростатичним
приводом. Зважаючи на те, що ці вимоги відносяться до машин
різноманітного призначення, деякі загальні положення, спираючись на
функціональне призначення сільгоспмашин та їх конструктивні особливості,
прийняті з вимог Директиви Ради ЄС 76/432/ЄЕС до гальмівних систем
тракторів, як найбільш близьких машин за галуззю застосування, способами
транспортування, транспортними швидкостями та іншими ознаками.
Що стосується методів визначення гальмівних характеристик
вищезазначеного типу машин, то в чинних в Україні методичних стандартах
ДСТУ ISO 5697 [10] та ГОСТ 12.2.002.3 [11] відсутня методологія
визначення характеристик ефективності дії гальмівних систем під час
комбінованого гальмування та під час гальмування фрикційними гальмами і
ГСТ окремо.
Для реалізації єдиного підходу у визначенні гальмівних характеристик
самохідних сільгоспмашин щодо комбінованого та роздільного гальмування
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фрикційними гальмівними системами та ГСТ у розвиток чинного ДСТУ ISO
5697 потрібне розроблення нормативного документа на методику визначення
гальмівних характеристик цього типу машин.
Необхідно відмітити, що на основі проведених досліджень [1, 2] це
завдання в основному реалізовано розробкою фахівцями ПівденноУкраїнської філії УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого СОУ 74.3.-37-04604309-007
[12], який необхідно буде лише уточнити та доповнити відповідно до вимог
розробленого СОУ на вимоги до гальмівних систем.
Висновки.
Протягом 2014-2015 рр. на основі досліджень, результати яких
представлені у цій статті, фахівцями Південно-Української філієї
УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого розроблений СОУ УкрНДІПВТ ім. Л.
Погорілого «Самохідні сільськогосподарські машини. Системи гальмівні.
Загальні вимоги».
У СОУ враховані підходи держав Європейського союзу та США щодо
вимог до гальмівних систем самохідних машин з гідростатичним приводом
тягових коліс включно з нормуванням ефективності дії цих систем.
Вимоги цього стандарту знайдуть застосування під час проектування,
виготовлення і випробувань нових сільськогосподарських машин та таких,
які були в користуванні.
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Аннотация
В статье приведены результаты аналитических исследований по
формированию общих требований к тормозным системам сельхозмашин с
гидростатическим
приводом
ведущих
колес
с
разработкой
соответствующего СОУ УкрНИИПИТ им Л. Погорелого .
Summary
The results of analytical studies on the formation of the general requirements
to braking systems on agricultural machines with hydrostatic traction of drive
wheels and the appropriate standard developed by L. Pogorilyy UkrNDIPVT is
presented.
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УДК 631.372; 631.334
ВИКОРИСТАННЯ АВТОМОБІЛЬНОГО ШАСІ
НА ВНЕСЕННІ ДОБРИВ
В. Адамчук, д-р. техн. наук, академік НААН
С. Погорілий, канд. техн. наук
Національний науковий центр «Інститут механізації та
електрифікації сільського господарства»
У роботі запропоновані шляхи зниження собівартості виробництва
продукції рослинництва шляхом зменшення прямих експлуатаційних витрат
на внесенні добрив за рахунок використання на цих технологічних операціях
машинних сільськогосподарських агрегатів на базі автомобільного шасі
підвищеної прохідності КрАЗ-6322 та машини для внесення мінеральних добрив і хімічних меліорантів МРД-9А та твердих органічних добрив АРОД-11.
Наведено технічні і технологічні характеристики машинних сільськогосподарських агрегатів КрАЗ-6322+МРД-9А та +АРОД-11, економічна ефективність використання КрАЗ-6322+МРД-9А в порівнянні з машиннотракторним агрегатом причіпного виконання Т-17221+МРД-9.
Ключові
слова:
мобільний
сільськогосподарський
агрегат,
автомобільне шасі, машина для внесення мінеральних добрив та хімічних
меліорантів, машина для внесення твердих органічних добрив, собівартість
продукції
Постановка проблеми. Для підвищення конкурентоспроможності
сільськогосподарської продукції виробники постійно працюють над
питанням
зниження
її
собівартості.
У
процесі
вирощування
сільськогосподарських культур вагоме місце займають технологічні операції
внесення твердих мінеральних добрив і хімічних меліорантів та твердих
органічних добрив, наприклад, навантаження зазначених технологічних
матеріалів у місцях їх зберігання в транспортно-перевантажувальні засоби,
транспортування їх від місць зберігання до польових агрегатів,
перевантаження технологічних матеріалів транспортно-перевантажувальні
засобами в польові агрегати і внесення їх останніми. Виходячи з викладеного
можна зробити висновок про те, що зниження експлуатаційних витрат на
застосуванні мінеральних добрив і хімічних меліорантів та твердих
органічних добрив сприятиме зниженню собівартості продукції
рослинництва.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Виробничий досвід кращих
сільськогосподарських підприємств України показує, що знизити
експлуатаційні витрати на внесення добрив, а також скоротити терміни
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виконання необхідних технологічних операцій можна застосуванням
прямоточної технологічної схеми їх внесення (склад-поле). Під час
застосування зазначеної схеми, наприклад, мінеральні добрива або хімічні
меліоранти зі складу завантажують у машинні сільськогосподарські агрегати
(МСА), які доставляють їх у поле, а потім вносять, наприклад, на поверхню
грунту. Ефективність прямоточної технологічної схеми внесення добрив
особливо зростає в умовах господарств із великими обсягами
землекористування, кількість яких різко збільшилася в Україні.
За останній період було створено велику кількість машин для внесення
добрив, які агрегатуються з тракторами різних класів як в начіпному, так і в
напівначіпному варіантах. Ефективність використання таких агрегатів у
прямоточній схемі внесення добрив різко знижується через збільшення
відстані від місця їх зберігання до поля та доз внесення технологічних
матеріалів. Нескладно дійти висновку, що в значній мірі усунути ці недоліки
можна створенням великотоннажних машин кузовного типу для внесення
добрив і хімічних меліорантів та твердих органічних добрив. Причому МСА,
сформовані на їхній базі, повинні мати високу транспортну швидкість на
операції доставки добрив від місць їх зберігання до поля.
Досвід вітчизняних і зарубіжних виробників сільськогосподарської техніки
показує, що досягти зазначених вимог можна створенням МСА, які будуть
включати автомобіль і начіпні великотоннажні машини кузовного типу для
внесення добрив. Однак їх використання в умовах сільськогосподарського
виробництва показало, що існують істотні розбіжності між умовами роботи
ходової системи МСА під час його руху по автомобільних дорогах у процесі
доставки добрив від місць зберігання до поля і підж час руху МСА в польових
умовах, коли вносяться добрива. Викладене приводить до протиріччя, суть якого
в тому, що МСА, ефективні на транспортуванні добрив автомобільними
дорогами, мають низьку прохідність в умовах поля і чинять негативний вплив на
грунт, і навпаки: МСА, які мають високу прохідність в умовах поля і мало
ущільнюють грунт, розвивають низьку транспортну швидкість на автомобільних
дорогах і характеризуються високою інтенсивністю зносу шин. Тому існуючі
МСА на базі автомобілів мають вузький сегмент застосування на внесення
добрив, а саме: на внесення основними дозами перед основним обробітком
грунту, коли грунт має низьку вологість. На жаль, такі МСА не можна
використовувати на підживленні посівів зернових колосових культур, а також
використовувати для внесення основними дозами в умовах, коли грунт вологий,
на грунтах, схильних до ущільнення і руйнування структури під механічним
впливом.
Мета досліджень. Створення технічних засобів, які забезпечують
зменшення собівартості виробництва продукції рослинництва використанням
на внесені добрив у прямоточній технологічній схемі.
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Виклад основного матеріалу досліджень. У результаті науководослідних і дослідно-конструкторських робіт, виконаних в ННЦ «ІМЕСГ»,
було встановлено, що високу транспортну швидкість на автомобільних
дорогах і високу прохідність в умовах поля з ощадливою дією на грунт
можуть забезпечити МСА, скомплектовані на базі автомобілів КрАЗ-255Б1,
КрАЗ-6322, які обладнані системою дистанційного регулювання тиску в
шинах під час руху МСА.
Для агрегатування з цими автомобілями була спеціально створена
навісна машина для внесення твердих мінеральних добрив та хімічних
меліорантів МРД-9А на базі раніше розробленої в нашому Центрі машини
напівпричіпного типу МРД-9 для внесення твердих мінеральних добрив та
хімічних меліорантів, яка агрегатується з тракторами тягового класу 3.
Машина МРД-9А встановлюється на шасі автомобіля КрАЗ-255Б1 або КрАЗ6322 (рис.1).

Рисунок 1 – Автомобіль КрАЗ-255Б1, обладнаний машиною для внесення
мінеральних добрив і хімічних меліорантів МРД-9А

Машина складається з таких основних складальних одиниць і
механізмів: рами, кузова, конвеєра-живильника з приводом, дозувального
пристрою, тукоспрямувального та розсіювального робочих органів,
оснащених приводом.
Основні техніко-експлуатаційні характеристики МСА для внесення
мінеральних добрив і хімічних меліорантів КрАЗ-6322+МРД-9А наведені в
табл.1 [1].
Процес роботи МСА виглядає так. Підготовлені мінеральні добрива або
хімічні меліоранти в умовах складу завантажуються в кузов машини
навантажувачем. Перед виїздом МСА на автомобільні дороги в шинах
автомобіля встановлюється 0,35 МПа.
Перед з'їздом агрегата на поле тиск у шинах знижується залежно від
стану ґрунту до 0,08 – 0,1 МПа. Потім заслінкою встановлюється необхідна
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висота випускної щілини відповідно до таблиці доз внесення. Під час руху
агрегата добрива конвеєром-живильником через випускну щілину подаються
Таблиця 1 – Техніко-експлуатаційні характеристики МСА для внесення
мінеральних добрив і хімічних меліорантів КрАЗ + МРД-9А
Значення
Параметри
параметрів
Місткість кузова, м3
9
Робоча ширина захвату, м:
- гранульовані мінеральні добрива
до 36
- хімічні меліоранти
до 10
Доза розсіювання, т / га
0,1 - 6,0
Нерівномірність розсіювання добрив,%
- по ширині захвату
до 15
- у напрямку руху
до 10
Швидкість руху, км/год
- робоча
до 25
- транспортна
до 80
Продуктивність на внесення гранульованих мінеральних
добрив, га/год:
- основного часу
20-40
- експлуатаційного часу
6-12
Маса, т:
- МСА КрАЗ-6322+МРД-9А
13,6
- машини МРД-9А
1,9
- автомобіля КрАЗ-6233
11,7
Габаритні розміри агрегату, м:
- довжина
8,64
- ширина
2,60
- висота
2,92
Висота завантаження добрив від поверхні землі, м
3,00
Межі зміни тиску в шинах, МПа
0,08 - 0,35

на тукоспрямовувач, з якого вони надходять на диски розсіювальних робочих
органів, які обертаються назустріч один одному. Останні розсіюють їх по
поверхні поля.
Висока транспортна швидкість МСА дає можливість використовувати
прямоточну схему внесення мінеральних добрив і хімічних меліорантів, що
значно зменшує витрати на виконання технологічних операцій. Крім того,
відпадає необхідність у використанні додаткових технічних засобів для
транспортування і навантаження технологічного матеріалу.
Результати розрахунку змінної продуктивності МСА на базі автомобільного
шасі КрАЗ-6322 і МРД-9А порівняно з машинно-тракторним агрегатом (МТА)
ХТЗ-17221 та причіпної машини МРД-9 за прямоточною схемою внесення
мінеральних гранульованих добрив (норма внесення 0,5 т/га, 8-ми годинна зміна,
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відстані від складу до поля 5 км) показали ефективність агрегата на базі
автомобільного шасі (рис. 2). Розрахунки проводилися за стандартною
методикою [2].

Рисунок 2 – Змінна продуктивність агрегатів ХТЗ-17221+МРД-9 і
КрАЗ-6322+МРД-9А.

З рис. 2 видно, що змінна продуктивність агрегатів ХТЗ-17221+МРД-9 і
КрАЗ6322+МРД-9А становить відповідно 72,6 і 117,6 га/см. Продуктивність
у МСА КрАЗ6322+МРД-9А в 1,6 раза більше. Це пояснюється високою
робочою і транспортної швидкостями МСА. Обмеження змінної
продуктивності МСА КрАЗ6322+МРД-9А на рівні МТА ХТЗ-17221+МРД-9
(72,6 га/год) дозволить збільшити відстань переїздів від складу до поля для
МСА КрАЗ6322+МРД-9А в 6,6 раза (до 33 км).
Годинна продуктивність змінного часу агрегатів ХТЗ-17221+МРД-9 і
КрАЗ-6322+МРД-9А залежно від дози внесення гранульованих мінеральних
добрив. Наприклад, за дози внесення 0,2 т/га продуктивність
КрАЗ6322+МРД-9А на 11 га/год, а за 0,8 т/год. на 5,2 га/год.
Годинна продуктивність змінного часу агрегатів ХТЗ-17221+МРД-9 і
КрАЗ6322+МРД-9А також залежить від відстані переїздів від складу до поля,
яка представлена на рис. 3.
Графічна залежність (рис. 3) підтверджує ефективність МСА
КрАЗ6322+МРД-9А. Так, наприклад, якщо відстань переїздів від складу до
поля - 5 км, то продуктивність МСА КрАЗ6322+МРД-9А становить 15,2
га/год, а МТА ХТЗ-17221+МРД-9 - 8,9 га/год, якщо 20 км, то відповідно 10, 4
і 5,1 га/год. Інтенсивність падіння продуктивності МСА КрАЗ6322+МРД-9А
зі збільшенням переїздів від 5 до 20 км становить 1,4 раза, а МТА ХТЗ17221+МРД-9 в 1,7 раза.
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Рисунок 3 – Залежність годинної продуктивність змінного часу агрегатів від
відстані переїздів від складу до поля:

1 - МТА ХТЗ-17221+МРД-9; 2 - МСА КрАЗ6322+МРД-9А;
а - 0,2 т/год; б - 0,4 т/год; в - 0,6 т/год, г - 0,8 т/год.
Розрахунок економічної ефективності згаданих агрегатів для внесення
гранульованих мінеральних добрив виконувався згідно з державними
стандартами [3, 4] і представлений на рисунку 4.
Як видно з рисунка 4, прямі експлуатаційні витрати агрегатів на
внесення гранульованих мінеральних добрив з дозою внесення 0,5 т/га і
відстанню від складу до поля 5 км МТА ХТЗ-17221+МРД-9 і МСА
КрАЗ6322+МРД-9А становлять відповідно 1,2 і 0,93 €/га (станом на
17.03.2016 р.). Витрати за використання МСА КрАЗ6322+МРД-9А на 30%
менші порівняно з МТА ХТЗ-17221+МРД-9. Це можна пояснити більшою
продуктивністю МСА КрАЗ6322+МРД-9А за рахунок вищої робочої і
транспортної швидкостей руху МСА, меншою вартістю технологічної
частини МСА (МРД-9А) і більшим річним завантаженням автомобільного
шасі КрАЗ-6322. Зниження вартості МСА досягається завдяки тому, що у
навісний машина МРД-9А порівняно з машиною напівпричіпного типу
МРД-9 відсутні: ходова система, рама і причіпний пристрій.
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Рисунок 4 – Прямі експлуатаційні витрати агрегатів ХТЗ-17221+МРД-9 і
КрАЗ6322+МРД-9А на внесення гранульованих мінеральних добрив

Аналогічним чином, було створено агрегат для внесення твердих
органічних добрив АРОД-11 на базі автомобільного шасі КрАЗ-6322 (рис. 5).

Рисунок 5 – Агрегат для внесення твердих органічних добрив АРОД-11 на
базі автомобільного шасі КрАЗ-6322

Основні техніко-експлуатаційні характеристики МСА для внесення
твердих органічних добрив АРОД-11 наведені в таблиці 2.
Висновок. Використання МСА на базі автомобільного шасі КрАЗ6322 і
змінних технологічних модулів МРД-9А та АРОД-11 на виконанні
технологічних операцій з внесенню добрив дають можливість збільшити
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продуктивність на 60% і зменшити прямі експлуатаційні витрати на 30%
порівняно з машинно-тракторними агрегатами на базі ХТЗ-17221.
Таблиця 2 – Техніко-експлуатаційні характеристики МСА для внесення
твердих органічних добрив АРОД-11
Значення
Параметри
параметрів
Місткість кузова, м3
11
Робоча ширина захвату, м:
7
Доза розсіювання, т/га
10 – 400
Нерівномірність розсіювання добрив,%
- по ширині захвату
до 25
- у напрямку руху
до 10
Швидкість руху, км / год
- робоча
до 25
- транспортна
до 80
Продуктивність (з дозою внесення 40 т/га, відстань переїздів
5 км), га/год:
- основного часу
60,1
- експлуатаційного часу
36,2
Маса, т:
- МСА АРОД-11
13,4
- машини
2,3
- автомобіля КрАЗ-6233
11,7
Габаритні розміри агрегата, м:
- довжина
10,7
- ширина
2,5
- висота
2,7
Висота завантаження добрив від поверхні землі, м
2,70
Межі зміни тиску в шинах, МПа
0,08 - 0,35
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Аннотация
В работе предложены пути снижения себестоимости производства
продукции растениеводства путем уменьшения прямых эксплуатационных
расходов на внесении удобрений за счет использования на этих
технологических операциях машинных сельскохозяйственных агрегатов на
базе автомобильного шасси повышенной проходимости КрАЗ-6322 и
машины для внесения минеральных удобрений и химических мелиорантов
МРД-9А и твердых органических удобрений АРОД-11. Приведены технические и технологические характеристики машинных сельскохозяйственных
агрегатов КрАЗ-6322+МРД-9А и +АРОД-11, экономическая эффективность
использования КрАЗ-6322+МРД-9А по сравнению с машинно-тракторным
агрегатом прицепного выполнения Т-17221+МРД-9.
Summary
The paper proposed ways to reduce the cost of crop production by reducing
direct operating costs for application of fertilizers through the use of machine
agricultural units based on КрАЗ-6322 car chassis and machines for mineral
fertilizers and chemical meliorants МРД -9A and solid manure АРОД -11.
Technical and technological characteristics of agricultural machinery units KrAZ6322+ МРД-9A and АРОД-11, the economic efficiency of КрАЗ -6322-9A+ МРД9A compared to towed tractor unit T-17221+ МРД-9 is provides.
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ПОЧВОВЛАГОСБЕРЕГАЮЩИХ ОБРАБОТОК
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В статье приведены сведения о масштабах проявления эрозии почв в
мире, в частности в Украине и России. Предложены новые способы
противоэрозионной и влагосберегающей обработки почвы с созданием
водоудерживающих прерывистых борозд при безотвальном рыхлении
верхнего слоя почвы, а также с размещением таких борозд на глубоко
разрыхленных полосах уплотненного нижележащего слоя почвы.
Ключевые слова: эрозия, противоэрозинная обработка почвы, орудия
для протовоэрозионной обработки почвы.
Постановка проблемы. В мире 31% площади суши подвержено водной
и 34 % ветровой эрозии, уносящей до 40 млрд. т/год верхнего слоя почвы [1].
В Украине эродировано более 15 млн. га сельскохозяйственных угодий,
потери гумуса на этих землях составляют 25…35 %. На склонах крутизной
более 1°, а это более 52 % пашни, теряется 60 % талых и ливневых вод. С
пашни ежегодно выносится в среднем 15 т/га плодородного слоя, а по всей
Украине 740 млн. т, содержащих 24 млн. т гумуса. Наиболее интенсивное
разрушение почв талыми водами происходит в северной части Лесостепи и
на Полесье, а на остальной территории - преимущественно от ливневых
дождей. Наибольший смыв почвы отмечен в горных районах Донбасса и
Карпат [2, 3, 4, 5].
Аналогичная ситуация и в России. Более 54 % сельхозугодтй, в том
числе 68 % пашни, эродировано или эрозионноопасно. Ежегодные потери
плодородного слоя составляют 1,5 млрд. т, а потери гумуса в среднем 0,62
т/га пашни. Оврагами разрушено 6,6 млн. га. Сток с пашни ухудшает ее
влагообеспеченность, что ведет к недобору урожая и гибели посевов на
миллионах га от осенних и весенне-летних засух[6, 7, 8] .
Активность эрозионных процессов и потери от них могут быть существенно снижены выполнением противоэрозионных обработок почвы, в числе
которых безотвальное глубокое рыхление и создание водоудерживающих
неровностей на поверхности поля.
Анализ исследований. Разуплотнение нижних слоев почвы
посредством чизелевания, щелевания улучшает их водопроницаемость и

72

снижает опасность формирования стока и эрозии [7, 8]. Сохраненные при
этом на поверхности поля растительные остатки снижают скорость стока и
потери влаги на испарение, увеличивают время водопоглощения.
Энергозатраты на выполнение агроприемов безотвального рыхления
существенно ниже, чем на глубокую вспашку, а полосное рыхление
энергоэкономнее, чем сплошное. Однако при интенсивных осадках скорость
инфильтрации воды зачастую недостаточна для ее отвода с поверхности поля
в разрыхленный слой. При таянии снега смерзшаяся почва не впитывает
талую воду, и на склонах ее большая часть теряется на сток сопровождаемый
эрозией. При этом запас воды в почве не увеличивается, его
влагообеспеченность ухудшается. Сток также могут предотвратить
водоудерживающие неровности в виде лунок, прерывистых борозд,
микролиманов, созданных на поле. Для их формирования были разработаны
дисковые лункоделатели, лопастные бороздователи, микролиманоделатели
[9, 10]. Несколько десятилетий эти орудия не производят и такие приемы
обработки не выполняют.
Цель исследований – обоснование способов противоэрозионной
влагосберегающей обработки почвы и машин для их выполнения.
Материалы и методы. Как отмечено, предотвратить или снизить
интенсивность стока и эрозии на склонах можно за счет глубокого
разуплотнения и улучшения водопроницаемости почвы [11 ], а также за счет
создания на поверхности поля водоудерживающих неровностей. В них
накапливается и сохраняется вода, не проникшая в почву в период ее
поступления на поверхность поля, при этом время для ее поглощения почвой
существенно удлиняется. Формирование водоудерживающих прерывистых
борозд или лунок целесообразно на безотвальной зяби, при обработке паров,
при междурядных обработках. Однако на поле с уплотненной почвой и
низкой скоростью инфильтрации объем стока, задержанного неровностями за
один раз, лишь незначительно (за счет инфильтрации) превышает их
вместимость, и после их заполнения сток проявляется. Поэтому при высокой
плотности почвы водоудерживающие неровности следует размещать на
разрыхленных полосах с интенсивным водопоглощением.
Результаты и обсуждение. Предложен способ обработки почвы, при
выполнении которого ее полосно рыхлят игольчатыми дисками, сохраняющими почвозащитную мульчу, а между этими полосами нарезают водоудерживающие прерывистые борозды, в которых накапливается вода, не проникнувшая в почву за время ее поступлении на поверхность поля (рис. 1) [12].
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Рисунок 1 – Схема выполнения способа противоэрозионной обработки почвы
боронами с двухдисковыми (I) и трехдисковыми (II) секциями:
сечение полос, обработанных секциями переднего ряда – А и Г, и заднего ряда – Б и Д;
вид сверху фрагмента обработанного поля В и Е. 1, 4 – полоски, обработанные
игольчатыми дисками; 2 – необработанная полоска междуследия;
3 – борозда непрерывная; 4 – почвенный гребень;
6 – стерня на обработанной полоске; 7 – стерня; 8 – присыпанная стерня;
9 – борозда прерывистая; 10 – перемычка; 11- засыпанная борозда; 12 – перемичка

Для выполнения этого способа разработаны дисковые бороны с двух и
трехдисковыми секциями. В переднем ряду борон установлены секции с
игольчатыми дисками, а в заднем – с игольчатыми и сферическим с вырезом,
образующим перемычки в борозде, создаваемой диском, установленным с
углом атаки (рис. 2).

А

Б

Рисунок 2 – Бороны для противоэрозионной обработки почвы
с трехдисковыми секциями
вид сверху – А и трехдисковая секция с вырезным и игольчатыми дисками Б 1 - рама;
2 – навесное устройство; 3 – секция передняя; 4 - секция задняя; 5 – талреп;
6 – тяга; 7 – поводок; 8 – диск сферический; 9 диск игольчатый;
10 – диск сферический с вырезом; 11 – стойка
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Для формирования прерывистых борозд предложено вместо ранее
применявшихся лопастных бороздователей использовать сферические диски
с вырезом [13]. Это принципиально упрощает процесс бороздования и
позволяет легко регулировать вместимость борозд изменением угла атаки
диска и его заглубления. Вырез в секторе 45…70° на диске размещен
тангенциально, а его глубина h = 0,4…0,7 r должна превышать максимальное
заглубление диска. Для нарезки вместительных борозд иаметр
бороздообразующего диска должен быть больше, чем игольчатого.
Для обработки уплотненных почв предложен способ, при котором безотвально с сохранением стерни рыхлят ее верхний слой, а нижележащие слои
– полосно на глубину до 45 см, и на этих полосах нарезают прерывистые
борозды (рис. 3). Для выполнения способа разработаны комбинированные
противоэрозионные бороны. Между передним и задним рядами их дисковых
секций установлены глубокорыхлители с наклонными стойками, которые ,в
отличие от вертикальных стоек, не создают борозд и гребней, вызывающих
забивание заднего ряда дисковых секций. Ящики для балласта используют
только при работе без глубокорыхлителей.
Секции переднего ряда борон содержат игольчатые диски, а задние –
два игольчатых и сферический диск c вырезом, размещенный по следу
наклонной стойки глубокорыхлителя (рис. 3) [14]. Диаметр игольчатых
дисков 0,55 м, а бороздообразующих 0,56 или, лучше, 0,61 м, что позволяет
при глубине рыхления игольчатыми дисками 0,09…0,1 м, нарезать борозды
глубиной 0,12…0,13 м. Так как верхний слой почвы разрыхлен игольчатыми
дисками первого ряда секций, то заглубление глубокорыхлителей до 0,45 м
не превышает критическую глубину, составляющую для слоя плотной почвы
около 0,35 м.
В зависимости от плотности почвы глубокорыхлители могут быть
установлены перед каждым или каждым вторым бороздообразующим
диском. Глубокорыхлители могут быть установлены перед каждым
бороздообразующим диском Их наличие в бороне обеспечивает устойчивое
заданное (до 10 см) заглубление игольчатых дисков.
Длина lб каждого участка борозды, нарезанной диском, в 4…5 раз
больше длины перемычки, разделяющей ее участки. При диаметре D
сферических дисков 0,56 и 0,61 м длина lб участка борозды составляет
соответственно 1,3…1,45 м и 1,5…1,7 м, а длина гона, на которой размещен
один участок (шаг борозды) L≈1,8 и 2 м. Длина борозды и перемычки в ней
зависит от угла вырезанного сектора и заглубления диска.
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Рисунок 3 – Сечения почвенного пласта:
А – после рыхления рядом игольчатых
дисков; Б - после глубокого полосного
рыхления; В – после нарезки борозд на
разрыхленных
полосах
и
рыхления
междуследий переднего ряда лисков.
1 – стерня на необработанных полосах, 2 –
стерня на разрыхленных полосах; 3 – полоса
почвы,
разрыхленной
первым
рядом
игольчатых дисков; 4 – глубоко-рыхлитель
с наклонной стойкой; 5 – полоса почвы,
разрыхленной глубокорых-лителем; 6 –
прерывистая борозда; 7 – полоса почвы,
разрыхленной вторым рядом игольчатых
дисков; 8 – гребень из почвы, выброшенной
из борозды.

А
Б
Рисунок 4 – Борона противоэрозионная комбинированная БПК-6,
вид сбоку А и сверху Б
1 – рама; 2 – секция центральная; 3,4 – секции боковые; 5 – навесное устройство;
6 – ряд игольчатых трехдисковых секций; 7 – ряд комбинированных дисковых секций;
8 – стойка секции поворотная; 9 – глубокорыхлитель; 10 – диск сферический
бороздо-образующий; 11 – тяга механизма регулировки угла атаки дисков;
12 – поводок стойки; 13 - талреп; 14 – гидромагистрали; 15, 16 - гидроцилиндры;
17 – щиток; 18 – ящик для балласта; 19 – диск игольчатый;
20 – кронштейн для катка.

Вместимость борозд или общее количество воды W л/га (л/104 м2)
которое за один раз в них может быть накоплено на участке площадью S, м2:
,
(1)
i –расстояние по ширине гона (интервал) между бороздами, м;
v – вместимость борозды, л/м.
Интервал между бороздами
(2)
где s - расстоянии между дисками по оси дисковых секций;
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угол атаки дисков.
При расстоянии s между дисками 0,18 и 0,25 м и угле атаки, например,
α=20° интервал i для бороны с двухдисковыми секциями равен
соответственно 0,338 и 0,470 м, а для бороны с трехдисковыми
соответственно i=0,507 и 0,705 м.
Вместимость борозды также зависит от диаметра (радиуса) диска.
Ширина BD борозды сверху равна (рис. 5)
l =2
(3)
где

величина заглубления и R радиус диска.
Угол ОАВ сектора заглубленной части диска равен 2β. Согласно рис. 5,
β=arc cos
,
(4)
а площадь Ss сегмента, на который опирается угол, равна разности
площадей сектора, в котором расположен сегмент, и треугольника ОАВ. При
этом площадь
сечения борозды нарезаемой диском, установленным с
углом атаки α:
(5)

Рисунок – 5 К определению площади сечения борозды

При диаметре бороздообразующих дисков 0,61 м, их угле атаки 20° и
заглублении на 0,10 и 0,12 м вместимость борозды составляет около 10,7 и 14
л/м. При размещении в заднем ряду трехдисковых секций с углом α=20°
интервале между прерывистыми бороздами i=0,507 и 0,705 м (между
дисками 0,18 и 0,25 м соответственно), общая длина борозд составляет около
15770 и 11340 м/га. Вместимость борозд при заглублении сферических
дисков на 0,10 и 0,12 м и интервале между бороздами i=0,507 м составляет
соответственно 168,74 и 220,78 м3/га, а при i=0,705 м - 121,34 и 158,76 м3/га.
Учитывая многократную водозадерживающую эффективность прерывистых
борозд они могут предотвратить потери и увеличить поступление влаги в
почву на склоновых полях на 300… 500 м 3/га или на 30…50 мм.
За счет ускоренной инфильтрации воды из борозд, размещенных на
разрыхленных полосах, ее поступление в почву при ливневых осадках может
в несколько раз превысить вместимость борозд, что гарантирует
предотвращение стока, эрозии и потерь влаги. Скорость инфильтрации при
первом заполнении таких борозд в несколько раз выше, чем из борозд на
уплотненной почве. При повторных заполнениях и перезимовке борозд их
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вместимость уменьшается из-за заплывания, а скорость инфильтрации - из-за
уплотнения разрыхленного слоя почвы, на котором борозды расположены.
Однако противоэрозионный и влагосберегающий эффект, хоть и в меньшей
мере, но проявляется до последующей обработки почвы.
Обработку почвы с нарезкой прерывистых борозд необходимо
выполнять поперек преобладающего склона или по контурам, последующую
– в диагональном направлении.
Целесообразно исследовать изменение эффективности новых способов
для водозадержания при повторных заполнениях борозд и их перезимовке.
Предложенные способы обработки почвы рекомендуются в первую
очередь для обработки пашни на склонах во влагодефицитных регионах, где
почвы подвержены совместному проявлению эрозии и дефляции, а посевы –
засухе, а также в регионах с частым выпадением ливневых осадков и
избыточным увлажнением в весенне-летний период.
ВЫВОДЫ.
1. Предложены новые способы противоэрозионной влагосберегающей
обработки склоновых почв. При выполнении первого способа совмещают
безотвальное рыхление верхнего слоя почвы и создание на поле водоудерживающих прерывистых борозд, при выполнении второго - совмещают
безотвальное рыхление верхнего слоя почвы, глубокое полосное рыхление
нижележащего уплотненного слоя и нарезку на этих полосах прерывистых
борозд.
2. Для выполнения первого способа противоэрозионной обработки
разработаны бороны с секциями игольчатых дисков (Ø 0,55 м) в переднем
ряду и с игольчатыми и бороздообразующим сферическим (Ø 0,55 или 0,61
мм) с вырезом, формирующим перемычку в борозде нарезаемой диском, - во
втором ряду.
3. Для выполнения второго способа обработки разработана широкозахватная комбинированная борона, в которой между рядами игольчатых и
комбинированных дисковых секций установлены глубокорыхлители с
наклонными стойками, разуплотняющие почву на глубину до 0,45 м, а
бороздообразующие диски размещены по их следу.
4. При диаметре бороздообразующих дисков 0,61 м, их заглублении
0,12 м, угле атаки 20° и интервале между прерывистыми бороздами 0,507 и
0,705 м их вместимость составляет 220,78 и 158,76 м 3/га.
5. Целесообразно сравнить водоудерживающую эффективность и
скорость инфильтрации из борозд на уплотненной и разрыхленной почве и ее
изменение после повторных заполнений борозд, а также в период весеннего
снеготаяния.
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Анотація
У статті наведено дані про масштаби прояву ерозії грунтів у світі,
зокрема в Україні та Росії. Запропоновано нові способи протиерозійного та
вологозберігального обробітку грунту зі створенням водоутримувальних
переривчастих борозен за безвідвального розпушування верхнього шару
грунту, а також з розміщенням таких борозен на глибоко розпушених смугах
ущільненого нижчого шару грунту.
Summary
This article provides information on the soil erosion in the world especially
in Ukraine and Russia. New methods of erosion and water saving cultivation with
the creation of water-retaining discontinuous furrows during soil loosening, as
well as the placement of such furrows on deeply loosened bands of the underlying
compacted soil.
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УДК 631.3:061.4
ПРОЦЕДУРИ СИСТЕМНО-АНАЛОГОВОГО МОДЕЛЮВАННЯ
ТА ЛАНЦЮГОВИХ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ ДЛЯ
ҐРУНТООБРОБНО - ПОСІВНОГО АГРЕГАТА
В. Кравчук, д-р техн. наук, проф., чл.-кор. НААН України, Т. Гайдай
ДНУ «УкрНДІПВТ ім. Л.Погорілого»,
Г. Баранов, д-р техн. наук, проф., О. Прохоренко, аспірант
Національний транспортний університет
Запропоновані конструктивні моделі у вигляді чотириполюсників, які
відображають
процеси
функціонування
послідовного
з’єднання
технологічних блочно-модульних вузлів ґрунтообробного посівного агрегата
сидеральних культур. Вхідний двополюсник формує початковий потік
дрібнозернистого насіння з повітряним тиском від пневмонагнітача.
Цільовий вихідний двополюсник відображає результат рівномірного
нормованого розподілу насіннєвого матеріалу в ґрунті.
Ключові слова: символьне моделювання, чотириполюсники-аналоги,
технологічні модулі, послідовне з’єднання, розв’язувальні процедури, системне
синергетичне узгодження, цільові ефекти.
Вступ. Рівномірність розподілу рослин за площею сільськогосподарського поля забезпечує не лише показники якості сівби, а також
економічну ефективність застосування інноваційних сільськогосподарських
машин (СГМ), зокрема у реалізації екологічного керованого землеробства
(ЕКЗ) [1-4]. Засоби механізації – автоматизації – інформатизації дозволяють
шляхом комплектування та з’єднання блочно-модульних елементів інноваційних СГМ ЕКЗ досягати показників ефективності та економії затрат
людської праці, експлуатаційних витрат, енергоресурсів а також підвищення
прибутку та конкурентоспроможності агровиробництва у ризикованих
умовах [1,2].
За цими критеріями вдосконалення ЕКЗ у просторо-часовому
континуумі (ПЧК) вимагає: знаходження нових технологій; інноваційного
комплектування та компонування агрегатів; прогресивних конструкторськофункціональних схем; обґрунтування режимів роботи та раціональних
параметрів технічних засобів на борту СГМ [2,3].
Взаємодія між елементами натурної пари, які у ланцюгах утворюють
технологічне перетворення потребує моделювати явища: статики контактних
обмінів; кінематики формотворення тіл, які контактують; динаміки руху та
енергетичних обмінів, які зачіпаючи матеріальні властивості внутрішніх
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складових трансформують вхідні параметри у вихідні. Динамічні явища
рухів (прямолінійних, криволінійних, обертових, коливальних, хвильових, та
інших нелінійних) охоплюють дуже широке коло елементів конструкції з
різноманітними спектрами підсилення та дисипації форм енергії. Складні
динамічні системи (СДС) агрегатів СГМ та підсистем ЕКЗ вимагають
адекватних конструктивних засобів математичного моделювання реальних
явищ і процесів, які обумовлені наслідками взаємодії та впливів багатьох
факторів навколишнього середовища (НС).
У роботі ставиться завдання формалізації зазначених вище положень на
грунтообробно-посівному агрегаті для вирішення актуальності задачі
відтворення родючості ґрунтів шляхом застосування технологій сидерації та
strip-till [4-6].
Аналіз джерел. Реалізація задач практики ЕКЗ в умовах ризиків
небажаних змін навколишнього середовища (НС) виконується в обставинах
невизначеності, нечіткості, неточності, стохастичності процесів, що є
наслідком наявних знань про стани й режими роботи реальних СГМ,
наприклад, ґрунтообробних посівних агрегатів (ГПА) [7] для сидеральних
культур [6].
Найбільші досягнення за напрямом автоматизації управління складними
об’єктами в умовах ризиків, жорстких обмежень за всіма складовими
ресурсів, нечіткості та стохастичності даних вимірювань започатковані у
працях вчених: В.М. Глушкова, М.П. Бусленка, М.З. Згуровського, О.А.
Павлова, В.Д. Романенка, І.Б. Сіроджі, R.E.Shannon, F.Garcia-Diaz, E.H.
Mamani, A.Prisken, D.A. Waterman, L.A.Zadeh та багатьох інших. Але
комплексне розв’язання задач реальних складних динамічних систем (СДС)
завжди обмежене конструктивною складністю робочих алгоритмів [8]. Тому
для подолання
стрибкоподібного зростання труднощів (аналізу СДС,
обробки даних часових рядів стосовно стохастичних процесів, синтезу
техніко-технологічних інновацій, імітаційного ситуаційного моделювання,
прийняття обґрунтованих рішень) потрібно мати апробовані процедури
механізмів наукових досліджень ГПА за синергетичними критеріями ЕКЗ.
Мета дослідження. Визначити процедури системно-аналогового
моделювання, технологічного процесу висіву (перетворень за ланцюговим
потоком насіння) сидеральних культур в реальному часі з автоматизованим
управлінням режимами роботи складових модулів ґрунтообробних посівних
агрегатів.
Для реалізації мети запропоновано моделі чотириполюсників на початку
і на кінці двополюсників, які разом відображають ланцюговий технологічний
процес за критеріями системного узгодження вимог досліджуваної
агротехнології.
Запропоновані гібридні транспортно-енергетичні моделі для кожного
складового модуля ГПА дозволяють забезпечувати синергетичні ефекти
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єдиного цілісного агрегата. За цих умов кожний окремий модуль ГПА
відповідає перевагам технічного узгодження інтерфейсних з’єднань з
сусідами та технологічної оптимізації нестаціонарних стохастичних процесів
внутрішніх потокових перетворень параметрів у координатах «вхід умова –
вихід дія».
Основний матеріал. Чотириполюсник-агрегатів – це відкрити система,
яка функціонує за схемою <вхідні умови  реакції  вихідні дії
 результати >. Узагальнені у вузлах параметри характеризують
технологічний потік у сенсі функціональних перетворень вхідних параметрів
U 1 , I 1 у вихідні значення U 2 , I 2 [8], які можуть мати різну сутність,
особливість та специфіку фізичного стану на вході та на виході. Але за умов
єдності константних з’єднань на вході та на виході у цілісному ланцюгу
узагальнені параметри  U 1 ,U 2  визначають енергетичну спроможність
взаємодії. Контактна (математична точка з відповідним околом) єдність
означає, що попередник зробив свій фізичний вплив на наступника. У той час
просторово-часовий континуум наступних за Законом І.Ньютона «дія
дорівнює протидії» також зробив уже власні (внутрішні з іншими ПЧК)
граничні дії. Далі реалізується внутрішнє технологічне перетворення. Воно
забезпечує вихідні контактні (U 2 , I 2 ) параметри для здійснення акту
впливу на сусіда, як наступний попередник, з яким є потоковий контакт. Тоді
вже інший внутрішній технологічний агрегат реалізує також власні інші
технологічно функціональні перетворення. Так поступово вздовж
технологічного потокового конвеєра забезпечується кінцевий цільовий
результат. Одночасно узагальнені параметри ( I 1 , I 2 ) характеризують
імпульсну зарядову складову течії за синергетичних розподілених умов СДС.
У нашому випадку ГПА для сидеральних культур обов’язково повинен
гарантувати середню стаціонарну (задану, бажану, керовану) норму
рівномірності висіву насіння на площі під шириною його захвату ґрунту.
Цільові показники функціональної агротехнологічної ефективності ГПА в
реальних умовах ризиків землеробства гарантують техніко - технологічні
рішення з конструктивної реалізації реальних елементів СГМ. Такі етапи, які
включають випробування, налагодження, коригування, узгодження процедур
покрокового технологічного перетворення

 (U k 1 I k 1 ), (U k I k ), (U k 1 I k 1 ) 

(U i , I i )

параметрів, особливо

пар характеристик взаємодії в вузлах

інтерфейсних контактних з’єднань трьох взаємопов’язаних явищ змін дії та
протидії, є визначальними.
Будь-який розбаланс та неузгодження за різними причинами знижує
реальні показники ефективності, якості та функціональної стійкості. Тому
вітчизняні [7] та закордонні ГПА комплектуються багатофункціональними
пультами управління в енергетичному режимі програмування, контролю та
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коригування нормованих значень технологічних параметрів, які
відображаються у відповідних процедурах на екрані певного бортового
інформаційного керівного комплексу (БІКК).
Достовірність
контролю
необхідних
процедур
забезпечення
ефективності використання автоматизованого інтелектуалізованого ГПА з
БІКК сприяє об’єктивності оцінювання реального стану технологічних
процесів. Для цього БІКК повинен виконувати процедури системи технічної
діагностики та контролю (СТДК) з означенням помилок 1 першого роду
(людський пропуск регламентної процедури) та 2 другого роду (природні
технологічні розкиди та не стаціонарність). Без усунення помилок 1
виникають невиправдані втрати та відмови. Без усунення помилок 2 існують
експлуатаційні витрати ресурсів та матеріалів, які знижують продуктивність,
якість та прибуткові показники економічної доцільності експлуатації ГПА.
Достовірність кожної технологічної процедури ГПА, яку моделюємо
чотириполюсником чи двополюсником, залежить від комплексу
обґрунтованих заздалегідь K умов. Стохастичні, турбулентні, нестаціонарні
процеси в умовах явища статистичної стійкості можна оцінювати за
показником [8]

P(a) 

m
n

n 

, 0  P(a)  1

(1)

де a - подія –прояв вимірювання певного параметру; m - кількість
разів відбування події a в результаті всіх n - незалежних вимірювань
(випробувань, варіацій) для розрахунку незмінного (лише для задачі
практики) показника ймовірності асимптотичної збіжності.
Якщо ймовірне відхилення випадкової величини x від свого середнього
значення a не більш як на EX , тоді маємо таку оцінку

P( x  a )  EX  0,5 ,

(2)

де відповідно до кожного розподілу випадкової величини, наприклад,
рівномірного
значення

( X 1 ) , експоненціального ( X 2 ) та нормального розраховуємо

EX 1 

ba

2
; EX 2 ln  1 ln( 
 1); EX 3  0,674568
4
4
4

(3)
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Розрахунки слід робити за умов: a, в - означений проміжок, інтервал,
в якому відбувається задана змінна

X 1 ;  - параметр випадкової величини

X 2 при експоненціальному процесі;  середнє квадратичне відхилення
випадкової величини X 3 відповідно нормального розподілу, що задається
диференціальним законом [10]:

f ( x) 



 ( x  a) 2 
exp 
,
2
 2
 2

1

(4)

де a математичне сподівання випадкової величини X ;
- середньоквадратичне відхилення X ; f (x) - щільність (густина)

ймовірність випадкової величини X у точці оцінювання x.
За нормального розподілу випадкової величини справедливі правила
однієї, двох та трьох сигм [8]:

P(a    x  a   )  0,6827; P(a  2  x  a  2 )  0,9544
P(a  3  x  a  3 )  09937  1
(5)
Для практичного підвищення вірогідності потрібно забезпечувати малі
значення  відхилень та знати коли існує гостровершинність (крута крива)
функції щільності ймовірності випадкової величини.
Інноваційний ГПА [7] забезпечує можливість регулювання місця
внесення насіння сидерату в ґрунт рівномірно по ширині агрегату відповідно
визначеній нормі висіву. Висівний апарат котушкового типу видає встановлену
норму насіння, яке транспортується потоком повітря утвореного
повітронагнітачами. По пневмомагістралях насіннєвий матеріал виходить
через тарілчастий розсіювач з регульованим кутом  розкриття потоку. Далі
цей потік досягає тарілчастих розсіювачів, розміщених на секціях
індивідуальних сферичних дисків.
З тарілчастих розсіювачів (кут регульованого завдання a ) насіння
спадає потоком у вигляді окремих локальних зон просторово часового
континуума (ПЧК), які обмежені ґрунтом поля та шириною l сектору.
Загальна ширина захвату L смуги руху ГПА залежить L  (l  m)  n  m ,
де m - ширина перекриття локальних секторів бічними сусідами. ГПА має
n - кількість розсіювачів, які розміщенні на відповідних секціях з
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сферичними дисками, що індивідуально завдяки пружного кріплення
реалізують об’ємно-просторове переміщення під час загортання насіння
розподіленого на поверхні ґрунту.
БІКК
ГПА
здійснює
агротехнологічне
управління
шляхом
синергетичного погодження рівномірним (по ширині агрегату) заданої норми
висіву, швидкості руху самого ГПА та відповідних значень кутів
регулювання якості технологічного потоку і через розкриття на кут 
розтрубу та встановлення кута a для тарілчастого розсіювача.
Пневмотрубопровід ГПА [7] з повітронагнітачем на вході формує
основний рух повітряного потоку вздовж всієї магістралі, яка призначена для
транспорту насіння сидеральних культур до вхідного кінця. Дозатор на вході
забезпечує подачу заданої порції насіння в пневмотрубопровід. Початкове
формотворення порції суміші (повітря та дрібнозернистого насіння)
продовжується рух цього поршневого утворення вздовж транспортної
магістралі. Кожна окрема зернина у поршні-порції виконує власний
випадковий, стохастичний рух, який аналогічний руху окремих молекул
значного об’єму повітря, що забезпечує повітронагнітач. Тому, задачі
практики конкретного турбулентного [9] руху суміші визначаються як пошук
функціональних відношень між середніми значеннями
параметрів
стохастичного потоку у пневмотрубопроводі. Коли характеристики описуємо
як випадкові значення, тоді їх середні значення визначаються
як
математичне сподівання [10]. Інтервали осереднення повинні бути досить
великими у порівнянні з часом окремих суттєвих змін. У той же час вони
повинні бути малими у просторі відносно суттєвих змін середніх значень
нестаціонарного руху. Турбулентний потік у ПЧК сприяє змішуванню,
вирівнюванню, згладжуванню змін середніх значень: тиску, проекцій
швидкостей, добутку проекцій пульсацій складових швидкостей за часом та
координат 3D простору.
За парадигмою Ейлера для одномірного (повздовжнього всередині
трубопроводу) руху потоку визначальними будуть такі параметри:
V - швидкість,  - щільність, P - тиск. Дані, які формують конкретну
задачу практики, характеризують такі параметри: t - час, r - лінійна
координата, m - маса певного об’єму, а також константи стосовно знання
кінцевих та початкових умов задачі. Щільності можуть бути лінійні – заряду

( L1T 1 )

1

3

чи об’ємні - 3D потоку ( L T ) [12].
Шукані функції швидкості, щільності та тиску вздовж потоку можна
представити у вигляді [9]
1
m
m
(6)
  V ;   k 3 S , p  k 1 S  2 P
t
r t
r t
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де

V ,  , P параметри,

які можуть залежати лише від безрозмірних

комбінацій, які задані умовами конкретної задачі автомодельного руху [9].
У загальному випадку, коли повітряний потік нейтральний (у сенсі
відсутності будь-яких фізичних та хімічних перетворень та взаємодій
стосовно матеріалу насіння у порційному поршні) та за умов непевності
потоку й балансу енергій, можливі такі рівняння [11]:

V
V 1 P
V

0
dt
r  r

V
V
V
 (V  1)
 0,
dt
r
r
d P
 P
(  ) V (  )  0
dt 
r 

(7)

де  - показник адіабати; для плоских хвиль  =1, для циліндричних
та сферичних  =3. У нашому випадку пневмотрубопроводу  =2,
відповідно r - лінійна координата вздовж вісі циліндра.
Залежно від способів конструктивного кріплення пневмотрубопроводу
на ГПА він здійснює поперечні a( x, t ) коливання типу балки [11].
Нелінійні пружні хвильові коливання трубопроводу обумовленні рухом
речовини та нелінійними механізмами їх взаємодії. Опис механічних
характеристик поперечних хвильових коливань базується на таких параметрах:
x - повздовжня координата потоку, t - час;  і  - лінійні густини

 =2,

матеріалу труби та порції суміші;

FT і F - площі поперечного перерізу стінок
труби відповідної товщини і області потоку; V - задана технологічна
швидкість течії речовини; P - внутрішній тиск потоку. Для заданої системи
функція Лагранжа може мати такий вигляд [11]
2

2

4

1   
1      
1
1
  
  
   dx        dx  V 2    dx  V 2    dx 
2 0  t 
4 0  t   x 
4

x
16
t 


0
0
(8)
2
2
2
l
l
l
l
1   
1      
 
1
2
 
dx  V  dx 
 dx    
 
 dx  V 
2 0  t 
4 0  t   x 
x t
2
0
0
l

2
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2

l

l
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4
PF  
 dx  EI   2  dx  EI   2  
 dx  EFT   dx.
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2
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Нелінійні механізми енергообміну відображують усі відомі явища,
наприклад, складова

V

 2
2
характеризує сили Каріоліса. Складові V
xt

відображають прояв динамічного напору з боку потоку речовини на стінки
труби. Коли існує згин труби (труб [11]), тоді тиск потоку забезпечує
додаткове згинальне навантаження. Цей фактор відображає член рівняння

 2
. Опір трубопроводу на згин визначають члени з EI множником.
x 2
Дія сил повздовжнього стискання труби означена EFT множником. Таким
PF

чином ця модель (V) розкриває енергообмін між силами: відцентровими,
пружності, повздовжнього стискання, Каріолісовими, внутрішнього тиску
потоку у трубі.
Чисельне моделювання [11] довело, що врахування сил Каріоліса
відображає прояв нелінійних механізмів. Вони проявляються на менших
амплітудах збурення коливань трубопроводу. Резонанси забезпечують
зростання першої, другої та вищих форм до їх сурозмірності у перерозподілі
енергії взаємовпливу. Саме це сприяє значному зростанню згинальних
моментів (навантаження) в місцях закріплення. Вільний край
пневмотрубопроводу поєднаний з регулятором кутового розкриття ширини
потоку є найбільшим проявом нелінійних та нестаціонарних форм
перерозподілу енергій у вихідному перерізі.
Таким чином конструктивна задача для пневмотрубопроводу з насінням
після дозатора характеризує такі умови. З початку повітря перед порцією
покоїться V2  0 , має власну щільність  2 та тиск P2 , який обумовлює
початок руху порції-суміші з насінням. Нехай швидкість руху поршня буде
V , що між розмінностями P2 ,  2 та V забезпечує відношення як потік
середовища

[V ]3 D 

[ P2 ]

r

.

(9)

Перевірка відношення (9) зроблена згідно з [12]. Відносно початкової
(нульової позиції за дозатором) повітря виштовхує порцію і тому радіус–
відстань зростає пропорційно t часу на інтервалі транспортної роботи до
досягнення позиції, де прикінцевий регулятор кута  розкриття змінює на
новий поперечний перетин площі потоку у 3D просторі. Тут атмосферний
тиск у приґрунтовому шарі висотою h здійснює таке:
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Стрибкоподібна зміна умов потоку забезпечує утворення нової форми
3D потоку, який подає насіння на тарілчастий розсіювач. Далі зернини
насіння сидеральної культури у падінні лягають на поверхню ґрунту.
Декілька (наприклад 7) тарілчастих розсіювачів забезпечують спільну
ширину захвату ГПА для висіву зернин у ґрунт гону поля. Згідно з
принципами системно-аналогового моделювання (САМ) функціонування
вищеозначеного потоку можна описати такий ланцюг (рис.1).

Динаміка потоку порції суміші (повітря та насіння) для аналізованого
ланцюга визначається узагальненими параметрами
визначають

(q S , p S )S  0,1,4 , які

H  H (q S , p S , t ) гамільтоніан, який можна обрахувати

відповідно [8]




H   p S q S  L( q S , q S , t ) ,

(10)

H
- швидкість зміни узагальненої координати q S у перетині
PS

H
потоку S з відповідною площею обміну речовини; p S  
q S
узагальнена швидкість зміни імпульсу з відповідним зарядом та енергією у S
перетині потоку речовини (порції суміші); L  T  U - функція Лангранжа як
зміна у балансі кінетичної T енергії потоку та відповідної U потенціальної
енергії у точці S місце положення вимірного об’єму потоку технологічного


де q S 

ланцюга (рис.1).
Залишаючи різноманітність конструктивних техніко технологічних


інтерпретацій

понять

пар



(q S , p S ), (q S , p S )

та

відповідних

пар
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характеризації статики, кінематики та динаміки на всіх S означених
полюсами ланцюгових з’єднань для математичного моделювання зробимо
уніфікацію ідентифікаторів. На вході кожного чотириполюсника символи
U  P, I  q з індексом n . Тоді для вихідних полюсів будемо мати U n 1
та

I n 1 параметри, які передаються на наступний чотириполюсник. Згідно з

електротехнічною аналогією [8] опис функцій перетворення між входами та
виходами маємо у вигляді

U n 1  AU n  BI n
I n 1  CU n  DI n

,

(11)

де A, B, C, D - сталі коефіцієнти для кожного
окремого
чотириполюсника, який таким чином спрощує процедуру моделювання для
отримання інших U n 1 та I n 1 змінних. Формули для визначення числових
значень сталих коефіцієнтів існують у довідниках. Кожні індивідуальні
оцінки A, B, C, D можна отримати суто експериментально за двома
спеціальними режимами. Послідовне з’єднання чотириполюсників дозволяє
отримувати еквівалент для їх пар. Це дозволяє отримувати загальний
еквівалент між початковим та кінцевими двополюсниками у такому вигляді

U 6  AU 2  B I 2
I 6  C U 2  D I 2

,

(12)

де A , B , C , D - сталі коефіцієнти інтегрованого еквівалента
ланцюга відповідно до алгебраїчних підстановок згідно з вузловими парами
заданих формул
U 3  A2U 2  B2 I 2
,

 I 3  C 2U 2  D2 I 2
U 4  A3U 3  B3 I 3
,

 I 4  C 3U 3  D3 I 3

та

U 5  A4U 4  B 4 I 4
,

 I 5  C 4U 4  D 4 I 4
U 6  A5U 5  B5 I 5

 I 6  C 5U 5  D 5 I 5

(13)


Виконання означених підстановок дозволяє отримати коефіцієнти
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A  A5 [ A2 ( A4 A3  B4 C3 )  C 2 B4 ( B3  D3 )]  B5 [C 4 ( A3 A2  B3C 2 )  D4 (C3 A2  D3 C 2 )],
B  A5 [ B2 ( A4 A3  B4 C3 )  ( A4 B3 D2  B4 D3 C 2 )]  B5 [( A3 B2  B3 D2 )  D4 (C3 B2  D3C 2 )],

(14)

C   C5 [ A4 ( A3 A2  B3C 2 )  B4 (C3 A2  D3C 2 )]  D5 [C 4 ( A3 A2  B3C 2 )  D4 (C3 A2  D3 C 2 )],
D  C5 [ A4 ( A3 B2  B3 D2 )  B4 (C3 B2  D3C 2 )]  D5 [C 4 ( A3 B2  B3 D2 )  D4 (C3 B2  D3C 2 )].

Суттєво особливість та специфіка цієї задачі полягає у тому, що
цільовими змінними є норма щільності насіння на поверхні ґрунту перед
загортанням ГПА. Тому необхідно забезпечити цей критерій зворотним
перерахунком технологічного потоку за формулами

D
B
U6   I6


,
C
A
I2  
U6 
I6



U2 

(15)

де   A D  B C  0 визначальник або детермінант системи
(15) двох рівнянь.
Бажаний результат буде раціональним конструктивним розв’язком
задачі лише за узгодження всіх параметрів єдиної техніко-технологічної
системи, де під час руху ГПА можуть змінюватись завдання для забезпечення
експлуатаційних вимог технологічного процесу (рис.1) у всіх його ланках.
Різноманіття у кожному чотириполюснику – модельному агрегаті реальної
техніко–технологічної конструкції єдиного ГПА обумовлює необхідність
відобразити кожний параметр  A, B, C, D  через еквівалентні складові
реальних елементів [12], які реалізують фізичне перетворення потоковихенергетичних параметрів. Без єдиного узгодження таких вузлових параметрів
по всьому технологічному ланцюгу неможливо досягати цільових критеріїв
ефективності конкретного ГПА.
Розподіл насіння на поверхні ґрунту за умов статики позиціювання
тарілчастого розсіювача (рис.2) характеризується
певними зонами
неоднорідності як по ширині, так й довжині гону агрегата. Локальна ширина
кожного сектора з урахуванням бічних перекривань від сусідніх секторів
шириною m має майже симетричний розподіл відносно
центра, де
знаходиться більша кількість зернин насіння. У той же час для цього сектора та
однакових умов НС по довжині гону існує зсув максимальних значень з
поперечним розсіюванням вздовж напрямку руху ГПА. Візьмемо умовний
технологічний квадрат l  l [м2] площини зі статистичним розподілом насіння
після тарілчастого розсіювача. У цьому квадраті можна виділити 3 зони з
відповідною кількістю насіннєвого матеріалу, наприклад, N1 , N 2 , N 3
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значеннями, які (рис.2) відповідають

N 1 максимальній відстані розльоту від
тарілки після відбивання, N 2 середнім значенням, N 3  N 2 мінімальним
відстаням.
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Рисунок 2 – Гістограма об’ємного розподілу порції насіннєвого потоку
у локальному секторі

У процесі руху ГПА всі паралельні локальні сектори накладаються у
зворотній послідовності ( N 3  N 2  N1 ). Сума буде незмінною за умов
відповідної швидкості руху, яка дорівнює:

V ГПА 
де

6 l l
l

 ,
 6 

(16)

l , - характерні для подібності одиниці відстані та часу у ПЧК;

l відстань в одиницях ширини
 забезпечує подібність

локального сектора, яка за відповідний час
геометричного розподілу насіння з

( N 3  N 2  N1 ) N
 2 стабілізацією рівномірності норми висіву. Ці умови
3 * 3 l3 * l
l
також будуть однаковими по всій ширині L захвату ГПА. Згідно подібності
процедур та фізичних явищ, які починаються після розкриття розтрубу, вони
не змінюють кількості витоку N насіннєвого матеріалу через деформований
не круглий отвір для його трансформації вже тарілчастим розсіювачем.
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Висновки.
1. Різні способи закріплення тарілчастих розсіювачів забезпечують
перерозподіл енергії взаємодії між формами турбулентних коливань
потокових течій насіннєвого матеріалу. Виникають об’ємно-просторові
переміщення та викривлюються
гістограми ортогональних розподілів
насіння. Але періодичні стохастичні коливання у локальних секторах між
секціями сферичних дисків забезпечують потрібну стабільність норм
внесення насіння в ґрунт та рівномірний розподіл по всій ширині ГПА.
2. Бортовий інформаційний керівний комплекс ГПА дозволяє
отримувати гарантоване погодження
параметрів технологічних
турбулентних нестаціонарних потоків завдяки наскрізному ланцюговому
з’єднанню елементів, які реалізують у вузлах їх поєднання синергетичну
єдність «вхід=умова-вихід=дія» (перерозподіл енергій за складовими
формами стохастичних об’ємних коливань, які визначають транспортний рух
насіннєвого матеріалу).
3. Багатостадійний, покроковий рух насіннєвого матеріалу в різних
змінних умовах зовнішніх середовищ, специфічних для кожного об’єкта
моделювання, потребує одночасно гарантувати: просторово-часові функції
взаємозалежностей у вузлових з’єднаннях; конкретну конструктивну
організацію техніко-технологічних перетворень у визначених інтервалах та
обмеженнях ресурсів; неперервність, нерозривність та подібність роботи всіх
суттєвих сил, які в цілому спрямовують взаємодію на цільовий
результативний ефект прибутковості технологій керованого землеробства.
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Аннотация
Предложены конструктивные модели в виде четырехполюсников,
которые отражают процессы функционирования последовательного
соединения технологических блочно-модульных узлов почвообрабатывающего посевного агрегата сидеральных культур. Входной двухполюсник
формирует начальный поток мелкозернистых семян с воздушным давлением
от пневмонагнетателя. Целевой выходной двухполюсник отражает
результат равномерного нормированного распределения семенного
материала в почве.
Summary
The structural models as four-terminals, reflecting the processes of
functioning of serial connection of technology block-modular units of cultivatingsowing unit for green manure crops are proposed. Input two-terminal forms initial
fine seed stream with air pressure from pneumatic supercharger. Target output
two-terminal displays the result of the normalized uniform distribution of seeds in
the soil.
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УДК631.331:005.642.6
СУЧАСНІ СІВАЛКИ ДЛЯ ВИСІВУ ПРОСАПНИХ ЗЕРНОВИХ
КУЛЬТУР ВІТЧИЗНЯНОГО ВИРОБНИЦТВА.
РЕАЛЬНІСТЬ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
С. Демидов, М. Стародубцева, О. Савицька
Південно-Українська філія УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого
У статті розглянуто конструкційні особливості сівалок для висіву
зернових просапних культур вітчизняного виробництва, наведені результати
функціональних випробувань та перспективні розробки вітчизняних
машинобудівників.
Ключові слова: конструкція, випробування, сівалка, висів.
Суть проблеми. Природні умови півдня України характеризуються
високим потенціалом позитивних температур, сприятливих для вирощування
просапних зернових і олійних культур (кукурудза, соняшник, соя, сорго.
Тому в рослинництві регіону, ці культури вирощуються на значних площах.
Якісний і своєчасний висів є однією з основних складових отримання
високих урожаїв цих культур.
Сівба просапних культур виконується сівалками точного висіву.
Конструкція сучасних сівалок точного висіву для просапних культур повинна
забезпечити такі вимоги:
- висів такої кількості насіння (на 1м довжини рядка), яке з
урахуванням польової схожості насіння та знищенні сходів під час догляду за
посівами дозволить отримати оптимальну густоту насаджень на період
збирання;
- рівномірність розподілу насіння по довжині рядка, яке задовольняє
вимоги агротехніки щодо розміщенню рослин на площі;
- стабільну і легко замінну глибину і якість загортання насіння в ґрунт
для забезпечення максимальної польової схожості насіння і збереження
ростків у період проростання;
- високу продуктивність для забезпечення встановлених для зони
агростроків висіву.
Зараз ринок України насичений сівалками точного висіву для просапних
культур виробництва провідних фірм Європи і США. (Кuhn, Massey
Fergusson, Horsh, Great Plains, Kverneland, «Maschio-Gaspardo S.p.A»
Amazone, John Deere та ін.) Усі ці сівалки характеризуються високою якістю
виготовлення, стабільністю виконання технологічного процесу і надійністю
конструкції. Однак ціна цих сівалок доступна тільки господарствам з
високим рівнем ресурсного забезпечення. Кількість таких господарств на
Україні не перевищує 5%. Ринок пропонує вживані сівалки з Європи і США,
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однак вони теж дорогі і господарства з низьким і задовільним рівнем
ресурсного забезпечення також не в змозі їх купувати. Окрім цього вартість
запчастин до імпортних сівалок теж дуже висока. Тому господарства з
достатнім, задовільним і низькім рівнем ресурсного забезпечення віддають
перевагу вітчизняним сівалкам, які хоч і надходяться за технічними
характеристиками кращим закордонним аналогам, але за ціною доступні.
Мета досліджень. Визначити особливості конструкції та технічний
рівень сучасних сівалок для висіву просапних зернових культур вітчизняного
виробництва, які використовуються в господарствах південної зони України.
Виклад основного матеріалу
Провідним виробником сівалок для висіву просапних культур є ПАТ
«Червона зірка» м. Кропивницький. Незначну кількість таких сівалок
випускає ТОВ «Велес-Агро ЛТД» (сівалка СПМ-8) та ЗАТ «Техніка-сервіс»
(сівалка ТС – М 8000А).
ПАТ «Червона зірка» виготовлює сівалки для сівби зернових просапних
культур двох типів:
- для сівби за традиційною технологією типу УПС;
- для сівби за мінімальною і нульовою технологіями вирощування
просапних зернових типу «Вега».
Сівалка універсальна пневматична типу УПС призначена для сівби
каліброваного насіння кукурудзи, соняшнику, рицини, сорго, кормових бобів,
квасолі і сої по підготовленій поверхні грунту. Одночасно з висівом, сівалка
проводить внесення мінеральних добрив у грунт.
Сівалка універсальна пневматична типу УПС складається з таких
основних частин: рами, напівавтоматичної зчіпки, опорно-приводних коліс з
механізмами передач, висівних секцій, вентилятора з пневмосистемою, двох
маркерів, туковисівної системи, транспортного пристрою, системи контролю
висіву.
Висівна секція складається з висівного апарата з бункером для насіння,
грудковідводу, сошника, прикочувального колеса, двох загортачів, механізму
регулювання глибини загортання насіння.
Висівний апарат складається з литого корпусу, вакуумної кришки,
висівного диска, скидачів зайвого насіння, перемішувача, заслінки
заповнення апарату насінням.
Туковисівна система призначена для внесення мінеральних добрив в
зону рядка і складається з тукових бункерів з туковисівними апаратами,
редукторів, тукових сошників та тукопроводів.
Для створення розрідження в камерах висівних апаратів служить
вентилятор відцентрового типу з механізмом привода від ВВП трактора і
системою повітропроводів.
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Транспортний пристрій призначений для транспортування сівалки по
дорогах загального користування і складається з бруса, двох стійок,
кронштейна з тягою, опори.
ПАТ «Червона зірка» виготовлює сівалки типу УПС в 6- та 8-рядному
варіантах (УПС-6 і УПС-8). Розроблена і випробувана 12-рядна сівалка
УПС-12.
Перші сівалки УПС-6 і УПС-8 випускалися з бункерами для насіння
об’ємом 25 л і з бункерами для туків об’ємом 48 л, що приводило до частих
зупинок агрегатів для дозаправлення і, як наслідок, зменшення змінної
продуктивності. У 2015 р. завод виготовив модернізовані сівалки «LEDA-8»
(рис. 1) і «Vesta-6 Profi» (рис. 2) відповідно 8- і 6-рядного виконання. Об’єм
кожного бункера для насіння цих сівалок складає 52 л, загальна місткість
бункерів для туків у сівалки «LEDA-8» складає 640 л, у сівалки «Vesta-6
Profi» - 560 л.
Також у процесі виготовлення сівалок типу УПС для покращення якості
загортання добрив змінена конструкція тукового сошника для усунення
забивання під час роботи на вологому ґрунті, удосконалена конструкція
висівного апарата, а саме замість кріплення кришки трьома гвинтами до
висівного апарата:
- кришка встановлена на шарнірі;
- зменшена решта мертвого шару насіння в камері висівного апарата;
- встановлено додатковий скидач зайвого насіння;
- висівний апарат вбудований у каркас висівної секції, прокладка
зафіксована в корпусі висівного апарата.
Введено прозоре оглядове віконце, конструктивно вдосконалена посівна
секція сівалки, а саме - встановлена вертикальна гвинтова пара пристрою
занурення насіння в ґрунт на задану глибину. Встановлений двоконтурний
привод висівного апарата.
Усі ці зміни підвищують технічний рівень сівалок.

Рисунок 1 – Сівалка універсальна пневматична «LEDA-8» в роботі
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Рисунок 2 – Сівалка універсальна пневматична «Vesta-6 Profi» в роботі

У таблиці 1 наведені
основні показники якості виконання
технологічного процесу сівалок «LEDA-8» і «Vesta-6 Profi» порівняно з
закордонними аналогами – сівалкою точного висіву SP-8, виробництва фірми
«Gaspardo», Італія і сівалкою точного висіву «Optima», виробництва фірми
«Kverneland», Норвегія. Ці сівалки пневматичні.
Таблиця 1 – Показники якості виконання технологічного процесу сівалок
точного висіву для сівби за традиційною технологією обробітку ґрунту.
Показник
Значення показника за даними
1
Марка сівалки
Кількість рядків, шт.
Ширина міжрядь, см
Робоча швидкість, км/год
Норма висіву насіння, тис шт/га:
- задана
- фактична
Кількість рослин, розміщених з інтервалом відповідно ДСТУ ISO 7256-1, %
Встановлена глибина висіву, см:
- фактична середня глибина висіву, см
Насіння загорнуте в шарі, передбаченому
агротехнічними вимогами, %

2

3

4

5

SP-8

«Optima»

8
70
8,3

6
70
9,0

8
70
9,0

«Vesta-6
Profi»
6
70
10,3

57,1
57,19

61, 4
61,8

64,0
63,1

64,0
63,2

76,1

56,8

67,1

81,1

6,0
6,1

6,0
5,5

5,0
4,5

6,0
6,2

87,5

88,3

81,1

88,0

«LEDA-8»
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Як видно з таблиці 1 сівалки «LEDA-8» і «Vesta-6 Profi» за якістю
роботи не надходяться кращим закордонним аналогам.
Як відомо, сівалки «LEDA-8» і «Vesta-6 Profi» можуть працювати тільки
за традиційною технологією підготовки ґрунту і, за певних умов, за
мінімальною технологією, при цьому поверхня поля повинна бути чистою,
без рослинних решток на поверхні ґрунту.
Основними недоліками сівалок є недостатня якість виготовлення,
невелика місткість бункерів для насіння і добрив, невелика лінійка сівалок
одного типу. Так, до недавнього часу сівалки типу УПС виготовлювались
тільки в 6- та 8-рядному виконані, сівалки типу «Вега» у 8-рядному виконані,
у той час як закордонні фірми випускають лінійку машин одного типу
практично від 2 до 32 рядків і більше.
На півдні України більшість господарств проводять сівбу кукурудзи і
соняшнику на полях підготовлених за мінімальною технологією зі
збереженням на поверхні рослинних решток, а також за нульовою
технологією. На цих полях використовуються сівалки типу «Вега» з висівною
секцією, яка дає можливість проведення якісної сівби за цими технологіями.
Сівалка «Вега-8» випускається з 2008 р.
Сівалка універсальна пневматична «Вега-8» (рис. 3) призначена для
висіву каліброваного, некаліброваного та дражованого насіння кукурудзи,
соняшнику, рицини, сорго, кормових бобів, сої та квасолі з внесенням,
роздільно від насіння, стартової дози сипких гранульованих мінеральних
добрив на полях з традиційною технологією обробітку ґрунту, з мінімальним
і нульовим обробітком ґрунту.

Рисунок 3 – Загальний вигляд сівалки універсальної пневматичної «Вега-8»
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Сівалка «Вега-8» – напівпричіпна машина (рис.4) і складається з рами 7,
восьми висівних секцій 3, двох приводних коліс з механізмами передач,
чотирьох опорних коліс 2, сниці 8, транспортного пристрою 5, сниці
транспортного пристрою 1, вентилятора 9, маркерів 6, туковисівної системи
4, гідросистеми і системи контролю висіву.

Рисунок 4 – Конструкційна схема сівалки «Вега-8»
1 – сниця транспортного засобу; 2 – опорне колесо;
3 – висівна секція; 4 – туковисівна система; 5 – транспортний пристрій;
6 – маркер; 7 – рама; 8 – сниця; 9 – вентилятор; 10 – противаги;
11 – кардані вали приводу вентилятора

Рама виконана з квадратного бруса і призначена для встановлення на ній
робочих органів, приводних коліс, опорних коліс, механізмів, транспортного
засобу і маркерів.
Висівна секція призначена для забезпечення процесу висіву насіння:
формування посівного ложа, висіву насіння і прикочування ґрунту над
засіяним рядком. Вона складається з висівного апарата з бункером для
насіння, паралелограмного механізму встановлення секції на раму,
дводискового сошника, насіннєпроводу, двох опорно-копіювальних котків з
механізмом регулювання глибини висіву, V-подібного прикочувального
котка з механізмом регулювання тиску на грунт.
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Висівний апарат складається з литого корпусу, шарнірно-з’єднаної з ним
кришки, прокладки, висівного диска, перемішувача, двох скидачів зайвого
насіння.
Приводні колеса призначені для передачі обертового моменту
механізмами передач на диски висівних апаратів і шнеки туковисівних
апаратів.
Опорні колеса слугують для пересування сівалки в агрегаті з трактором
на розворотах у кінці гону і для технологічних переїздів по полю.
Колеса встановлені попарно на загальному валу і кріпляться до рами за
допомогою стійок. Для підйому і опускання опорних коліс на сівалці
встановлені два гідроциліндри.
Сниця призначена для агрегатування сівалки з трактором у робочому
положенні. Причіпна сниця являє собою дві квадратні труби різного
діаметра, що входять одна в одну та мають два фіксованих положення.
Відносно рами сниця кріпиться шарнірно, що дозволяє змінювати її
положення під час транспортування сівалки.
Транспортна сниця і транспортний засіб призначені для
транспортування сівалки по дорогах загального призначення.
Транспортний пристрій представляє собою поперечину (траверсу), на
якій встановлені стійки транспортних коліс і гідроциліндри підйому коліс. До
стійок під’єднані транспортні колеса. З іншого боку сівалки знаходиться
регульований по довжині причіпний пристрій.
Вентилятор – відцентрового типу, призначений для створення
розрідження в пневмосистемі сівалки.
Величина вакууму контролюється вакуумметром. Привод вентилятора
здійснюється через карданні вали від ВВП трактора.
Маркери призначені для утворення сліду на незасіяній частині поля для
забезпечення прямолінійності рядків та стикових міжрядь під час сівби.
Управління маркерами здійснюється з кабіни трактора за допомогою
гідросистеми сівалки.
Туковисівна система призначена для висіву мінеральних добрив і
складається з туковисівних апаратів, бункерів, тукопроводів, однодискових
сошників та редукторів.
Гідросистема сівалки призначена для управління маркерами і
переведення сівалки в транспортне або робоче положення.
Гідросистема управління маркерами складається з двох гідроциліндрів,
рукавів високого тиску, двох фітингів і двох гідромуфт.
Гідросистема переведення сівалки в транспортне або робоче положення
складається з двох гідроциліндрів підйому транспортних коліс, двох
гідроциліндрів підйому опорних коліс, рукавів високого тиску, двох
розподільників потоку масла, фітинга та чотирьох гідромуфт.
На замовлення споживача сівалка «Вега-8» оснащується системою
контролю висіву.
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У процесі виготовлення сівалок «Вега 8» постійно проводиться їх
модернізація. На сівалках «Вега-8» встановлений висівний апарат типу
«Профі», як на сівалках типу УПС, збільшений об’єм насіннєвих і тукових
бункерів, збільшена довжина причіпної сниці для більш стійкого ведення
сівалки, замість телескопічної конструкції сниці встановлена поворотна. У
конструкцію сівалки впроваджені два карданні вали з проміжною опорою на
причіпній сниці, Приводні колеса переміщені на кронштейни кріплення
опорних коліс, упроваджені механізм регулювання зчеплення приводних
коліс з ґрунтом та механізм регулювання висоти сівалки відносно опорних
коліс.
Окрім сівалки «Вега-8» ПАТ «Червона зірка» розробила 12- та 16-рядні
сівалки «Вега-12» і «Вега-16» для господарств з великими площами посівів
просапних культур, а також навісну сівалку «Вега-6». Зараз проводяться
випробування сівалки «Вега-8» з електроприводом висівних апаратів.
Електропривод висівних апаратів складається з 8-ми електродвигунівредукторів, по одному на кожну висівну секцію, та електрокабелів
під’єднання електромоторів до системи управління і контролю висіву. Вали
електродвигунів-редукторів механічно зв’язані з валами висівних апаратів
ланцюговими передачами.

Рисунок 5 – Сівалка «Вега-6» в роботі
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Рисунок 6 – Сівалка «Вега-8» з електроприводом в роботі

Обертання дисків насіннєво-висівних апаратів здійснюється від
електродвигунів за допомогою зубчасто-ланцюгової передачі.
Норма висіву насіння регулюється пультом системи управління і
контролю висіву з кабіни трактора і висівними дисками з різною кількістю
отворів.
Встановлення електропривода висівних апаратів спрощує конструкцію
машини та дозволяє регулювати норму висіву системою управління і
контролю висіву з кабіни трактора.
ТОВ НВП «Херсонський машинобудівний завод» розробив і провів
попередні випробування сівалки 8-рядної просапної СП-8 «Весна -8».
Сівалка восьмирядна просапна СП-8 («Весна - 8») призначена для висіву
каліброваного, некаліброваного та дражованого насіння кукурудзи,
соняшнику, рицини, кормових бобів, сої, квасолі, зеленого горошку, гарбузів,
бавовни, кавунів та динь з внесенням, роздільно від насіння, стартової дози
сипучих гранульованих мінеральних добрив на полях з традиційною і
мінімальною технологією обробітку ґрунту, а також на полях з «нульовою»
технологією обробітком ґрунту.
Сівалка «Весна-8» – напівпричіпна машина (рис. 7) і складається з
рами, восьми висівних секцій, восьми колтерів, двох опорно-приводних
коліс, насіннєвих і тукових редукторів, сниці, вентилятора, маркерів,
туковисівної системи, гідросистеми.
Посівна секція складається з висівного апарата з бункером для насіння,
паралелограмного механізму встановлення секції на раму, дводискового
сошника, насіннєпроводу, двох опорно-копіювальних котків з механізмом
регулювання глибини посіву, V-подібного прикочувального котка з
механізмом регулювання тиску на ґрунт.
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Рисунок 7 – Сівалка «Весна-8» в роботі

Висівний апарат складається з пластикового корпусу, кришки,
прокладки, висівного диска, штор, скидача зайвого насіння.
Опорно-приводні колеса призначені для передачі обертового моменту,
за допомогою редукторів на диски висівних апаратів і котушки туковисівних
апаратів та для пересування сівалки в агрегаті з трактором на розворотах у
кінці гону і для технологічних переїздів по полю.
Сниця призначена для агрегатування сівалки з трактором у робочому
положенні.
Вентилятор відцентрового типу призначений для створення розрідження
у пневмосистемі сівалки.
Величина вакууму контролюється вакуумметром. Привод вентилятора
здійснюється через карданний вал від ВВП трактора.
Маркери призначені для утворення сліду на незасіяній частині поля для
забезпечення прямолінійності рядків та стикових міжрядь під час сівби.
Управління маркерами здійснюється з кабіни трактора за допомогою
гідросистеми сівалки.
Туковисівна система призначена для висіву мінеральних добрив і
складається з туковисівних апаратів, бункерів, тукопроводів, однодискових
сошників.
Гідросистема сівалки призначена для управління маркерами та підйому і
опускання опорно-приводних коліс. Гідросистема управління маркерами
складається з двох гідроциліндрів, рукавів високого тиску, гідравлічного
крана і двох гідромуфт. Гідросистема опорно-приводних коліс складається з
двох гідроциліндрів, рукавів високого тиску, гідравлічних кранів, клапанів і
двох гідромуфт.
На замовлення споживача сівалка «Весна-8» оснащується системою
контролю висіву та транспортним пристроєм.
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Позитивними рішеннями сівалки «Весна-8» є велика місткість тукових
бункерів (1260 л.), що скорочує кількість заправлень сівалки, а також
встановлення розрізних дисків (колтерів) на рамі сівалки, а не на висівній
секції, що в умовах післяукісних або післяжнивних посівів, коли твердість
грунту досить велика, сприяє кращому розрізанню ґрунту колтерами і тим
самим кращому загортанню насіння.
У таблиці 2 наведені
основні показники якості виконання
технологічного процесу сівалок «Вега-8» і «Вега-6» і «Весна-8» порівняно з
закордонними аналогами – сівалкою точного висіву MF-555 моделі 8108,
виробництва фірми ―Massey Ferguson‖, США і сівалкою «John Deere 7000»,
виробництва фірми «John Deere», США. Ці сівалки пневматичні, за
виключенням сівалки «John Deere 7000», де на секціях встановлені механічні
висівні апарати.
Таблиця 2 – Показники якості виконання технологічного процесу
сівалок точного висіву для сівби за мінімальною і нульовою
технологіями обробітку грунту
Показник
1
Марка сівалки
Кількість рядків, шт.
Ширина міжрядь, см
Робоча швидкість, км/год
Норма висіву насіння,
тис шт/га:
- задана

Значення показника
4
5
«John Deere
«Вега-8» «Вега-6» «Весна-8»
7000»
8
6
8
8
70
70
70
70
7,5
9,0
8,6
2

3

6
MF-555
8
70
10,1

57,1

81

85,6

65,7

55,7

- фактична

60,0

87,4

84,9

72,2

58,3

Кількість рослин, розміщених з інтервалом відповідно до ДСТУ ISO 7256-1, %

78,0

69,8

76,5

66,8

1,2

6,0

7,0

6.0

5,0

6,0

6,2

6.8

6,4

5,1

6,8

86,1

88,7

89.3

92,7

91,3

Встановлена глибина висіву, см:
- фактична середня глибина висіву, см
Насіння загорнуте в шарі,
передбаченому
агротехнічними вимогами, %

Як свідчить таблиця 2 всі сівалки за якістю виконання технологічного
процесу мають приблизно один рівень. Слід відмітити, що на всіх сівалках
призначених для висіву просапних культур за мінімальною і нульовою
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технологіями обробітку грунту сошникова група практично однакова, тому
показники глибини висіву у всіх сівалок не відрізняються один від одного.
Висновки. Як свідчать таблиці 1 і 2 сівалки для висіву просапних
зернових культур вітчизняного виробництва за якісними показниками не
надходяться закордонним аналогам за значно нижчої цін машини. Заводивиробники постійно удосконалюють конструкцію сівалок.
Виходячи з отриманих результатів, можна з упевненістю сказати, що всі
моделі просапних сівалок, які розробляються і виготовляються на Україні,
якісно і надійно виконують технологічний процес сівби зернових просапних
культур. з показниками призначення, які відповідають зональним вимогам. За
підвищення якості виготовлення і надійності сівалки для сівби просапних
зернових культур вітчизняного виробництва можуть успішно конкурувати з
кращими закордонними аналогами не тільки на внутрішньому, але і на
зовнішньому ринках сільськогосподарської техніки, в першу чергу, завдяки
значно нижчій ціні.
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Аннотация
В статье рассмотрены конструкционные особенности сеялок для
посева зерновых пропашных культур отечественного производства,
приведены результаты функциональных испытаний и перспективные
разработки отечественных машиностроителей.
Summary
The article deals with design features of seeders for sowing cereal crops of
domestic production, the results of functional tests and perspective developments
of domestic machine builders are given.

106

УДК631.331:001.8
РЕЗУЛЬТАТИ ПОПЕРЕДНІХ ДОСЛІДЖЕНЬ УДОСКОНАЛЕНОЇ
КОНСТРУКЦІЇ ПЛІВКОУКЛАДАЧА ДО КУКУРУДЗЯНОЇ СІВАЛКИ
І. Осипов, канд. техн.наук, І. Сисоліна, канд. техн. наук.
Кіровоградський національний технічний університет
У статті обгрунтовується вдосконалена конструкція пристрою для
сівби зернових під плівку. Запропоновані результати дослідження
вдосконаленої конструкції сівалки. Розглядається вплив ширини стрічки
плівки на термічний режим грунту.
Постановка проблеми. Навесні швидке прогрівання грунту під плівкою
сприяє кращому проростанню сходів. Плівка також сприяє утриманню
вологи в грунті навколо кореневої системи рослин. Крім того, плівка служить
для збереження структури грунту, захистом від несприятливих погодних
умов, запливання грунту, засмічення бур’янами, краще використовуються
добрива, гербіциди. У несприятливі кліматичні роки ефект використання
плівки у відкритому грунті посилюється.
Застосування плівки, яка розкладається під дією світла, сприяло
розповсюдженню такої технології, оскільки плівка може засвоюватися
мікроорганізмами і через місяць не заважає догляду за посівами [1, 2, 3].
Останнім часом плівкоукладачі отримали широке розповсюдження,
вони мають різну конструкцію, можуть комплектуватися переднім
прикочувальним котком, а також можливе встановлення спеціального колеса
для пробивання отворів у плівці під висаджування розсади тощо.
Плівкоукладачі застосовуються для мульчування грунту плівкою або
покривним матеріалом для сівби овочевих і баштанних культур тощо.
Наприклад, посівний комплекс для цибулі: гребенеутворювач, плівкоукладач
та овочева сівалка.
Сівалки для сівби під плівку знаходять застосування в південних
районах Франції, Італії, де є можливість збирати два урожаї на рік та в
районах з холодним кліматом, наприклад, Англії, Швеції, Данії.
У технології сівби під плівку розрізняють такі основні способи:
- синхронне пробивання отворів та сівба;
- роздільне пробивання отворів та сівба (з пробиванням отворів на
відстані, яка дорівнює відстані між насінням в рядку або пробивання отворів
на довільній відстані).
На сівалках другого типу висів здійснюється у відкритий грунт
звичайною сівалкою точного висіву, позаду якої встановлюється барабан з
плівкою, яка вкладається на грунт після сівби. Перед укладкою в плівці
утворюють ряд поздовжніх отворів, віддалених між собою на 3 см вздовж
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лінії висіву. Насіння, яке проростає, прагне знайти найближчий отвір для
виходу над плівкою.
Незважаючи на прогрес у селекційній роботі з виведення ранніх сортів
кукурудзи, вона залишається культурою, яка погано пристосовується до
холодних грунтів. Тому вирощування кукурудзи, особливо у селекційній
роботі, часто обмежується несприятливими погодними умовами.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. На початку 70-х років минулого століття в США вперше була запропонована сівалка для сівби цукрової
кукурудзи під плівку, яка повністю вкривала поверхню поля. Застосування
нової технології дало приріст урожаю до 50%. Широкомасштабне
використання такої технології вирощування кукурудзи почалося у Франції
після закінчення багаторічних робіт зі створення нової поліетиленової плівки,
яка розкладалася під дією сонячного випромінювання [4].
У Франції, Німеччині, Італії, Чехії та інших країнах були проведені
дослідження агротехнічних і економічних аспектів застосування технології
обробітку кукурудзи під плівкою.
Однією з перших сівалок для сівби під плівку була сівалка Саdаmа
(Франція), створена на базі чотирирядної кукурудзяної сівалки.
Плівка виготовлялася у двох варіантах – чорна і прозора, диференційнована за пропускною спроможністю сонячного світла з різною довжиною
хвилі.
Чорна плівка перешкоджає зростанню бур’янів, але при цьому менше
прогрівається грунт (до 6,5оС), погіршується підтягання вологи до насіння,
більш чутлива до дії вітру.
Прозора плівка забезпечує краще прогрівання грунту (до 8,3оС),
оскільки під нею утворюється рясний конденсат, який обважнює плівку і
краще притискає її до грунту, створюючи тепличний ефект. Проте вона
вимагає великих доз гербіцидів під час сівби. Застосування прозорої плівки
для прискореного прогрівання грунту доцільне тільки за надійного знищення
бур’янів хімічними засобами, наприклад, передпосівне обприскування
гербіцидами до 2-3 л/га.
Використання плівки у вирощуванні кукурудзи спрямоване передусім на
поліпшення мікроклімату, оскільки через прозору плівку добре проходять
ультрафіолетові і короткі інфрачервоні промені і набагато гірше довгі
ультрафіолетові, випромінювані грунтом і рослинами. Це сприяє
прогріванню грунту вдень і меншому охолодженню грунту в нічний час і під
час заморозків, тобто створюється тепличний ефект, що сприяє хорошій
схожості ростків кукурудзи навесні та впродовж наступних двох-трьох
місяців зростання рослин.
Використання плівки дозволяє висівати кукурудзу в Німеччині на 10-14
днів раніше, що розвантажує посівну компанію, а після збору кукурудзи
можна вирощувати проміжну культуру [5].
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Волога і тепло, які утримуються плівкою, сприяють кращому засвоєнню
азоту і гербіцидів. Насіння має більш рівномірну схожість, при цьому різниця
в появі сходів на грунтах з плівкою і без плівки складає 5-6 днів. Розвиток
рослин з випередженням продовжується впродовж всього періоду вегетації.
Кукурудза, посіяна під плівку, визріває на 2-3 тижні раніше.
Проте необхідно відзначити і загальні недоліки технології сівби насіння
під плівку: низька продуктивність (робоча швидкість до 6 км/год.), висока
вартість плівки, складність досягання збігу отворів з висіяним насінням,
необхідність ретельної підготовки грунту і вирівнювання рельєфу,
нерівномірне розкладання плівки, несинхронізовані процеси перфорації і
висіву насіння, частіш за все не автоматизовано обрізання і закладення плівки
в кінці гону, великі трудовитрати тощо.
Якщо узагальнити, плівкоукладачі стелять плівку частіш за все
шириною 60-190см, що, на наш погляд, сприяє перерахованим недолікам.
Незважаючи на це, в Україні і за кордоном все більше уваги звертають
на можливість підвищення продуктивності кукурудзи та інших
сільськогосподарських культур за рахунок раннього висіву під плівку, чим
створюється сприятливіший режим насінню.
Розробка технічних засобів для висіву насіння під плівку проводяться у
трьох основних напрямах:
- розробка сівалок, які забезпечують укладання плівки і її перфорацію з
одночасним висівом насіння в утворені лунки;
- розробка машин для укладання плівки на заздалегідь засіяне поле і її
перфорацію із заданим інтервалом висіву;
- розробка пристосувань до існуючих сівалок для укладання плівки і її
перфорації із заданим інтервалом висіву.
Аналіз стану питання і результати патентних досліджень розвитку
технічних засобів для вирощування сільськогосподарських культур з
використанням плівок свідчать про те, що найбільш перспективним і
економічно доцільним є останній напрям.
Постановка завдання. Удосконалення конструкції робочих органів
сівалки і дослідження застосування технології висіву кукурудзи під плівкою,
зокрема визначення оптимальної ширини плівки та висоти грунтових валиків.
Основний матеріал дослідження. На кафедрі сільськогосподарського
машинобудування Кіровоградського національного технічного університету
розроблений плівкоукладач для кукурудзяної сівалки, який реалізовує третій
напрям (рис. 1), тобто вирішуючи поставлену задачу нами запропоновано
пристрій для кукурудзяної сівалки для реалізації другого способу (роздільне
пробивання отворів та висів), який приєднується до кожної посівної секції
сівалки [6].
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Рисунок 1 – Пристрій до кукурудзяної сівалки для укладання плівки
і її перфорації із заданим інтервалом висіву:
1 - рама, 2 - перфоратор, 3 - колесо опорне, 4 - колесо опорно-привідне,
5 - контрпривід, 6 - навісний пристрій, 7 - вісь для рулону плівки, 8, 9 - загортачі

Плівкоукладач приєднується до кронштейнів котка, який накочує,
замість шлейфа. Кожна посівна секція комплектується індивідуальним
плівкоукладачем.
Для переведення сівалки в транспортне положення плівкоукладач
піднімається, спираючись планкою розпору на кронштейни прикочувального
котка. У робочому положенні плівкоукладач спирається на два колеса з
шинами атмосферного тиску, одне з яких є опорно-приводним (ліве).
На рамі плівкоукладача закріплені також вісь (плівкотримач) для
установки рулону з плівкою, перфоратор, контрпривід і два дискові
підпружинені загортачі (лівий і правий).
Висів здійснюється у відкритий грунт звичайною сівалкою точного
висіву, у плівці плівкоукладач перфоратором виконує ряд поздовжніх
надрізів з кроком 3 см уздовж лінії висіву, укладає її на грунт і закриває краї
грунтом. Пророслі паростки знаходять найближчий надріз для виходу з під
плівки.
Привід перфоратора здійснюється від опорного колеса (лівого) через
контпривід ланцюговими передачами.
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Запроваджуючи конструкції, враховували такі вимоги як рівномірна
подача плівки, укладання плвки з певним натягом тощо.
Для перевірки конструкції за цією технологією була розроблена
програма експериментальних досліджень, якою передбачалося: визначення
необхідної висоти грунтових валиків для утримання країв плівки від поривів
вітру, вивчення ефективності покриття посівів плівкою, визначення
раціональної ширини плівки,.
Польові досліди за визначенням раціональної висоти грунтових валиків,
які утримують плівку на поверхні поля під час поривів вітру, показали, що
без присипання країв грунтом плівка зноситься потоком повітря з поверхні
поля вже за швидкості вітру 1,3 м/с.
Також дослідженням було встановлено найбільш небезпечний напрям
поривів вітру - уздовж смуг плівки внаслідок відкритої торцевої частини.
Досліди з визначення раціональної висоти грунтових валиків для
утримання плівки здійснювалися з плівкою П- 37 завширшки 0,5 м. Довжина
смуг плівки - 2 м (рис. 2).

Рисунок 2 – Визначення раціональної висоти грунтових валиків

Потік повітря для дослідженнь створювався пилососом. Швидкість
повітря змінювалася від 0 до 18 м/с з інтервалом 3 м/с і замірялася перед
грунтовим валиком анемометром АП- 1.
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Засипання або закопування країв плівки грунтом однаково протистоїть
поривам вітру і досить засипати краї плівки грунтовими валиками заввишки
60-80 мм, щоб шквальний вітер (18 м/с) її не здував (рис. 3).

Рисунок 3 – Вплив висоти грунтових валиків на утримання плівки
під час поривів вітру

Польові досліди з вивчення впливу ширини плівки на гідротермічний
режим грунту здійснювалися з плівкою П- 37 завширшки від 0,1 м до 0,7 м з
кроком 0,1 м, довжина смуг плівки ‒ 2 м (рис. 2). Температура грунту
замірялася ртутним термометром на глибині 6см з через кожну годину
впродовж 5 годин (з 1000 до 1500).
Результати проведених досліджень щодо впливу ширини плівки на
термічний режим грунту показали, що температура грунту на глибині 6 см зі
збільшенням ширини плівки від 20 до 40 см істотно збільшується, а з плівкою
завширшки 60, 80 см має майже однакові показники (рис. 4).
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Рисунок 4 – Вплив ширини плівки на термічний режим грунту
з 1000 до 1500 у похмуру погоду:
00
1 - 10 ; 2 - 1100; 3 - 1200; 4 - 1300; 5 - 1400; 6 - 1500

Дослідженням було доведено, що доцільно використати плівку
завширшки близько 40 см. Використання плівки ширшої ніж 40 см
ускладнюватиме конструкцію плівкоукладача, підвищуватиме трудомісткість
його обслуговування, не створюючи істотних переваг у поліпшенні
термічного режиму грунту.
Також результати дослідження підтвердили, що під плівкою в похмуру
погоду температура була на 2-3оС, а в сонячну на 10-12 оС вище ніж на
відкритих посівах.
Висновки. Сівба насіння під плівку з використанням пристосувань до
існуючих сівалок не призводить до значних витрат на проектування,
виробництво, купівлю нових посівних машин, за відсутності плівки
залишається можливість використати сівалки для традиційного способу
висіву (без плівки).
При цьому відбувається органічна адаптація запропонованого пристрою
до конструкції кукурудзяної сівалки без застосування складних
з’єднувальних елементів.
Отже, ця конструкція дозволяє здійснювати ефективне вкладання плівки
у грунт, покращуючи умови сходження насіння, і придатна для роботи в усіх
грунтово-кліматичних зонах України, крім зони гірського землеробства,
зокрема для вирощування солодких сортів кукурудзи в насінництві та
селекції.
Проте, враховуючи додаткові витрати, для отримання ефекту від
застосування технології вирощування кукурудзи з плівкою приріст урожаю
не повинен бути меншим за 10-16 ц/га. Оскільки ця технологія буде сприяти
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більш ранньому висіву та завершенню збиральних робіт, отриманню урожаю
високої якості (збільшення кількості продуктивних рослин на одиниці площі,
за рахунок збільшення довжини качанів, краща наповненість зернами) та
введення інших культур у сівозміну та ін., то отримаємо економічний ефект.
Таким чином, з урахуванням незначних додаткових витрат застосування
цієї технології може дати значний економічний ефект, а в несприятливі
погодно-кліматичні роки ефект від вирощування кукурудзи під плівкою буде
збільшуватися.
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Аннотация
В статье обосновывается усовершенствованная конструкция
устройства для посева зерновых под пленкой. Предложены результаты
исследования усовершенствованной конструкции сеялки. Рассматривается
влияние ширины пленки на термичный режим почвы.
Summary
The article substantiates the improved design of the device for sowing
сorn under film. Study results of the advanced drills design are offered. The
influence of the film width on the soil thermal regime is considered
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УДК631.331:001.8
АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕНЬ ПРОСАПНИХ СІВАЛОК
В УМОВАХ ЗАХІДНОГО РЕГІОНУ
М. Кожушко, Я. Ценюх,
Львівська філія УкрНДІП631ВТ ім. Л. Погорілого
Проведено короткий аналіз результатів досліджень і випробувань
машин для сівби просапних культур. Оцінено ефективність застосування
сівалок з різними конструкціями робочих органів для сівби на полях з
мінімальними системами обробітку ґрунту.
Ключові слова: конструкція, просапні культури, сівба, дослідження,
робочі органи, ефективність
Постановка проблеми. У сучасних умовах основні просапні культури
вирощують на полях з різними системами обробітку ґрунту. Тому важливо
підібрати сівалки, які спроможні у різних технологіях обробітку
забезпечувати якість сівби відповідно до агротехнічних вимог та виконати
роботу в сприятливі агротехнічні терміни.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. На вітчизняному ринку
техніки представлені різні за конструкцією робочих органів сівалки для сівби
насіння просапних культур. Конструкційні особливості деяких моделей
просапних сівалок розглянуто в публікаціях [1-2]. У матеріалах [3-5]
наведено опис конструкцій і результати випробувань різних типів просапних
сівалок. Однак у розглянутих джерелах не проведено порівняльної оцінки
ефективності застосування машин з різними конструкціями висівних апаратів
для сівби просапних культур на полях з різними системами обробітку грунту.
Постановка завдання. Завданням досліджень - визначення показників
якості виконання технологічного процесу та експлуатаційно-технологічних
показників просапних сівалок та оцінити ефективність їх застосування на
полях з різними системами обробітку грунту.
Виклад основного матеріалу. Спеціалістами Львівської філії
УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого проведено випробування сівалок Planter
3(KUHN), ED 601-К (AMAZONE) та CHALLENGER 8122 TVF
(CHALLENGER).
Умови випробувань сівалки Planter 3 (рис. 1) характеризувались такими
показниками: ґрунт за типом та механічним складом відповідав дерновопідзолистим легкосуглинковим ґрунтам з вологістю від 16,9 % до 20,1% і
твердістю від 0,6 МПа до 1,0 МПа. Рельєф поля рівнинний, мікрорельєф
рівний. Глибина розпушеного шару ґрунту - від 10 см до 12 см. У
фракційному складі розпушеного ґрунту переважали дрібні грудки розміром
до 10 мм. Під час випробувань сівалка проводила сівбу насіння цукрового
буряку.
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Рисунок 1 – Пневматична просапна сівалка Planter 3

Під час технологічного процесу фактична норма висіву насіння
становила 2,9 кг/га, із заданою – 3,0 кг/га.
Середня глибина загортання насіння склала 20,2 мм, з коефіцієнтом
варіації 2,6 %.
Під час визначення експлуатаційно-технологічних показників середня
робоча швидкість руху сівалки з трактором John Deere 6630 становила 7,2
км/год. При цьому продуктивність за змінним часом - 3,01 га/год. Питома
витрата палива за змінним часом становила 4,08 кг/га. Коефіцієнт
використання експлуатаційної потужності двигуна трактора John Deere
6630 становить 49 %.
Випробування сівалки CHALLENGER 8122 TVF (рис. 2) проводилось
під час сівби кукурудзи на полях з традиційною системою обробітку грунту.
Поля характеризувались дерново-підзолистим легкосуглинковим ґрунтам з
вологістю від 17,8 % до 19,7% і твердістю від 0,6 МПа до 1,3 МПа. Рельєф
поля рівнинний, мікрорельєф рівний. Глибина розпушеного шару ґрунту - від
10 см до 12 см. У фракційному складі розпушеного ґрунту переважали дрібні
грудки розміром до 10 мм включно.

Рисунок 2 – Сівалка просапна CHALLENGER 8122 TVF

116

Визначення показників сівалок проводилося в різних умовах на полях з
дерново-підзолистими ґрунтами за традиційної системи обробітку ґрунту.
Вологість поверхневого шару ґрунту становила від 16,9 % до 20,1%, а
твердість від 0,6 МПа до 1,3 МПа. Рельєф поля рівнинний, мікрорельєф
рівний. Глибина розпушеного шару ґрунту - від 10 см до 13 см. У
фракційному складі розпушеного ґрунту переважали дрібні грудки розміром
до 10 мм.
Фактична норма висіву насіння становила 6 шт./м погонний. Середня
глибина загортання насіння склала 39 мм, з коефіцієнтом варіації 4,6 %.
Під час визначення експлуатаційно-технологічних показників середня
робоча швидкість руху сівалки становила 10,2 км/год. Продуктивність за
змінним часом становила 6,05 га/год. Питома витрата палива за змінним
часом становила 2,06 кг/га.
Проведеною енергетичною оцінкою встановлено, що коефіцієнт
використання експлуатаційної потужності двигуна трактора становить 80 %.
За період випробувань відмов не виявлено.
Сівалка ED 601-К (рис. 3) виконувала сівбу насіння кукурудзи на полях
з традиційною системою обробітку грунту.

Рисунок 3 – Сівалка просапна ED 601-К

Після проведення передпосівного обробітку ґрунт характеризувався
такими параметрами: вологість - від 16,9 % до 19,8 %, твердість - від 0,6
МПа до 1,2 МПа, глибина розпушеного шару ґрунту - від 10 см до 13 см. У
фракційному складі розпушеного ґрунту переважали дрібні грудки розміром
до 10 мм.
Сівалка працювала з робочою швидкістю 6,3 км/год. Під час виконання
технологічного процесу фактична норма висіву насіння становила 34,3 кг/га,
за заданої – 34 кг/га. Фактична середня глибина загортання насіння склала 50
мм, з коефіцієнтом варіації 3,1 %. Кількість насіння, загорненого в ґрунт на
задану глибину, становила 98 %. Після сходів середній інтервал між
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рослинами ‒ 14,3 см з коефіцієнтом варіації 24,3%. Продуктивність за змінним часом ‒ 2,72 га/год. Питома витрата палива за змінним часом ‒ 2,84 кг/га.
Для визначення ефективності застосування просапних сівалок з різними
типами робочих органів на полях з мінімальними системами обробітку
ґрунту, фахівцями нашої установи проведено дослідження сівалок під час
сівби насіння цукрових буряків та кукурудзи. Для вирощування цукрових
буряків проведено консервувальний, а для кукурудзи ‒ мульчувальний
обробітки ґрунту. Після проведення підготовки ґрунту на поверхні поля
знаходились рослинні залишки: загортання рослинних залишків на полі з
консервувальною системою обробітку ґрунту становило 59,4 %, після
мульчувальної - 65,8 %.
За результатами проведених досліджень встановлено, що на полях з
консервувальною системою обробітку ґрунту сівалка Amity (рис. 4)
забезпечує вищі показники якості виконання технологічного процесу сівби
насіння цукрових буряків порівняно з УПС-12. Коефіцієнт варіації глибини
загортання насіння після проходу сівалки Amity становив 15,1 %, а сівалки
УПС-12 − 26,7 %. Рівномірність розміщення рослин в рядку була вищою у
сівалки Amity. Так, коефіцієнти варіації відстаней між рослинами становили
для Amity 30,4 % і УПС-12 - 48,1 %.

Рисунок 4 - Сівалка просапна моделі Amity

Сівалка KINZE 3000 Twin Lene (рис. 5) під час сівби насіння кукурудзи
на полях з мульчувальною системою обробітку ґрунту забезпечує вищі
показники якості сівби насіння кукурудзи ніж сівалки УПС-6 та Aeromat 8S.
Коефіцієнт варіації глибини загортання насіння після проходу сівалки KINZE
3000 Twin Lene становив 9,1 %, а сівалок УПС-6 та Aeromat 8S – 18,3% і
19,5% відповідно. Рівномірність розміщення рослин по довжині рядка була
вищою у сівалки KINZE 3000 Twin Lene. Коефіцієнти варіації відстаней між
рослинами становили для KINZE 3000 Twin Lene 30,8 % і УПС-6 - 39,7 %.
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Рисунок 5 - Сівалка KINZE 3000 Twin Lene

Вищі показники якості виконання технологічного процесу сівалок Amity
та KINZE 3000 Twin Lene досягнуто завдяки комплектації сівалок висівними
модулями для сівби в неоднорідних умовах.
Висівний модуль сівалки Amity комплектується розрізними дисками з
колесами-копірами (рис. 6 а). Диски ножа розміщені під кутом один до
одного, утворюючи клин. Для покращення відкриття борозенки висівний
модуль сівалки KINZE 3000 Twin Lene оснащений розрізним хвилеподібним
диском, встановленим перед колесами-копірами з дводисковим ножемсошником (рис. 6 б).

а)

б)

Рисунок 6 – Висівні модулі просапних сівалок:

а – колеса-копіри з дводисковим ножем;
б – висівний модуль з хвилеподібним диском
Під час виконання технологічного процесу хвилястий диск розрізає
рослинні залишки, створюючи пухку борозенку, ріжуча крайка дводискового
ножа прорізує борозенку, перерізає стебла і кореневища бур’янів і солому та
очищує дно борозни від рослинних залишків. Подвійні колеса-копіри
утримують дводисковий ніж на встановленій глибині загортання насіння.
Сошник рухається по борозенці, утвореній дводисковим ножем і формує
насіннєве ложе, в яке укладається насіння. Прикочувальні V-подібні колеса
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ущільнюють ґрунт у зоні рядка і залишають пухкий валик землі на поверхні,
створюючи сприятливий для проростання контакт насіння і ґрунту. Це
сприяє швидким і рівномірним сходам.
Висновки. За результатами досліджень встановлено, що досліджувані
просапні сівалки виконують технологічний процес відповідно до
агротехнічних вимог із задовільними експлуатаційно-технологічними
показниками. Комплектування висівних модулів для відкриття борозенки під
висів на полях з мінімальними системами обробітку грунту дозволяє досягти
задовільних показників висіву насіння.
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Аннотация
Приведен краткий анализ результатов исследований и испытаний
машин для посева пропашных культур. Оценена эффективность применения
сеялок с различными конструкциями рабочих органов для посева на полях с
минимальными системами обработки почвы.
Summary
A brief analysis of the results of research and testing of machines for row
crops planting is made. The efficiency of the use of drills with different designs of
the working bodies for sowing on the fields with minimum tillage systems is
evaluated.
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ПОСІВНИЙ КОМПЛЕКС HORSCH FOCUS 6 TD.
СМУГОВИЙ ОБРОБІТОК З АДРЕСНИМ ВНЕСЕННЯМ ДОБРИВ
С. Степченко
УкрНДІПВТ ім. Л . Погорілого
У статті описано загальну будову посівного комплексу, його
конструкційні особливості, наведено коротку технічну характеристику та
результати випробувань.
Ключові слова: посівний комплекс, лапа Terra Grip, дискові
гребенеутворювачі, колісні грунтоущільнювачі, висівні сошники TurboDisc,
пружинні загортачі, дозатор, система контролю Isobus Driii Manager,
ротор.
Постановка проблеми: отримання стійких, стабільних урожаїв і
зменшення витрат на їх вирощування є актуальною задачею сьогодення.
Науковці і виробники сільськогосподарської продукції протягом довгих років
ведуть дослідження в цій галузі. Отримані результати свідчать, що
традиційний основний обробіток грунту з використанням плуга сприяє
посиленню водної та вітрової ерозії грунту. Консервувальні способи
обробітку ґрунту, навпаки, дозволяють протидіяти цим негативним процесам.
Фірма-виробник Horsch інтенсивно розробляє техніку - посівний комплекс
Horsch Focus 6 TD для вирощування просапних культур на основі поєднання
елементів технологій оранки і нульового обробітку грунту, де в результаті
отримується стійка до ерозій система обробітку грунту – Strip-Till. Комплекс
розпушує грунт лише в рядках розміщення культурних рослин.
Мета дослідження: загальна оцінка стану і ефективності експлуатації
посівного комплексу.
Об'єкт дослідження: універсальний посівний комплекс Horsch Focus 6
TD та його складові.
Виклад основного матеріалу: Посівний комплекс (рис.1) призначений
для висіву кукурудзи, сої, соняшнику, ріпаку, зернових з одночасним
внесенням добрив. За необхідності його можна використовувати для роботи
за технологіями Strip-Till та Mini-Till. Різні варіанти комбінації устаткування
дозволяють сформувати таку машину, яка потрібна фермеру на певний
момент - майже для будь-якої культури і типу грунту. Відомими аналогами
посівного комплексу є машини зарубіжного виробництва Vaderstad (сівалка
Spirit C StripDril), AGCO (пневматичні сівалки серії Challenger, США), Great
Plains (сівалка пневматична CTA-4000 HD, США), Horsch (cівалка Airseeder
серії CО, Німеччина). У вітчизняному виробництві аналогами посівного
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комплексу є пневматичні сівалки Turbosem 19-40, 19-60 та пневматичні
сівалки суцільного висіву серії ATD (ТОВ «ВП «Агро-Союз», сівалка
Оріон 9,6 (ПАТ «Червона Зірка»).

Рисунок 1 – Загальний вигляд посівного комплексу
Horsch Focus 6 TD

Посівний комплекс складається з таких основних частин: рами, бункера,
робочих органів, системи дозування та пневматичного транспортування і
розподілу посівного матеріалу та добрив, системи контролю, ходової та
гідравлічної систем, причіпного пристрою.
Рама складається з центральної та поперечних балок жорсткої
конструкції і має можливість для складання-розкладання.
Бункер (рис. 2, а) виготовлено із висоякісного пластику, який дозволяє
витримувати суттєві динамічні навантаження. Він опирається на центральну
балку рами, має окремі секції для насіння об’ємом 2000 л та для добрив
об’ємом 3000 л, оснащений зручними сходами. Люки для завантаження і
вивантаження залишків матеріалу абсолютно герметичні.
Робочі органи включають у себе:
- лапи Terra Grip (в кількості 20 штук) (рис. 2, б), які дозволяють глибоко
розпушувати грунт безпосередньо під рядами посівів (глибиною до 35 см ),
точно визначати зони розташування кореневої системи, звільняти зони
розташування кореневої системи від пожнивних решток, закладати добрива
під рядами посівів та переміщати вологий грунт в горизонт проростання
сходів культур;
- дискові гребенеутворювачі (рис. 3, а) формують із розпушеного грунту
гребені між рядами для укладання посівного матеріалу, вирівнюють та
закривають борозни в умовах підвищеної вологості;
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- колісні грунтоущільнювачі (в кількості 20 штук) (рис. 3, б) діаметром
100 см оптимально підготовлюють посівне ложе перед висівними сошниками
та відновлюють капілярність грунту;

а)

б)
Рисунок 2 – Загальний вигляд:
а) бункер посівного комплексу; б) лапа Terra Grip

а)

б)
Рисунок 3 – Загальний вигляд:
а) дискові гребенеутворювачі; б) колісні грунтоущільнювачі

- висівні сошники TurboDisc (в кількості 48 штук) (рис. 4) – дводискові,
типу «Дует», з високим притискним зусиллям у ґрунт (до 120 кг) являють
собою спеціально розроблену і запатентовану конструкцію для якісного
укладання і загортання насіння в поєднанні з високою швидкістю сівби.
Завдяки асиметричному розташуванню дисків виключається можливість
забивання його рослинними рештками. Такий сошник сприяє отриманню
дружніх і рівних сходів у результаті загортання насіння вологим шаром
ґрунту і подальшим його прикочуванням. Для очищення внутрішньої сторони
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дисків від налиплого вологого грунту служить саморегулювальний чистик з
напиленням із твердого сплаву;

Рисунок 4 – Висівні сошники TurboDisc із прикочувальними роликами
та пружинними загортачами

- прикочувальні ролики, які йдуть слідом за дисковими сошниками
слугують для ущільнення грунту в рядах посіву і використовуються як опора
для ведення дводискового висівного сошника на заданій глибині. Серійно
оснащені скребком із твердосплавної окантовки для очищення гумової
поверхні ролика від налиплого вологого грунту;
- пружинні загортачі для загортання борозен і вирівнювання поверхні
ґрунту слугують для більш рівномірного розподілу пухкого грунту і
пожнивних залишків над рядами посівів, забезпечуючи якісне закладання
насіння навіть на важких грунтах з грубою структурою.
Система дозування та пневматичного транспортування і розподілу
посівного матеріалу та добрив у посівному комплексі роздільна. Вона
забезпечується повітрям завдяки вентилятору з приводом від аксіальнопоршневого гідромотора (рис. 5, а). Система розміщена під бункером і подає
порції добрив та посівний матеріал у потік повітря, створюваний
вентилятором, приведеним у дію від гідросистеми енергозасобу. Вона має дві
розподільчі головки (рис. 5, б), від яких добрива через повітропроводи
потрапляють до лап, а посівний матеріал до дискових сошників.
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а)

б)

Рисунок 5 – а) вентилятор; б) – розподільчі головки системи дозування

Дозування насіння та добрив з бункера забезпечується електронним
дозатором (рис. 6, а), який за допомогою електороімпульсів створює
необхідну швидкість обертання ротора ( рис. 6, б), від якого в свою чергу
буде залежати норма висіву як насіннєвого матеріалу, так і добрив. Ротори
легко обертаються, швидкознімні і бувають різної форми та конструкції
залежно від виду і фракції насіння.

а)

б)

Рисунок 6 – Загальний вигляд:
а) дозатор; б) ротори різної форми

Система контролю IsobusDriiiManager ( рис. 7) працює на основі датчика
та бортового комп’ютера, оцінює якість укладання насіння в кожному рядку.
Датчик фіксує кожну насінину і передає дані в комп'ютер. Комп'ютер оцінює
дані і тимчасові інтервали між сигналами про проходження насінин та на їх
основі розраховує коефіцієнт варіації (точність висіву), визначає пропуски і
місця подвійного засівання, інформує про обсяги посіяних площ.
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Рисунок 7 – Система контролю IsobusDriiiManager сівалки

Ходова система складається з двадцяти транспортних (служать як
грунтоущілюнювачі) та чотирьох опорних коліс (можуть використовуватися
для перерозподілу ваги машини і зменшення таким чином щільності
прикочування ґрунтоущільнювачами). Колеса мають широкопрофільні
гумові шини з протектором, що забезпечує самоочищення від накопичення
грунту.
Гідросистема забезпечує переведення посівного комплексу в робоче чи
транспортне положення. Гідросистема має у своїй будові гідромотори,
гідроциліндри, рукави високого тиску та швидкоз’єднувальні (розривні)
муфти.
Причіпний пристрій оснащено скобою, виготовленою з міцного
металопрофілю діаметром отвору 85 мм. Можливість гідравлічно (рис. 8)
регулювати причіпний пристрій по висоті під час агрегатування дозволяє
використовувати енергозасоби з різною системою навіски.

Рисунок 8 – Гідравлічне регулювання висоти приєднання
причіпного пристрою
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У таблиці 1 подані короткі відомості про результати випробувань
посівного комплексу Horsch Focus 6 TD. Випробування проводились в ТОВ
«Полковничий Хутір» (с. Полковниче Ставищанського р-ну Київської
області). Посівний комплекс виконував сівбу сої без внесення мінеральних
добрив. Дослідна ділянка була не засміченою, висота бур'янів не
перевищувала допустимі значення та норми. Посівний комплекс в агрегаті з
трактором John Deere 7820 працював зі швидкістю 11,5 км/год.
Продуктивність за годину основного часу склала 6,9 га/год. Технологічний
процес сівби відбувався так: через гідросистему енергозасобу приводиться в
дію привід вентилятора (гідромотора). Вентилятор по магістралях високого
тиску нагнітає повітря до системи дозування. У цей час вмикаються
електронні дозатори подачі порцій посівного матеріалу та добрив.
Створюючи потік повітря вентилятором, ці порції подаються
повітропроводами до розподільчих головок. З розподільчих головок
мікрогранули добрив вдуваються безпосередньо до розпушувальних лап, а
насіння подається до напрямної, а звідти безпосередньо до дводискового
сошника та укладається у посівну «стрічку». За період спостережень
технологічних забивань не зафіксовано, що свідчить про надійність
виконання технологічного процесу машиною (коефіцієнт надійності
технологічного процесу дорівнює 1). Технологічне та технічне
обслуговування його проводити зручно. Доступ до робочих органів
задовільний. Система приєднання посівного комплексу до трактора проста та
сучасна, виконана згідно з вимогами НД та дозволяє проводити
агрегатування з тракторами, використовуваними в господарствах України.
Таблиця 1 – Результати випробувань посівного комплексу
Horsch Focus 6 TD
Назва показника
Марка
Марка машини
Focus 6 TD
Тип машини
причіпна
Робоча ширина захвату, м
6,0
Транспортна ширина, м
3,00
Транспортна висота, м
3,40
Транспортна довжина, м
9,70
Конструкційна маса, кг
10500
Продуктивність за годину основного часу, га/год:
6,9
Коефіцієнт надійності технологічного процесу
1,0
Коефіцієнт готовності
1,0
Глибина загортання насіння, см
5,0
Кількість насіння, загорненого в шар середньої глибини і два
96,5
суміжних з ним шари грунту, %
Кількість насінин на 1 м погонної довжини, шт.
12,3
Нерівномірність розподілення насіння в рядку, коефіцієнт варіації, %
20,0
Гребенистість поля після проходу сівалки, см
1,9
Необхідна потужність трактора, к. с.
240
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Посівний комплекс забезпечує: якісну та надійну сівбу насіннєвого
матеріалу та внесення добрив, високу точність дозування насіння,
універсальність сівби різних культур. Позитивами використання комплексу є
підвищення продуктивності на основі чинників - великої ширини захвату,
роботи на високих швидкостях, оперативності переналагодження на необхідні
режими роботи, виключення необхідності частого завантаження бункера
насінням та добривами.
Адаптація посівного комплексу до різних типорозмірів господарств є
похідною вибору необхідності його ширини захвату. З представленої лінійки
наявними є машини з робочої шириною захвату – 4 м, 6 м та 7 м.
Висновки: посівний комплекс Focus 6 TD відповідає всім сучасним
вимогам, які стоять перед машинами для сівби кукурудзи, сої, соняшнику,
ріпаку та інших культур. Головною перевагою посівного комплексу є
універсальність використання і гнучкість комплектації. Його можна
використовувати за технологією Strip-Till, для роботи за мінімальною
технологією. Посівний комплекс відзначається високою надійністю та
простотою в технічному і технологічному обслуговуванні, обладнаний
досконалою системою контролю технологічного процесу і може успішно
використовуватись в сільськогосподарському виробництві на сівбі вказаних
вище культур.
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В статье описано общее устройство посевного комплекса, его
конструкционные
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Summary
This article describes the general structure of sowing machine, its design
features, a brief technical description and test results are given.
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УДК631.315.2:005.642.6
РЕЗУЛЬТАТИ ВИПРОБУВАНЬ КУЛЬТИВАТОРІВ НАВІСНИХ
ВЕПР-3,8Н ТА ВЕПР-4,2Н
Л. Шустік, канд. тех. наук, О. Литовченко
УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого
У статті розглянуто сучасні вимоги до культиваторів та зокрема
конструкцію багатофункціонального культиватора виробництва ФОП
«Федоренко В.М.», зорієнтованого для малих і середніх господарств і
наведені результати випробувань культиватора серії ВЕПР який
представляє собою нове покоління машин для обробітку грунту.
Постановка проблеми. Вибір необхідного культиватора з розширеними
технічними можливостями, хорошою надійністю і прийнятною ціною для
малих і середніх господарств є актуальним. Таку машину пропонує ФОП
«Федоренко В.М.» який виводить на ринок серію культиваторів типу ВЕПР з
розумінням необхідних задач, що стоять перед фермером і пропозицією
власних шляхів їх вирішення.
Аналіз останніх досліджень. У господарствах визначеного рівня до
теперішнього часу зберігся старий парк культиваторів типу КПС
і
енергозасобів типу МТЗ-80, які добре відомі виробнику, але їх технологічні
можливості обмежені [1]. Сучасні технологічні підходи вимагають
покращеної культури грунтообробки для забезпечення сталого врожаю, що
забезпечується підвищеною надійністю для захисту від перевантажень і
багатоопераційністю для економії обмежених ресурсів фермера [2]. Тому цей
типорозмірний ряд культиваторів дає змогу реалізувати можливості фермера
на високому рівні.
Мета роботи. Проведення випробувань для сприяння просуванню
продукції на ринок передбачало об’єктивне інженерне оцінювання
конструкції, польові роботи для визначення агротехнічних, експлуатаційноекономічних та показників надійності.
Культиватори навісні виробництва ФОП «Федоренко В.М.» ВЕПР-3,8Н
та ВЕПР-4,2Н (рис.1) являють собою типорозмірний ряд машин, які мають
однакове призначення, однотипні робочі органи – стрільчасті лапи, механізм
амортизаційний а також механізм регулювання глибини обробітку [3].
Відрізняються культиватори габаритними розмірами, шириною захвату,
масою та потужністтю енергозасобу для агрегатування.
Культиватори навісні ВЕПР-4,2Н та ВЕПР-3,8Н призначені для
суцільного передпосівного обробітку грунту з одночасним підрізанням
кореневої системи бур’янів, кришінням, вирівнюванням і прикочуванням
поверхні поля, а також для догляду за парами.
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Рисунок 1 – Загальний вигляд культиваторів ВЕПР-3,8Н та ВЕПР-4,2Н

Культиватори агрегатуються з тракторами потужністю не менше 90 к.с
(для культиватора ВЕПР-3,8Н) та не менше 105 к.с. (для культиватора
ВЕПР-4,2Н); під час випробувань використовувався трактор МТЗ-892
потужністю 90 к.с.
Культиватор складається із рами, на якій у два ряди розташовані робочі
органи (лапи) з амортизаційним механізмом, вирівнювальної дошки, двох
котків з пружинним регулюванням, навіски, механізму регулювання глибини
обробітку.
Рама – жорстка просторова конструкція, виконана з труб квадратного
перетину, забезпечує кріплення робочих органів на кронштейнах.
Робочі органи – стрільчасті лапи ( їх кількість на культиваторах
ВЕПР-4,2Н та ВЕПР-3,8Н є однаковою, а різна ширина одиничної лапи
визначає її робочу ширину захвату машини), які розміщенні на рамі в два
ряди та котки. Кожна лапа складається з вібраційної стійки, лапи, важеля,
який прикріплений до кронштейна з амортизаційним механізмом за
допомогою болта. Кронштейн за допомогою болтового з єднання кріпиться
до поперечної рами (для зарівнювання борозен утворених лапами, позаду
культиватора розміщені котки)
Вирівнювальна дошка – підпружинена металева штаба з вирізами в
нижній крайці, що сприяє вирівнюванню ґрунтової поверхні, подрібненню
грудок і формуванню дрібнодисперсного посівного шару.
Коток культиватора – ребристий, ребра якого виконані у вигляді
криволінійних променів із стальної штаби. Кріпиться коток до рами через
пружинні механізми, оснащений спіральними променями, що сприяє
кращому подрібненню грудок і покращенню динаміки роботи культиватора.
Нахил площини штаби до нормалі в точці перетину з польовою твірною
котка надає можливість під час розвертання котка працювати в пасивному
або в активному варіантах, тому можна вибрати різні дії – прикочування або
мульчування поверхні.
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Навішується культиватор до трактора в трьох точках: до задніх
шарнірів, нижніх (поздовжніх) тяг і верхньої (центральної) тяги.
Для регулювання глибини обробітку грунту на культиваторі
встановлено опорно-регулювальні колеса з гвинтовими механізмами
регулювання глибини ходу.
Технологічний процес обробітку ґрунту культиваторами виконується
так: робочі органи – лапи розпушують на стійках з можливістю коливань в
двох площинах поверхневий шар грунту на задану глибину і підрізають
бур'яни, підпружинена вирівнювальна дошка з вирізами вирівнює грунтову
поверхню і сепарує грудки, а розміщені позаду котки мульчують та
формують ущільнений дрібнодисперсний посівний шар. При цьому
забезпечується самоочищення вібрувальних стійок.
Для регулювання глибини обробітку ґрунту передбачено гвинтові
пристрої, за допомогою яких змінюється положення опорних коліс відносно
рами.
У таблиці 1 наведено технічні параметри культиваторів ВЕПР-3,8Н та
ВЕПР-4,2Н
Таблиця 1 – Технічні параметри культиваторів
ВЕПР-3,8Н та ВЕПР-4,2Н
Зміст пункту проекту ТУ
Марка
Тип машини
Агрегатування з трактором
потужністю, к.с
Конструкційна ширина захвату, м
Кількість лап, шт
Ширина робочої зони (захвату) лапи,
мм
Конструкційна маса, кг
Габаритні розміри, в транспортному
положенні, мм:
довжина
ширина
висота

Значення показника за даними проекту ТУ
ВЕПР-3,8Н
ВЕПР-4,2Н
Навісна
Не менше
Не менше
80
90
Не більше
Не більше
3,8
4,2
15
15
270
Не більше 1100

330
Не більше 1150

Не більше
3300
4000
1700

Не більше
3300
4400
1700

Умови випробувань наведені в таблиці 2.
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Таблиця 2 – Умови випробувань культиваторів
ВЕПР-3,8Н та ВЕПР-4,2Н
Показник
Тип грунту і назва за механічним складом
Вологість грунту у шарах, %:
0-5,0 см
5,0-10,0 см
10-15,0 см
Твердість ґрунту у шарах, МПа:
0-5,0 см
5,0-10,0 см
10-15,0 см
Глибина попереднього обробітку, см
Гребенистість поля до проходу, см
Засміченість, шт./м²
Висота бур’янів, см

Значення показника за даними
випробувань
Чорноземи глибокі малогумусні
середньосуглинкові
20,4
21,1
21,3
0,82
1,05
1,15
20,5
3,7
26
9,1

Умови проведення випробувань були в межах прийнятних для роботи
аналогічної техніки та регламентованих технічними умовами, і
характеризувались такими показниками: вологістю грунту, яка становила
20,4-21,3 %; твердістю грунту, яка варіювалась в межах 0,82-1,15 МПа.
Мікрорельєф поля характеризувався хвилястістю, при цьому пожнивні
рештки попередника (озимої пшениці) були загорнуті в грунт. Засміченість
поля бур’янами відмічалась як невисока, їх висота не перевищувала
допустимого агровимогами рівня.
Показники агротехнічного оцінювання наведено в таблиці 3.
Таблиця 3 – Результати випробувань культиваторів
ВЕПР-3,8Н та ВЕПР-4,2Н
Показник
Глибина обробітку ґрунту, см
Середньоквадратичне відхилення глибини
обробітку, см
Коефіцієнт варіації, %
Кришіння ґрунту, вміст грудочок за
фракціями, %:
- До 25,0 мм
- 25,1-50,0 мм
- більше 50
Гребенистість поверхні поля, см
Підрізання бур’янів, %

Значення показника за даними
випробувань
11,1
2
18,4

97,7
1,4
0,9
1,6
99
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За результатами агротехнічної оцінки відмічено [4], що глибина
обробітку не перевищує допустимих значень (4-15 см) і становить 11,1 см.
При цьому якість кришіння спушеного шару грунту відповідала вимогам ТУ.
Так, частка грудочок фракцією до 25 мм складала 97,7 %. Після проходу
культиватора рельєф був вирівняний, гребенистість поверхні поля становила
1,6 см. Підрізання бур’янів було в межах, регламентованих технічними
умовами (не менше 99%). Таким чином, у результаті агротехнічної оцінки
можна зробити висновок, що культиватор у цілому задовільно виконує
технологічний процес і за основними показниками якості роботи відповідає
агротехнічним вимогам.
Експлуатаційно-технологічне оцінювання проводилось згідно з діючою
нормативною документацією [5], при цьому обробіток грунту здійснювався зі
швидкістю 9,8 км/год і продуктивність за годину основного часу склала
3,7 га/год. За період спостережень технологічних забивань не зафіксовано,
що свідчить про надійність виконання технологічного процесу машини
(коефіцієнт надійності технологічного процесу дорівнює 1,00). З
урахуванням витрат часу на операцію для забезпечення технологічного
процесу продуктивність за годину змінного часу становила 2,9 га/год
(коефіцієнт використання змінного часу ‒ 0,79).
З позитивних якостей культиваторів слід відмітити: багатофункційність
культиваторів типорозмірних представників ВЕПР-3,8Н та ВЕПР-4,2Н, які
містять у своїй конструкції підпружинені лапи на вібраційних стійках,
підпружинену вирівнювальну дошку та прикочувальний коток, що дозволяє
за один прохід забезпечити підрізання бур’янів, розпушення грунту,
вирівнювання рельєфу та формування дрібнодисперсного посівного шару,
зменшений тяговий опір, хороші самоочисні властивості робочих органів як
результат застосування вібрувальних стійок з двоплощинною направленістю
коливань, виключення вібронавантажень на конструкцію машини і кріпильні
елементи, покращену стабільність глибини обробітку як результат
застосування на котку криволінійних променів.
Висновки дослідження. У результаті проведення приймальних
випробувань дослідних зразків культиваторів ВЕПР-3,8Н та ВЕПР-4,2Н
встановлено, що вони відповідають регламентованим показникам якості та
задовільно виконують технологічний процес, мають достатній рівень
надійності, укомплектовані експлуатаційно-технологічною документацією і є
безпечні в експлуатуванні, крім того мають ряд позитивів щодо
багатофункціональності, мають у своїй конструкції підпружинені лапи на
вібраційних стійках, підпружинену вирівнювальну дошку та прикочувальний
коток, що дозволяє за один прохід забезпечити підрізання бур’янів,
розпушення грунту, вирівнювання рельєфу грунту та формування
дрібнодисперсного посівного шару, зменшений тяговий опір, хороші
самоочисні властивості робочих органів, як результат застосування
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вібруювальних стійок з двоплощинною направленістю коливань, виключення
вібронавантажень на конструкцію машини і кріпильні елементи, покращену
стабільність глибини обробітку як результат застосування на котку
криволінійних променів.
З урахуванням технічного стану малих і середніх господарств
перспективою їх переходу на підвищений технічний рівень використання
продукції ці машини мають беззаперечну мотивацію їх невідкладного виходу
на ринок сучасної техніки.
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Аннотация
В статье рассмотрены современные требования к культиваторам и в
частности
конструкцию
многофункционального
культиватора
производства ЧП «Федоренко В.М.», ориентированного на малые и средние
хозяйства и приведены результаты испытаний культиватора серии ВЕПР,
представляющего новое поколение машин для обработки почвы.
Summary
In the article the requirements to cultivators and in particular the
construction of multipurpose cultivator made by "Fedorenko V.M" company,
oriented to small and medium farms are considered and results of tests of ВЕПР
cultivator which represents a new generation of machines for tillage are cited.
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УДК631.53.04
ПРОТРУЮВАЧІ НАСІННЯ. РЕЗУЛЬТАТИ ТЕСТУВАНЬ
В. Погорілий, В. Войновський, А. Войновська, Л. Філатова
УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого
Наведено результати випробувань з оцінки якості роботи п’яти
протруювачів імпортного та вітчизняного виробництва, проведених
відповідно до вимог нормативно-правових актів України, з метою допуску їх
на вітчизняний ринок.
Ключові слова: Сівба, шнекові протруювачі, камерні протруювачі,
ротаційні протруювачі, отрутохімікати.
Вступ. Сівба не протруєним насіннєвим матеріалом призводить до
поширення хвороб зернових культур, які пізніше не знищуються хімічними
засобами, що врешті знижує врожайність рослин. Для протруювання насіння
підприємствам необхідні сучасні високопродуктивні протруювачі, які б
забезпечили надійний хімічний захист рослин від шкідників і хвороб на
початковій фазі вегетації, що позитивно вплинуло б на врожайність зернових
культур (1).
Основним завданням у протруюванні насіння є рівномірність та повнота
обробки його отрутохімікатами та неушкодженість насінин робочими
органами машини під час технологічного процесу. Тому якість протруювання
насіння залежить від правильності вибору протруювача та від досконалості
його робочого процесу.
Наявність як вітчизняних, так і зарубіжних протруювачів на ринку
України різноманітна. Використовуються стаціонарні або пересувні
протруювачі камерного, шнекового чи ротаційного типів.
Шнекові протруювачі подають у шнек дозовану кількості насіння і
препарату та перемішують їх під час транспортування до вивантажувальної
горловини. Стаціонарні та пересувні протруювачі цього типу технологічно
відрізняються лише способом подавання насіння в бункер: пересувні
обладнані спеціальним шнеком для підбирання насіння з куп, а стаціонарні
завантажують за допомогою додаткових пристроїв або вручну.
Камерні протруювачі дозують і подають насіння та робочу рідину в
камеру протруювання, формують потік насіння у вигляді порожнистого
циліндра, попередньо обробляють насіннєвий матеріал краплинами
розпиленого рідкого препарату в спеціальній камері. Оброблене насіння
самопливом надходить у розміщений під камерою шнек, який перемішує
його і транспортує в тару.
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Ротаційні протруювачі наносять розпилений препарат на рухому певну
кількість посівного матеріалу, утворену конічним обертовим робочим
органом і нерухомим циліндром. Оброблене насіння вивантажується через
віконце в нерухомому циліндрі (1-2).
Нижче представлено особливості конструкції протруювачів (табл. 2) та
результати тестувань з оцінки оброблення насіннєвого матеріалу та його
пошкодження під час обробки п’ятьма протруювачами різних типів (рис.1).

CIMBRIA

WILLY NIKLAS

DOREZ

STARA
ЛЬВІВАГРОМАШПРОЕКТ
Рисунок 1 – Тестовані протруювачі насіння
Умови випробувань.
Випробування проводилися за регламентованих умов та режимів
роботи: за вологості посівного матеріалу 14,0-14,5 % та продуктивності
машин від 2 до 15 т/год.
Для порівняльного тестування протруювачів насіння були вибрані такі
машини:
 CIMBRIA моделі CC 150, виробництва фірми «CIMBRIA», (Данія);
 WILLY NIKLAS моделі WN-14, виробництва фірми «WILLY
NIKLAS», (Німеччина);
 DOREZ моделі RT354, виробництва фірми «DOREZ», (Фанція);
 STARA моделі REBOKE 6000 TSI, виробництва фірми «STARA»,
(Бразилія);
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 ПНШ-3,
виробництва
фірми
«ЛЬВІВАГРОМАШПРОЕКТ»,
(Україна).
Коротка технічна характеристика розкидачів добрив представлена в
таблиці 1.
Таблиця 1 – Технічна характеристика випробуваних
дискових розкидачів добрив
Виробник

Модель

Маса,
кг

Об’єм
бункера
для
зерна, л

Об’єм
бака для
робочої
рідини, л

Продук
тивніст
ь, т/год

CIMBRIA

CC 150

800

-

600

15

WILLY
NIKLAS

WN-14

185

400

300

14

DOREZ

RT354

2990

-

160

STARA

REBOKE
6000 TSI

1620

5000

ЛЬВІВАГРОМАШПРОЕКТ

ПНШ-3

100

-

Тип

Приводить
ся в роботу
від

Наявна
комплекта
ція*

Стаціонарний
Стаціонарний

Електромережі
Електромережі

5

Причіпний
(мобільний)

Електромережі

Б,Ш, П

70

6

Причіпний
(польовий)

ВВП
трактора

К, Б, Ш

50

1-3

Пересувний

Електромережі

Б, П
Б, П

Б, П

*

Карданний вал – К, блок управління – Б, шасі, на якому розташовані робочі механізми та
панель керування для управління робочим процессом – Ш, поліетиленовий бак для
протравлювальної суміші – П.

Результати досліджень. До випробувань протруювачі, налаштовані
відповідно до настанов з експлуатування, пропрацювали не менше ніж по
десять годин кожен. Тестування проводилися за оптимальних налаштувань
машин та номінальної подачі насіння. Оцінку якості роботи протруювачів
наведено в таблиці 2. На відповідність вітчизняним вимогам перевірялись
такі показники як зміна вологості насіння після обробки, відсоток
пошкодженого насіння після обробки та відхилення подачі робочої рідини
від заданої.
Під час тестувань протруювачів встановлено, що машини за якістю
виконання технологічного процесу задовольнили вимоги нормативних
документів. Відсоток пошкодження насіння після обробки, за вимогами
нормативних документів України не допускається, ми бачимо, що в
шнекових машинах він більший, а в ротаційних та камерних менший. Про ці
пошкодження під час обробки вказано в настановах щодо експлуатування та
Технічних Умовах протруювачів, представлених заводами виробниками на
випробування (3-4).
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Стаціонарний

Тип обробки насіння
Продуктивність, т/год
Зміна вологості насіння після
обробки, %
-згідно з вимога ми
- фактично
Відсоток пошкодження насіння
після обробки, %:
- згідно з вимога ми
- фактично
Відхилення подачі робочої рідини,
%
- згідно з вимога ми
- фактично

Ротаційний
До 15

ПНШ-3

Стаціонарний

STARA
REBOKE 6000
TSI

WILLY
NIKLAS WN14

Тип

Показники

DOREZ RT354

CIMBRIA CC
150

Таблиця 2 – Оцінка якості роботи протруювачів
Виробник

Камерний
До 14

Причіпний
(мобільний)
Шнековий
До 5

Причіпний
(мобільний)
Норійний
До 6

1
0,2

1
0,2

1
0,5

1
0,8

1
0,8

0
0,07

0
0,035

0
0,3

0
0,4

0
0,5

Не більше 5
1,7

Не більше 5
1,8

Не більше 5
2,2

Не більше 5
3,4

Не більше 5
2,3

Пересувний
Шнековий
До 3

Виявлені в процесі тестувань переваги та недоліки машин наведені в
порівняльній таблиці 3.
Таблиця 3 – Особливості перевірених протруювачів насіння
Назва машин

Переваги
Недоліки
Під час обробки майже не відбувається травмування насіння
CIMBRIA
Точне дозування насіння та Працює лише в лінії протравлення
СС150
препарату, простота процесу
та очищення зерна
дозування
Обробка насіння різних культур
Протруювач завдяки попередній обробці насіння перехНеможливість обробки насіння
WILLY
ресним потоком краплин препасоняшнику, кукурудзи, бобових
NIKLAS WN-14 рату в камері протруювання
культур
забезпечує кращу рівномірність
обробки насіння препаратом
Машина мобільна, є можливість
переїздів у різні місця
Під час обробки відбувається
DOREZ RT354 Комплекс проводить очищення
незначне травмування насіння
та калібрування посівного матеріалу
Машина мобільна, є можливість
Під час обробки відбувається
STARA
обробки насіннєвого матеріалу
незначне травмування насіння
REBOKE 6000 навіть у полі з подальшим Ускладнене очищення шнека від
TSI
завантаженням у сівалку
залишків насіння
Обробка насіння різних культур
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продовження таблиці 3

ПНШ-3

Простота конструкції
Розміри протруювача дозволяють працювати в різних місцях
господарства

Під час обробки відбувається
незначне травмування насіння
Ускладнене очищення шнека від
залишків насіння і препарату
Неможливість обробки насіння
соняшнику, кукурудзи, бобових
культур

Висновки
− За якістю виконання технологічного процесу всі машини
задовольнили вимоги нормативних документів та після повного
документального оформлення були допущені на ринок України.
− Якість протруювання насіння технічними засобами залежить від
досконалості
робочого
процесу
здійснюваного
застосовуваними
протруювачами.
− Ротаційні протруювачі мають вищі значення показників витрат
електроенергії та високу вартість, але й мають значно вищу якість
протруювання та можливість пошарової обробки насіння практично всіх
видів сільськогосподарських культур.
− Вибір аграрієм протруювача для господарства залежить від кількості
протруєного матеріалу на посівний період та вартості машин.
Література:
1. Протруювачі, які користуються попитом. // Пропозиція. – 2016, № 4,
с. 180 – 182.
2. Машини для хімічного захисту рослин / За ред. Кравчука В.І.,
Войтюка Д.Г. – Дослідницьке: УкрНДІПВТ ім. Л Погорілого. – 2010 – с.184
3. Проспектні матеріали міжнародних виставок.
4. Протоколи випробувань.
Аннотация
Приведены результаты испытаний по оценке качества работы пяти
протравителей импортного и отечественного производства, проведенных в
соответствии с требованиями нормативно-правовых актов Украины, с
целью допуска их на отечественный рынок.
Summary
The results of the tests to assess the quality of five imported and domestic
dressers, conducted according to the requirements of legal acts of Ukraine, for the
admission to the domestic market are cited.
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МОДЕЛЮВАННЯ РУХУ МАТЕРІАЛЬНОЇ ЧАСТИНКИ В
БАРАБАНІ ДРАЖИРАТОРА
А. Кушнарьов, д-р техн. наук, проф., чл.-кор. НААН,
Л. Мариніна, канд. техн. наук, С. Маринін
УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого
У статті наведено результати теоретичних досліджень з визначення
руху матеріальної частинки в барабані дражиратора
Ключові слова: дрібнонасінні овочеві культури, передпосівне
оброблення, капсула, матеріальна частинка, відцентровий критерій Фруда,
скатна дошка, барабан, дражиратор.
Постановка проблеми.
На сучасному етапі розвитку овочівництва в Україні головною
проблемою є підвищення ефективності виробництва овочів за рахунок
забезпечення галузі високоякісним посівним матеріалом та надійною
технікою.
Одним з перспективних напрямків розвитку механізованого
виробництва овочів є проведення передпосівного оброблення дрібнонасінних
овочевих культур з метою отримання насіння в штучній оболонці. Відомими
способами формування штучної оболонки на поверхні насіння є інкрустація,
дражирування та капсулювання. Оброблене насіння дрібнонасінних овочевих
культур способом дражирування та капсулювання можна використовувати
для забезпечення точної сівби універсальними висівними апаратами, адже це
насіння вирівняне за фізико-механічними властивостями. Але на сьогодні
наявна лише техніка закордонного виробництва для формування штучної
оболонки на поверхні насіння, тому теоретичні дослідження основи процесу
передпосівного оброблення насіння овочевих культур та удосконалення
машини для формування штучної оболонки на поверхні насіння
дрібнонасінних овочевих культур є актуальним напрямком.
Необхідність дослідження руху капсульованого насіння під час
передпосівного оброблення обумовлено проектуванням машини для
формування штучної оболонки на поверхні насіння. Для того, щоб
покращити конструкцію машини для її ефективної роботи, необхідно знати
закономірності руху капсул у барабані дражиратора. Рух матеріалу по
внутрішній поверхні барабана без відриву від його стінок розглянуто в
працях [1, 2, 3].
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Мета дослідження – провести теоретичні дослідження руху
оброблюваного насіння в барабані дражиратора з додатковою робочою
поверхнею.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Розглянемо механізм руху глиняної капсули, прийнятої за матеріальну
частинку, в барабані дражиратора.
Простежимо, як міняється механізм руху капсул зі збільшенням кутової
швидкості обертання барабана дражиратора. Існують такі варіанти руху
капсул у барабані дражиратора (таблиця 1) [4, 5]:
- рух з проковзуванням (з кутом підйому капсули <900);
- каскадний режим (з кутом підйому капсули 0…900) реалізується, коли
шар капсул скочується по капсулах, які піднімаються;
- водоспадний режим (з кутом підйому капсули >900) реалізується
велика траєкторія польоту і відкинуті капсули ударяються об стінки
барабана;
- відцентровий режим, коли капсули притискаються до стінки барабана і
рухаються разом з нею, можливий за критичної частоти обертання барабана.
Рисунок 1 – Види руху капсул у барабані дражиратора
Рух з
Водоспадний
Відцентровий
Каскадний рух
проковзуванням
рух
рух

Але основними є два види руху капсул у барабані: каскадний та
водоспадний. Розглянемо варіанти руху у каскадному режимі роботи
дражиратора.
Під час повільного обертання барабана на матеріальні частинки, які
знаходяться всередині барабана, переважно діє тільки сила тяжіння. Зі
збільшенням швидкості обертання барабана збільшується відцентрова сила,
яка дорівнює силі тяжіння. Матеріальні частинки притискатимуться до
поверхні силою F, яка рівна векторній сумі відцентрової сили ( Рц  m 2 R )
та сили тяжіння ( G  mg ), розрахункова схема представлена на рис. 1.
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Рисунок 2 – Розрахункова схема руху матеріальної частинки
у каскадному режимі роботи дражиратора

Сила тертя, яка діє на матеріальну частинку забезпечує її рух разом з
барабаном дражиратора.
Сила яка діє на матеріальну частинку дорівнює:
(1)
F  mg sin  ,
де m - маса капсули, кг;
g - прискорення вільного падіння, м/с2;
α – кут, на який переміщається матеріальна частинка по внутрішній
стінці барабана, град.
Сила (1) прагне скотити матеріальну частинку вниз, а сила тертя [6] –
(2)
Fтр  f (mg cos   m 2 R) ,
де f – коефіцієнт тертя;
ω – кутова швидкість обертання барабана, с-1;
R – радіус барабана дражиратора, м.
утримуватиме від ковзання вниз. Ковзання частинки буде можливе після
того, як ці сили зрівняються, тобто урівноважаться:
(3)
F  Fтр ,
тобто:
mg sin   f (mg cos   m 2 R) .
Відомо, що коефіцієнт тертя – це тангенс кута тертя:
f  tg ,
де φ –кут тертя, град.

(4)
(5)

Вираз граничного положення матеріальної частинки за відносного
спокою визначається із залежності [4]:
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sin(   )  sin 
де

2R
g

2R ,

(6)

g

=Fr – безро6змірна величина, названа відцентровим критерієм

Фруда, яка показує відношення відцентрових сил, які діють на матеріальну
частинку під час її підйому, до гравітаційних сил [4].
З виразу (6) кут α, на який підніметься матеріальна частинка, яка
знаходиться на поверхні барабана [4]:
 2 R

(7)
    arcsin 
sin   .
g


Виразимо

 2 R через Fr, тоді вираз (7) матиме вигляд:
g
    arcsin Fr sin  

(8)

Кут підйому капсул  , град.

Кут α збільшуватиметься за рахунок збільшення Fr, сила тертя буде
більшою і, отже, вище підніме матеріальну частинку без ковзання (рис. 8).

80
60
40
20
0
0

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9
Відцентровий критерій Фруда, Fr

φ 10 град.

φ 20 град.

φ 30 град.

φ 40 град.

Рисунок 3 – Залежність кута підйому матеріальної частинки від
відцентрового критерію Фруда у каскадному режимі роботи дражиратора

За такого руху оброблюваний матеріал циркулює в нижній частині
барабана, що в меншій мірі впливає на формоутворення капсул, оскільки
капсули рухаються на невеликій ділянці барабана. Рух капсул безвідривний.
З подальшим збільшенням кутової швидкості матеріальні частинки
підіймаються вище за горизонтальну вісь барабана на кут α1. Тоді кут α1 є
складовою кута α. Розрахункова схема діючих сил наведена на рис. 3.
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Рисунок 4 – Розрахункова схема руху матеріальної частинки
у водоспадному режимі

Умова відриву капсули від стінки барабана визначається:

 Fix  0

(9)

Загальновідомо, що:

m 2 R  mg sin 1

(10)

Скоротивши обидві частини рівняння на m отримаємо:
2R
 sin  ,
g

(11)

1

Відцентровий критерій
Фруда, Fr

2R
(12)
 Fr .
g
На рис. 4 представлена залежність кута відриву α1 капсули від
відцентрового критерію Фруда у водоспадному режимі.
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
0

20

40

60

80

Кут відриву капсул, α1, град.

Рисунок 5 – Залежність кута відриву α1 матеріальної частинки
від Fr у водоспадному режимі роботи дражиратора

144

Таким чином, зі збільшенням кутової швидкості обертання барабана
дражиратора збільшується кут відриву α1 капсули від стінки барабана
дражиратора.
Характер руху капсул у барабані дражиратора, залежно від
2
відцентрового критерію Фруда Fr   R , може бути одним з таких:
g

- каскадний (Fr=0,5);
- суміш каскадного з водоспадним до (Fr =0,75);
- за 0,75< Fr <1– водоспадний режим;
- за Fr ≥1 капсули не відриваються від поверхні барабана.
Розглянувши схеми руху матеріальних частинок у барабані дражиратора
для дослідження обрано водоспадний режим, який забезпечує інтенсивну
взаємодію циліндричних капсул зі стінкою барабана і забезпечує більший
шлях формування капсул.
Рух капсульованого насіння в барабані дражиратора являє собою
водоспадний режим. Робочі ділянки, на яких відбувається формування
штучної оболонки – АВ та ЕА (рис. 5). Таким чином, щоб збільшити
продуктивність дражиратора, потрібно збільшувати діаметр барабана і, як
наслідок – це приведе до збільшення його габаритів та вартості.
Запропоновано встановити в барабан дражиратора додатковий робочий
елемент – скатну дошку. Ділянка СD – додаткова робоча поверхня для
формування капсул кулеподібної форми [7].

Рисунок 6 – Схема дражиратора і різні положення капсул:
1 – барабан; 2 – скатна дошка; 3 – капсула, яка піднімається;
H1, H2, H2', H3 – зони положення капсул; R – радіус барабана; Рц – відцентрова
сила інерції, Н; F – сила тертя, Н; G – сила тяжіння, Н;
α1 – кут підйому капсул, град.; β – кут установлення скатної дошки, град.

Нахил барабана змінює умову відриву капсул. У результаті аналітичних
досліджень з’ясовано, що на ефективність роботи дражиратора впливає кут
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нахилу барабана [8, 9, 10]. Розглянемо рух капсул у похилому барабані
(рис. 6).

Рисунок 7 – Розрахункова схема сил, які діють на матеріальну частинку в
барабані дражиратора, встановленого під кутом до горизонту:
Fкор – сила Коріоліса, Н; а – прискорення Коріоліса, м/с2; vвідн. – відносна
швидкість капсули, м/с; γ – кут між коріолісовою силою та силою тяжіння, градуси;
α – кут нахилу барабана, градуси

Рівняння умови відриву матеріальної частинки від внутрішньої стінки
барабана:
(13)
m 2 R sin 1 sin   mg  Fкор cos   0 ,
де Fкор  2m  v – сила Коріоліса, Н;
α – кут установлення барабана дражиратора, градуси;
α1 – кут відриву капсули від стінки барабана, градуси;
γ – кут між коріолісовою силою та силою тяжіння, градуси;
ω – кутова швидкість обертання барабана, с-1.
Зробивши ряд перетворень, отримаємо:
g  aкор cos 
,
sin 1 
 2 R sin 

(14)

де aкор  2  v – прискорення Коріоліса, м/с2.
Тоді кут, на який підіймається матеріальна частинка в барабані
дражиратора, виражається так:
g  aкор cos  .
(15)
1  arcsin
 2 R sin 
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У точці відриву починається вільний політ матеріальної частинки в
площині діючих сил: сили ваги, сили інерції та сили тертя.
Через те, що частину початкових даних практично дуже складно
визначити математично, вибираємо шлях розв’язання задачі методом
багатофакторного експерименту.
Зважаючи на вищесказане, теоретично розглядатимемо рух капсули в
горизонтальному барабані дражиратора (рис. 5).
Розглянемо рух одиничної капсули – матеріальної частинки на ділянках:
І) АВ – ділянка, на якій капсули з насінням зі стану спокою переходять у
стан руху та переміщуються по внутрішній поверхні барабана; ІІ) ВС –
ділянка, на якій капсульоване насіння відривається від стінки барабана та по
параболічній траєкторії падає на скатну дошку; ІІІ) МD – рух капсул по
похилій площині – скатній дошці; ІV) DЕ – ділянка, на якій капсульоване
насіння відривається від скатної дошки та падає на стінку барабана; V) ЕА –
рух капсул по внутрішній стінці барабана.
Як видно з рис. 5, барабан 1 обертається за годинниковою стрілкою і
захоплює за собою капсули, які потрапили на нижню частину барабана. До
обертання барабана на капсули діяли лише сили G тяжіння вертикально вниз.
На кожну капсулу під час обертання барабана діють: сила G тяжіння,
направлена вниз; сила тертя F і відцентрова сила інерції Рц, направлена від
центра О обертання. Під час подальшого обертання барабана нове положення
капсули буде в точці В після повороту радіуса ОА0 і його переходу в
положення ОВ. За такої зміни положення капсули можливий її відрив від
поверхні барабана.
У положенні В капсула перебуватиме у відносному спокої, якщо суми
проекцій цих сил на горизонталь і вертикаль будуть рівні нулю. Умова
відриву матеріальної частинки від стінки барабана дражиратора:
(16)
mR 2  mg sin 1 ,
тоді
2R
(17)
 sin 1 .
g

Після відриву матеріальної частинки від внутрішньої поверхні барабана
вона здійснює вільний політ на скатну дошку до точки М (рис. 5). Для
виведення рівнянь польоту матеріальної частинки на скатну дошку
розглянемо систему координат хВу з початком у точці В. Нехай матеріальна
частинка падає по параболічній кривій і на неї вниз діє сила G, опір повітря
не враховуємо.
Враховуючи, що початкова швидкість польоту матеріальної частинки в
проекціях на осі координат дорівнює: v x  RFr , v y  R 1  ( Fr ) 2 , тоді
рівняння її траєкторії польоту в системі координат хОу з урахуванням
відцентрового критерію Фруда матиме вигляд:
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y

R(1  Fr ) 1  ( Fr ) 2 x 2 ( R cos 1  x) 2 .

Fr
2( Fr ) 3 R

(18)

Відразу після падіння матеріальна частинка рухається по скатній дошці
CD, починаючи від точки М. У цьому випадку має місце подолання опору
внаслідок тертя кочення, але за умови, що це кочення відбувається по
похилій площині під кутом β.
Рівняння пересічення траєкторії польоту та скатної дошки в точці М має
вигляд:
 Fr (1  ( Fr ) 2 )
.
(19)
yR
 (1  Fr )






2

Для рівномірного руху по скатній дошці повинна виконуватися умова:
тангенс кута β установки скатної дошки має бути більшим або дорівнювати
куту тертя капсул. Тоді рівняння руху по скатній дошці, враховуючи
відцентровий критерій Фруда, матиме вигляд:
(20)
y  R(1  Fr )  f ( R 1  ( Fr ) 2  x) .
Швидкість руху матеріальної частинки по скатній дошці визначають за
формулою:
v  gt (cos   f sin  )  R ( Fr ) cos   2 g (hmax  yМ ) sin  ,

(21)

Швидкість руху
капсул, м/с

де hmax – максимальний підйом матеріальної частинки під час падіння
по параболі, м;
yM – координата матеріальної частинки в точці М падіння на скатну
дошку.
Графічне зображення швидкості руху матеріальної частинки по скатній
дошці з різними кутами її встановлення та відцентрового критерію Фруда
представлено на рис. 7.
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Рисунок 8 – Швидкість руху капсули по скатній дошці
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Висновки:
1. Характер руху матеріальної частинки у барабані дражиратора
залежить від відцентрового критерію Фруда та має різновиди:
- каскадний (Fr=0,5);
- суміш каскадного з водоспадним до (Fr =0,75);
- за 0,75< Fr <1– водоспадний режим;
- заи Fr ≥1 матеріальні частинки не відриваються від поверхні барабана.
2. Після відриву від стінки барабана матеріальна частинка рухається по
параболі. Траєкторія параболи та точка її падіння на скатну дошку залежить від
відцентрового критерію Фруда.
3. Швидкість руху матеріальної частинки по скатній дошці залежить від
кута установлення скатної дошки, коефіцієнта тертя та відцентрового критерію Фруда.
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Аннотация
В статье представлены результаты теоретических исследований по
определению движения материальной частицы в барабане дражиратора.
Summary
The results of theoretical studies to determine the motion of particles in the
pelletizer drum are presented in the article.
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УДК 634
ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ ГЕРБІЦИДІВ У
ПРИСТОВБУРНИХ СМУГАХ БАГАТОРІЧНИХ НАСАДЖЕНЬ
В. Сидоренко, С. Сидоренко
Південно-Українська філія УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого
У статті наведено огляд та короткий аналіз конструкцій технічних
засобів для застосування гербіцидів у пристовбурних смугах багаторічних
насаджень, визначено умови та ефективність їх застосування у
технологічних операціях утримання ґрунту в міжряддях саду.
Ключові слова: інтенсивний сад, міжряддя, пристовбурні смуги,
гербіциди, розпилювачі, робоча штанга.
Суть проблеми. Головною вимогою до сучасного промислового
садівництва є забезпечення високого рівня виходу продукції з одиниці
площі.
Найефективнішим типом такого промислового саду з точки зору його
високої продуктивності та ефективності є інтенсивний сад, основними
характеристиками і ознаками якого є використання слаборослих
вегетативних підщеп, ранній початок плодоношення, висока щільність
посадки на одиницю площі, з чого випливає невелика ширина міжрядь та
відстань між рослинами у ряду.
При цьому дуже важливе значення має утримання та обробіток ґрунту у
міжряддях, від чого значною мірою залежать ріст дерев і терміни вступу в
пору плодоношення в молодих садах, а в плодоносних - врожайність, якість і
лежкість плодів.
Як відомо існує декілька систем утримання ґрунту в міжряддях саду:
чорний пар, паро-сидеральна, задерніння.
Виходячи з невеликої ширини міжрядь та інших, притаманних
інтенсивним садам властивостей, наприклад невеликого часу експлуатації
порівняно з традиційним садом, у промислових садах в районах, достатньо
забезпечених атмосферними опадами, або в інтенсивних садах за умов
зрошення широко використовується система утримання міжрядь з
використанням дерново-перегнійної системи (залуження).
Слід відмітити, що за всіх способів утримання ґрунту в міжряддях існує
проблема боротьби з бур’янами у пристовбурних смугах саду. Ріст бур'янів
протягом усього вегетаційного періоду впливає на зниження росту плодових
насаджень та величину врожаю.
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Негативний вплив бур’янів на насадження пояснюється тим, що вони є
конкурентами з ними у боротьбі за вологу та поживні речовини, сприяють
розвитку хвороб, створюють умови для розповсюдження гризунів.
Тому знищення бур'янів у зоні розміщення кореневої системи дерев є
однією з основних передумов отримання продукції необхідної якості у
запланованому об’ємі.
Мета досліджень. Проаналізувати конструкції технічних засобів для
застосування гербіцидів у пристовбурних смугах багаторічних насаджень,
визначити умови та ефективність їх застосування у технологічних операціях
утримання ґрунту в міжряддях саду.
Виклад основного матеріалу. У згаданій вище системі утримання
міжрядь способом залуження, в міжряддях саду вирощуються багаторічні
злакові трави з неглибокою кореневою системою, які протягом вегетації
періодично скошуються ротаційними косарками, залишаючи подрібнену
масу у вигляді мульчі.
При цьому пристовбурні смуги біля штамбів дерев обов’язково
утримуються вільними від бур’янів (в садах, віком до чотирьох років ширина
смуг складає близько 0,5 м, у подальшому – 0,7 – 1,0 м) (рис. 1).

Рисунок 1 – Загальний вигляд інтенсивного саду з утриманням міжрядь
способом залуження

Знищення бур’янів періодично здійснюється механічним способом, за
допомогою різних технічних засобів (культиватори-розпушувачі, фрезерні
культиватори), або хімічним за допомогою гербіцидів.
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І той, і інший способи мають як переваги один перед одним, так і
недоліки. Так за механічної обробки можливе пошкодження кореневої
системи насаджень, що особливо стосується інтенсивних садів з
насадженнями на клонових підщепах, складність обробітку за невеликих
відстаней між деревами у ряду, риск пошкодження штамбів. До недоліків
механічної обробки можна віднести і те, що після неї залишається
необроблена площа біля стовбурів дерев – захисна смуга різних розмірів, на
якій залишаються бур'яни.
За хімічного способу в першу чергу виникають питання забезпечення
екологічної безпеки як ґрунту так і врожаю. З точки зору застосованих
технічних засобів догляд за пристовбурними смугами з використанням
гербіцидів більш простий і має меншу енергоємність технологічного процесу
у порівнянні з ґрунтообробними знаряддями.
Зупинимося більш докладно на технічних засобах для внесення
гербіцидів у пристовбурну та міжкущову смугу садів, які ще називають
гербіцидниками.
Для таких засобів використовуються в основному навісні тракторні
обприскувачі, обладнані горизонтальними штангами з розпилювачами, за
допомогою яких здійснюється розпилювання розчинів гербіцидів на
поверхню ґрунту в пристовбурних смугах насаджень саду з метою знищення
бур’янів, утворюючи так звану гербіцидну смугу.
Загалом гербіцидник складається з двох модулів: насосної станції,
основними складовими якої є пластиковий бак для робочого розчину
гербіциду, насос, пульт управління з регулятором тиску, забірний фільтр та
навісного обладнання з робочою штангою (рис.2-6), яка складається з двох
секцій з розпилювальними пристроями. Кожна секція розташована збоку
трактора для можливості обробки приштамбових смуг лівого і правого
рядків насаджень по ходу трактора.
При цьому компонувальна схема машини може бути різна.
Насосна станція може навішуватися як на механізм задньої навіски
трактора (рис. 3-4), так і спереду енергетичного засобу – гербіцидники марки
«Herbika 150», виробництва німецької фірми «Müller & Sohn
Spezialmaschinen GmbH» (рис. 6).
У свою чергу робоча штанга може розташовуватися або на передньому
брусі трактора, або позаду насосної станції на задній навісці трактора. Таку
конструкцію мають гербіцидники виробництва НВП «Наука», м.
Сімферополь (рис. 3-4), випробування яких проводилися у ПівденноУкраїнській філії УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого.
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Рисунок 2 – Загальний вигляд пристосування для внесення гербіцидів
у зібраному вигляді (ПП «Агрореммаш-Спецтехніка», м. Кіровоград)

Рисунок 3 – Обприскувач для внесення гербіцидів МВГ-300/500
(НВП «Наука», м. Сімферополь»)

Рисунок 4 – Обприскувач для внесення гербіцидів ОНГВ-500 в роботі
(НВП «Наука», м. Сімферополь»)
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Рисунок 5 – Пристосування для внесення гербіцидів «Maximarin»
(ПП «Агрореммаш-Спецтехніка», м. Кіровоград)

Рисунок 6 – Обприскувач для внесення гербіцидів «Herbika 150»
(«Müller & Sohn Spezialmaschinen GmbH», Німеччина)

Розміщення робочої штанги в передній частині агрегата є більш
переважним, так як під час руху агрегата тракторист може більш точно та
швидко орієнтувати її положення по ширині міжряддя та величину
перекриття кінцевими частинами штанги лінії осі ряду штамбів.
Конструкцією робочої штанги передбачена можливість регулювання її
ширини захвату та висоти розташування над поверхнею рослин та грунту.
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Як правило, кожна ліва і права штанги у гербіцидників як вітчизняного,
так і закордонного виробництва обладнані двома-чотирма розпилювальними
форсунками відцентрового або щілинного типу (залежно від необхідної
ширини обробляння), а також спеціальними форсунками з направленим
факелом розпилу.
Для направаленого внесення та попередження попадання гербіциду на
штамби рослин, а також для пригинання високих бур'янів під час руху
агрегата, штанги обладнані пластиковими захисними кожухами. Крім того
кінці штанги мають можливість відхилятися під час зустрічі з штамбом, а
потім повертатися в лінію ряду за допомогою пружини.
Робочі штанги гербіцидників можуть бути обладнані змінними
робочими органами (розпилювальними пристроями).
Так гербіцидники марки GDE 400 виробництва італійської фірми «Off.
Mecc. Panari Giancarlo & C. s.n.c.» комплектуються розпилювальними
пристроями у двох варіантах. Перший варіант – із захисним кожухом
розпилювачів у вигляді щіткового барабана (рис.7), другий – з пластиковим
прозорим захисним кожухом (рис.8). У першому варіанті кожна штанга
обладнана одним розпилювачем, у другому – двома розпилювачами.
Перший варіант призначений для обробки гербіцидами приштамбових
смуг молодих насаджень. При цьму щітковий барабан дозволяє обережно
обходити штамби, не пошкоджуючи їх.
Прозорі захисні щитки другого варіанта дозволяють оператору
безперервно та зручно контролювати роботу розпилювальних пристроїв у
випадку забивання отворів форсунок.

Рисунок 7 – Обприскувач для внесення гербіцидів GDE 400
із захисними щітковими барабанами
(«Off. Mecc. Panari Giancarlo & C. s.n.c.», Італія)

156

Рисунок 8 – Змінні робочі органи обприскувача для внесення гербіцидів GDE 400

Гербіцидник марки «Eurolux 800 ТМ» виробництва відомої німецької
фірми «Lemken» крім основного обладнання - навісного пристрою зі
штангами, які розташовуються у передній частині трактора (рис.9)
комплектується ручними виносними штангами (рис. 10), які можна
використовувати як у садах, так і у розплідниках, обробляючи при цьому
одночасно від 6 до 10 рядів (в залежності від виду насаджень).

Рисунок 9 – Переднє навісне обладнання зі штангами обприскувача для
внесення гербіцидів «Eurolux 800 ТМ» («Lemken», Німеччина)
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Рисунок 10 – Комплектація обприскувача для внесення гербіцидів «Eurolux
800 ТМ» ручними виносними штангами (на задній навісці трактора)

Узагальнюючи, варто відмітити, що гербіцидники як розглянутих у
статті марок, так і інших виробників комплектуються баками об’ємом від 400
до 900 л, привод насоса здійснюється від ВВП трактора, регулювання
ширини штанги та висоти розташування в основному гідравлічне.
Якщо конструкцією навісного пристрою зі штангами передбачена
можливість їх переводу з горизонтального положення у вертикальне (рис.9),
то гербіцидник може застосовуватися і для обприскування низькорослих
насаджень – молодих інтенсивних садів, розсадників, виноградників для їх
хімічного захисту, тобто як обприскувач.
Закордонні виробники також пропонують окремі гербіцидні приставки
(або як їх ще називають гербіцидні балки) з обладнанням для їх навішування
на енергозасіб, які можна пристосувати до будь якого садового обприскувача,
що звичайно дешевше у експлуатації порівняно із застосуванням
гербіцидників.
До речі, деякі господарства самі, своїми силами виготовляють
гербіцидні штанги і роблять це дуже непогано і професійно, з дотриманням
всіх вимог до технологічного процесу внесення гербіцидів у пристовбурні
смуги садів.
На рис.11 показана така штанга, виготовлена в одному з господарств
півдня України, яка обладнана чотирма розпилювальними форсунками (по
дві з кожної сторони), захисними щитками, пружинним механізмом обводу
штамбів, телескопічної конструкції (рис.11). Як насосна станція
використовується причіпний обприскувач.
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Рисунок 11 – Гербіцидна штанга, виготовлена в умовах господарства

Як уже згадувалося вище, під час механічної обробки між штамбами
дерев чи кущів виноградника біля стовбурів насаджень залишається захисна
смуга з бур'янами, яку робочий орган, чи то фреза чи розпушувач не може
обробити. Тому для вирішення цієї проблеми виробники подібної техніки
пропонують застосування комбінованого способу знищення бурянів –
механічного разом з точним внесенням у захисну зону ін'єкції гербіциду
(точкове внесення).
Фірма «Müller & Sohn Spezialmaschinen GmbH» пропонує таку
конструкцію з використанням у одному агрегаті з пристроєм для механічного
обробітку грунту у міжряддях та пристовбурній зоні садів гербіцидника
марки «Herbika 150» (рис. 12).
У цьому випадку гербіцидник обладнаний форсунками та датчиками
імпульсів, за допомогою яких здійснюється точкове вприснування гербіциду
у необроблену механічним органом агрегата захисну смугу. Гербіцидник
обладнаний електронасом. Живлення електроенергією від електричної
системи енергозасобу агрегата.
Гербіцидник може агрегатуватися з мульчувачами міжрядь (рис.12),
культиваторами-розпушувачами та іншими машинами для обробітку
міжрядної та пристовбурної зони садів та виноградників.
Пристрій для точкового внесення гербіцидів може використовуватися й
окремо, без комбінації з іншими машинами.
Основні вимоги до якості виконання технологічного процесу
гербіцидників такі: розмір краплин для забезпечення відповідного покриття
бур’янів і попередження зносу робочого розчину повиннен складати від
середнього до великого (150–350 мкм). Тиск розпилювання, щоб форсунки не
формували дрібні краплини, не повинен перевищувати 3 бари.
Внесення гербіцидів повинно виконуватися за відсутності вітру для
запобігання попадання розчину препаратів на штамби і листя дерев. Доза
внесення та вид гербіциду залежать від кількості і виду бур'янів, віку
насаджень, типу грунту та інше.
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Для боротьби з бур'янами використовуються як грунтові гербіциди
(«симазин» та його аналоги), так і контактної («баста») та комбінованої дії
(«раундап» та ін.).

Рисунок 12 – Пристрій для мульчування у міжряддях саду
з пристовбуровим точковим внесенням гербіцидів

Ґрунтові гербіциди рекомендується застосовувати у похмуру погоду
навесні до появи сходів бур'янів, обприскуючи робочою рідиною поверхню
вологого грунту пристовбурної смуги для створення так званої гербіцидної
кірки, яка перешкоджає росту бур'янів.
Гербіциди групи симазину застосовуються і восени після збору урожаю.
Перед внесенням поверхня приштамбової смуги звільняється від рослинних
решток, щоб розчин препарату попав на очищений ґрунт і створив
"гербіцидну кірку". У суху погоді ґрунтові гербіциди вносити недоцільно,
або їх слід загортати в ґрунт на глибину до 5 см.
Контактні і системні гербіциди вносяться по бур’янах в сонячну і
безвітряну погоду.
«Раундап» та інші системні гербіциди вносяться направленим
обприскуванням, не допускаючи попадання рідини на листя і штамби дерев.
Перед цим у дерев обов’язково видаляються прикореневі та штамбові
паростки.
Проведені випробування ряду гербіцидників - GDE 400, «Eurolux 800
ТМ», МВГ-300/500, ОНГВ-500, БГ «Maximarin», показали, що вони
забезпечують необхідну якість роботи – стовідсоткову густоту покриття
краплями оброблюваної поверхні (150 шт./см 2 і більше), здійснюють
рівномірне внесення гербіциду по ширині захвату необхідної смуги, в
результаті чого практично знищується до 100 % бур'янів.
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За
результатами
випробувань
Південно-Українською
філією
УкрНДІПВТ ім.. Л. Погорілого пристосування для внесення гербіцидів (балка
гербіцидна) «Maximarin» виробництва ПП «Агрореммаш-Спецтехніка», м.
Кіровоград внесено до Державного реєстру техніки, яка рекомендована до
використовування в АПК України.
Висновки. Застосування хімічного способу боротьби з бур'янами у
приштамбових та міжкущових смугах у багаторічних насадженнях дозволяє
суттєво знизити енергетичні витрати на цю технологічну операцію, при
цьому зменшивши ризик пошкодження штамбів рослин та їх кореневої
системи.
Використання
комбінованого
застосування
гербіцидників
з
грунтообробними машинами дозволяє удосконалити систему утримання
грунту в садах і виноградниках та контролю забур’яненості насаджень.
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Аннотация
В статье приведен краткий обзор и анализ конструкционных
особенностей технических средств для применения гербицидов в
приствольных зонах многолетних насаждений, определены условия и
эффективность их применения в технологических операциях содержания
почвы в междурядьях сада.
Summary
This article provides an overview and brief analysis of structures of technical
means for applying herbicides in perennial plants trunks strips, the conditions and
the effectiveness of their use in technological operations of garden soil between the
rows maintenance are determined.
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УДК 631.354.2.001.4
ТЕХНІЧНИЙ ЗАСІБ ДЛЯ ЗНИЖЕННЯ ТРУДОМІСТКОСТІ
ВИЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ ВИКОНАННЯ
ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ ШТАНГОВИМИ
ОБПРИСКУВАЧАМИ
І. Іваненко, С. Любченко, А. Карпенко
УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого
На якість виконання технологічної операції істотно впливає технічний
стан обладнання, його відповідність встановленим вимогам. Проте оцінка
роботи обприскувача вимагає певних, іноді значних, витрат праці, часу та
матеріальних ресурсів. Для зниження витрат праці та матеріальних
ресурсів під час проведення оцінки якості роботи штангових обприскувачів,
відвернення шкоди навколишньому середовищу та ефективного
використання пестицидів розроблено технічний засіб визначення якості
виконання технологічного процесу.
Ключові слова: обприскувачі, технічні засоби випробувань, густота
покриття краплями, медіанно-масовий діаметр осілих крапель, знесення
крапель.
Суть проблеми.
Одним з найбільш важливих етапів життєвого циклу пестицидів є їх
застосування за призначенням – фактичний процес фізичної доставки та
розподілу в зону, де проходить його контакт з цільовим організмом.
Порушення технологій застосування пестицидів та стан технічних засобів,
який не відповідає встановленим вимогам, призводить до забруднення ґрунту,
води і атмосфери, загрози здоров'ю людини та корисним організмам через
отруєння не тільки шкідливих організмів, а й усього середовища, в якому вони
знаходяться. Зокрема, ефективність використання пестицидів в значній мірі
залежить від якості їх внесення, тобто від якості роботи обприскувачів.
Залежно від цього частка препарату, який потрапляє на рослини і
використовується для досягнення мети обробки, може коливатись в межах
від 10 до 90 %. Решта ж забруднює навколишнє середовище.
До якості виконання операцій внесення хімічних препаратів та
технічних засобів для їх реалізації висувається ряд вимог, основні з яких
агротехнологічні – точність дозування препарату, рівномірність розподілу
його по оброблюваній поверхні, дисперсність розпилювання та ступінь
осаджування крапель і проникнення препарату в масив рослин. За
дотримання оптимальних режимів та умов експлуатації обприскувачів
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згадані показники якості обприскування обумовлюються встановленими на
обприскувачі розпилювачами, і, в першу чергу, типом розпилювальних
наконечників. Проте оцінка роботи обприскувача в загальному та
розпилювального наконечника як основного елемента, який відповідає за
якість роботи зокрема вимагає певних, іноді значних, витрат праці, часу та
матеріальних ресурсів.
Для зниження витрат праці та матеріальних ресурсів під час проведення оцінки
якості роботи штангових обприскувачів, відвернення шкоди навколишньому
середовищу та ефективного використанню пестицидів необхідно розробити сучасні
методи та технічні засоби контролю якості виконання технологічного процесу
обприскувачами.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Близько 90%
використовуваних засобів захисту рослин вносяться за допомогою
обприскування із застосуванням розпилювачів. Зараз у конструкціях
польових обприскувачів застосовується безліч типів розпилювальних
пристроїв (розпилювальних наконечників) виробництва різних фірм плоскоструменеві, конусні, інжекторні тощо, які в свою чергу різняться
своїми конструкційними та технологічними параметрами (продуктивністю,
кутом розпилу, якістю розпилювання, густотою покриття поверхні) [1-4].
Виходячи з умов застосування – технологічних (норм внесення препарату,
фази розвитку рослин), кліматичних (температура повітря, швидкості вітру)
та пов'язаних з цим екологічних аспектів (знесення краплин вітром та
випаровування робочої рідини) – у кожному конкретному випадку доцільне
застосування тих чи інших розпилювальних наконечників і спеціалісти
господарств часто стоять перед дилемою їх вибору та режимів експлуатації
обприскувачів.
Особливо впливає на якість виконання технологічного процесу
нерівномірність внесення агрохімікатів на рослини, що обумовлюється
відсутністю стабільного однакового тиску на форсунках. Це особливо
характерно для штангових обприскувачів.
Організаційні зміни, які сталися в останні десятиліття в господарствах, а
також поява широкого ряду різнотипних обприскувачів привела до того, що в
більшості випадків вона використовується з порушенням агротехнічних
вимог, а також умов безпечної роботи з отрутохімікатами. Якщо у 80-х роках
у більшості господарств, особливо великих, існувала агрономічна служба,
була посада агронома із захисту рослин, який організовував і контролював
процеси хімічної обробки, то тепер у ряді господарств, особливо
фермерських, взагалі відсутній агроном. Ефективне і безпечне застосування
хімічних засобів рослин пов'язане з багатьма чинниками системного
характеру: законодавством, програмами і якістю підготовки фахівців,
ефективним функціонуванням консультаційних центрів і служб поширення
знань. У ЄС існують стандарти, відповідно до яких всі обприскувачі, в т.ч. і
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ті, які знаходяться у користуванні, повинні в обов'язковому порядку
піддаватися регламентним перевіркам.
Незважаючи на наявність комп'ютерного контролера норми виливу,
оператор принаймні один раз в сезон повинен переконатися (в обов'язковому
порядку провести калібрування), що пестициди застосовуються за норми
витрати і тиску, які відповідають вимогам заводу-виробника і конкретної
виконуваної технологічної операції, з урахуванням погодних умов.
Надзвичайно важливо, щоб різниця показань виливу між розпилювачами на
штанзі не перевищувала ±5 % від середнього значення. У разі, якщо різниця
перевищує 5 %, такі розпилювачі слід вибракувати і замінити новими.
Мета досліджень. Підвищення достовірності, зниження трудомісткості
та забезпечення зіставлення результатів для визначення параметрів
показників якості виконання технологічного процесу внесення агрохімікатів
під час випробувань.
Результати досліджень. Під час випробувань проводять визначення
показників якості технологічного процесу внесення агрохімікатів
штанговими обприскувачами згідно з СОУ 74.3-37-266:2005 ―Випробування
сільськогосподарської техніки. Обприскувачі тракторні та самохідні. Методи
випробувань‖ [5-7].
Нами розроблений та виготовлений технічний засіб для визначення
якості виконання технологічного процесу внесення агрохімікатів штанговими
обприскувачами, а саме, для визначення густоти покриття краплями цільової
поверхні, дисперсності розпилювання (розподілу розміру крапель за
фракціями) та знесення робочої рідини з імітацією руху обприскувача від
0,75 до 20 км/год (рис. 1).

Рисунок 1 – Зовнішній вигляд технічного засобу для визначення якості
виконання технологічного процесу внесення агрохімікатів штанговими
обприскувачами
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Основні технічні характеристики технічного засобу для визначення
якості внесення агрохімікатів вказані в таблиці 1.
Таблиця 1 – Основні технічні характеристики технічного засобу для
визначення якості внесення агрохімікатів
Показник
Тип технічного засобу
Кількість персоналу, люд.
Розміри пересувного столу, мм
довжина
ширина
Габаритні розміри, мм:
висота
довжина
ширина
Маса, кг:
Привідна станція
напрямні
загальна маса
Спосіб живлення
Потужність приводу, кВт
Діапазон швидкості переміщення рухомого
столу, км/год.

Значення показника
Переносний
2
500
500
890
7500
1120
65,00
17,50
82,50
220 В
1,1
0,75 - 20

Функціональні можливості технічного засобу для визначення якості
внесення агрохімікатів:
− рівномірний рух пересувного стола з постійною швидкістю на
контрольному відрізку з плавним регулюванням швидкості від 0,75 до
20км/год;
– плавне гальмування на відрізку шляху у 1,5 метра;
– можливість контролю параметрів факелу розпилювача на всій його
ширині за допомогою пересувного стола розмірами 500х500 мм;
Принцип дії технічного засобу для визначення якості внесення
агрохімікатів полягає в імітації руху обприскувача шляхом пересування з
постійною швидкість контрольних водочутливих папірців під нерухомим
розпилювачем обприскувача для подальшого аналізу отриманих зразків у
лабораторії.
Технічний засіб для визначення якості внесення агрохімікатів
складається з таких основних частин (рис. 2, 3): приводної станції 1, троса 2,
розтяжок поперечних 3, кінцевого вимикача 4, розпилювача 5, пристрою для
визначення продуктивності форсунки оприскувача 6, напрямних 7,
пересувного стола 8, гальм 9.
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Рисунок 2 – Вид зверху технічного засобу для визначення якості внесення
агрохімікатів

Приводна станція складається зі стальної рами з ручкою для
транспортування та колесами. З боку рами розміщений кутник з двома
отворами для приєднання приводної станції до напрямних за допомогою
болтів М8. На рамі закріплені електричний двигун та планетарно-фрикційний
варіатор, які нерухомо з’єднані між собою.

Рисунок 3 – Вид збоку технічного засобу для визначення якості внесення
агрохімікатів
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На вихідному валу варіатора приєднаний металевий шків з двома
робочими діамертами – 115 мм та 20 мм. Під час використання шківа з
діамером 115 мм діапазон регулювання лінійної швидкості складатиме від
4,33 до 21,66 км/год, а при 20 мм – від 0,75 до 3,77 км/год.
До нього закріплений один кінець троса, а другий - до пересувного
стола. Під час обертання шківа трос намотується на нього і тягне стіл до
привідної станії по напрямних.
Через 2400 мм від початкової точки руху стола на напрямних
розташований кінцевий вимикач, який, під час контакту з рухомим столом,
вимикатиме живлення електричного двигуна. До напрлмних протилежного
боку від привідної станції закріплені гальма, які з'єднані з пересувним столом
за допомогою троса, для забезпечення плавного гальмування. Розпилювач
має бути розташований на відстані 1650 мм від цього ж кінця напрямних
посередині між ними.
У процесі випробувань застосування розрорбленого технічного засобу
сприяло зниженню витрат часу на підготовчі операції, зокрема виїзд на поле,
визначення швидкості руху обприскувача та забезпечення допустимих
значень швидкості вітру. Крім того, застосування розробленого технічного
засобу дає змогу проводити випробування обприскувача в приміщеннях під
час опадів та перевищення допустимих значень швидкості вітру.
Висновки
1. Розроблений технічний засіб задовільно виконує свої функції під час
імітації руху обприскувача від 0,75 км/год до 20 км/год.
2. Витрати часу під час проведення випробувань обприскувача ОПК
3000 в агрегаті з трактором МТЗ 80 знизились на 15%.
3. Застосування розробленого технічного засобу дає змогу проводити
випробування обприскувача в приміщеннях під час опадів та перевищення
допустимих значень швидкості вітру.
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Аннотация
На качество выполнения технологической операции существенно
влияет техническое состояние оборудования, его соответствие
установленным требованиям. Однако оценка работы опрыскивателя
требует определенных, иногда значительных, затрат труда, времени и
материальных ресурсов. Для снижения затрат труда и материальных
ресурсов при проведении оценки качества работы штанговых
опрыскивателей, предотвращения ущерба окружающей среде и
эффективного использования пестицидов разработано техническое
средство определения качества выполнения технологического процесса.
Summary
The quality of technological operations is significantly affected by the
technical condition of equipment, its compliance with the established requirements.
However, the evaluation of the sprayer requires certain, sometimes considerable,
expenditures of labor, time and material resources. Especially this concerns the
definition of leakage unevenness between the nozzles. To reduce the cost of labor
and material resources in the assessment of the quality of the beam sprayers,
preventing damage to the environment and to efficiently use the pesticides a
technical means to determine the quality of technological process was designed.
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УДК621.798.28:311.211
ТЕНЗОМЕТРИЧНИЙ ВИТРАТОМІР ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ
ПРОДУКТИВНОСТІ ФОРСУНОК ОБПРИСКУВАЧІВ
І. Іваненко, Є. Сербій, канд. техн. наук, А. Карпенко, С. Любченко
УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого
На якість виконання технологічної операції істотно впливає технічний
стан обладнання, його відповідність встановленим вимогам. Проте оцінка
роботи обприскувача вимагає певних, іноді значних, витрат праці, часу та
матеріальних ресурсів. Особливо це стосується визначення нерівномірності
виливу між форсунками. Для зниження витрат праці та матеріальних
ресурсів під час проведення оцінки якості роботи штангових обприскувачів,
відвернення шкоди навколишньому середовищу та ефективного
використання пестицидів розроблено тензометричний витратомір для
визначення продуктивності форсунок обприскувачів.
Ключові слова: продуктивність розпилювача, тензометричний датчик,
аналогово-цифровий перетворювач, програмні засоби.
Суть проблеми.
Поряд з оптимальним вибором препаратів для захисту рослин від хвороб
та шкідників в технологіях вирощування сільськогосподарських культур,
дуже важливим є питання якості виконання технологічного процесу, його
професійне проведення.
До одних з основних показників роботи обприскувача відносять
відхилення фактичної норми виливу від заданої, нерівномірність розподілу
робочої рідини по ширині захвату та відхилення виливу рідини через
окремий розпилювач від середньоарифметичного значення виливу робочої
рідини всіх розпилювачів. Для визначення цих показників витрачається
значна кількість часу, особливо під час випробування широкозахватних
обприскувачів. Для зниження втрат часу, підвищення точності і
повторюваності результатів вимірювання розроблено та виготовлено
пристрій для вимірювання продуктивності розпилювачів, який базується на
сучасних технічних та програмних засобах.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Правильний вибір типу і розміру форсунки настільки ж важливий, як і
правильний вибір пестициду і норми його внесення. Вибір форсунки грає
найважливішу роль під час визначення інтенсивності і рівномірності
обприскування на конкретній ділянці, ширини захвату і розміру крапель.
Проблему знесення крапель можна звести до мінімуму, вибравши форсунки,
які утворюють найкрупніші краплі і при цьому забезпечують ефективне
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покриття для конкретної норми внесення і за конкретного тиску
обприскування.
Зношені форсунки можуть змінювати схему обприскування,
збільшувати норму внесення і витрати на гектар. Зміна схеми обприскування
може привести до недостатнього захисту від шкідників, пошкодження
посівів, труднощів у переробці рослинних залишків і збільшення витрат. Щоб
гарантувати якісне внесення пестицидів або добрив слід перевіряти кожен
розпилювач штанги.
Для прискорення процесу оцінювання стану розпилювачів розроблений
та виготовлений пристрій призначений для вимірювання продуктивності
форсунок обприскувачів.
Принцип дії витратоміра ґрунтується на перетворенні величини
деформації металевої пластини під дією ваги рідини в електричний сигнал,
який виникає у тензометричному датчику, перетворенні його та збереженні
цифрових значень вимірюваних величин у пам’яті приладу з можливим
подальшим збереженням на персональний комп’ютер.
Витратомір складається з таких основних частин (рис. 1): розпилювача
1, посудини для рідини 2, силового тензометричного датчика з підсилювачем
та кабелем з штекером 3, операційного аналогово-цифрового перетворювача
з рознімом 4.

Рисунок 1 – Схема тензометричного витратоміра

Вимірювання ваги рідини здійснюється за допомогою тензомоста. Під
час прогинання металевої пластини, на якій закріплені тензодатчики, опір
тензомосту змінюється еквівалентно величині прогину. Для моніторингу
зміни опору із апаратної платформи Arduino кожні 500 мс подається дуже
слабкий струм на тензоміст, після якого струм, змінивши свою величину
відповідно до величини опору мосту, потрапляє на контрольновимірювальний підсилювач.
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Основні технічні характеристики тензометричного витратоміра вказані в
таблиці 1.
Таблиця 1 – Технічна характеристика тензометричного витратоміра
Значення
Показник
показника
Маса, кг
0,40
Габаритні розміри, мм:
ширина
125
висота
75
довжина
125
Об'єм посудини для рідини, см3
800
Діапазон вимірювання ваги, г
0-700
Частота оновлення даних на дисплеї, с
0,5
Діапазон визначення продуктивності форсунки, л/хв.
0,2 – 6,0
Похибка визначення продуктивності форсунки, %
+0,5
Напруга живлення, В
9
Тип пристрою
переносний
Кількість персоналу, люд.
1

Далі вже підсилений струм повертається на апаратну платформу
Arduino, де перетворюється з аналогового у цифрове значення і його
величина відображається в обраному режимі вимірювання на дисплеї
приладу. Для повного відображення взаємозв'язків пристроїв з урахуванням
принципів їх дії і послідовності роботи наведена електрична схема приладу
(рис. 2).

Рисунок 2 – Електрична принципова схема тензометричного витратоміра

У більш простій для розуміння формі принцип взаємодії елементів
приладу такий. Посудина для рідини тисне на тензодатчик з підсилювачем,
які взаємодіють із вимірювальним блоком на базі Arduino, який, у свою
чергу, отримані дані відображає на дисплеї та водночас зберігає в пам'яті на
накопичувачі даних. З накопичувача даних інформація може бути переписана
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на персональний комп’ютер або записана з комп’ютера на накопичувач.
Наглядно цей алгоритм зображений на схемі (рис. 3).

Рисунок 3 – Принципова схема взаємодії компонентів витратоміра

Робота з витратоміром. Під’єднати штекер тензодатчика до розніма
аналогово-цифрового перетворювача (далі прилад). Встановити посудину
для рідини на відповідне місце тензодатчика. Ввімкнути червоний тумблер з
правого боку приладу. На дисплеї з’явиться напис: «UKRNDIPVT im.
POGORILOGO». Через кілька секунд відобразиться нове меню : «New Data
Set Yes SEND NO ». Для передачі збережених у попередній сесії вимірів
на комп’ютер необхідно натиснути кнопку ▲. Для запису нових даних
натисніть ◄. Для продовження запису даних до збережених у попередній
сесії натисніть ►.
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Після натиснення кнопок ◄ або ► відобразиться нове меню: «
Multimetr  M,gr U,V An». У ньому знаходяться три варіанти роботи
датчика: «M,gr» - показ ваги в грамах; «U,V» - показ значення напруги на
тензомості після її підсилення підсилювачем у вольтах; «An» - аналогові
значення в умовних одиницях. Для переходу у цих трьох режимах потрібно
натискати ◄ або ►, змінюючи їх у порядку, вказаному вище: «M,gr - U,V An». У будь-якому місці чи режимі натиснення кнопки ▼ використовується
для переходу між пунктами меню «Multimetr» та «Flow Meter». «Flow
Meter  start» - це режим перевірки лінійності зміни ваги на датчику. Для
підтвердження вибору слід натиснути ▲ або ►. Вибравши режим «Flow
Rate», на дисплеї з’явиться напис: «Flow Rate, kg/m: 0 0 ». Поява цього
напису сигналізує про початок запису даних для розрахунку лінійності. По
досягненні необхідної величини збільшення ваги (до 20 секунд) прилад
виведе на дисплей результат у вигляді: «Flow: 0,00 kg/min Var: 0,00 %». Для
повернення з екрану результатів до меню «Flow Meter  start» потрібно
натиснути будь-яку з таких кнопок: «◄» «►» «▲» «▼».
Після завершення всіх вимірів потрібно вимкнути червоний тумблер з
правого боку приладу.
Висновки
1. На якість виконання технологічного процесу штанговими
обприскувачами особливо впливає нерівномірність внесення агрохімікатів на
рослини, що обумовлюється погодними умовами, розмірами краплин,
робочим тиском, швидкістю руху та висотою і стабілізацією штанги.
2. Зміна робочого тиску істотно впливає на кут розпилу, продуктивність розпилювального наконечника, розмір краплин та швидкість зносу
краплин агрохімікатів.
3. Розроблений стенд задовільно виконує свої функції при імітації руху
обприскувача від 0,75 км/год до 20 км/год.
4. Розроблений тензометричний витратомір дозволяє визначити
продуктивність форсунок обприскувачів в діапазоні від 0,2 л/хв до 6,0 л/хв з
похибкою + 0,5 %.
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Аннотация
На качество выполнения технологической операции существенно
влияет техническое состояние оборудования, его соответствие
установленным требованиям. Однако оценка работы опрыскивателя
требует определенных, иногда значительных, затрат труда, времени и
материальных
ресурсов.
Особенно
это
касается
определения
неравномерности утечки между форсунками. Для снижения затрат труда и
материальных ресурсов при проведении оценки качества работы штанговых
опрыскивателей, предотвращения ущерба окружающей среде и
эффективного использования пестицидов разработан тензометрический
расходомер для определения производительности форсунок опрыскивателей
Summary
The quality of technological operations is significantly affected by the
technical condition of equipment, its compliance with the established requirements.
However, the evaluation of the sprayer requires certain, sometimes considerable,
expenditures of labor, time and material resources. Especially this concerns the
definition of leakage unevenness between the nozzles. To reduce the cost of labor
and material resources in the assessment of the quality of the beam sprayers,
preventing damage to the environment and to efficiently use the pesticides a
tensometric flow-meter was designed to determine nozzles performance.
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ОБЗОР И АНАЛИЗ РАСПРЕДЕЛЯЮЩИХ РАБОЧИХ ОРГАНОВ
ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ТВЁРДЫХ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ
Э. Дыба, канд. техн. наук, Ю. Салапура, канд. техн. наук,
В. Микульский, аспирант,
Республиканское
унитарное
предприятие
«Научно-практический
центр Национальной академии наук Беларуси по механизации сельского
хозяйства»
В статье представлен обзор и анализ распределяющих рабочих органов
к машинам для внесения твѐрдых минеральных удобрений.
Ключевые слова: минеральные удобрения, машины для внесения
минеральных удобрений, штанговые распределяющие рабочие органы,
неравномерность внесения, дозирующие устройства.
Постановка проблемы. Зарубежной и отечественной агрохимической
наукой и передовой практикой доказано, что прибавка урожая основных
сельскохозяйственных культур от удобрений находится в прямой зависимости от качества их внесения. Это означает, что снижение неравномерности внесения удобрений на 1 % приводит к повышению урожайности
сельскохозяйственных культур также на 1 % и наоборот [1, c. 16].
В Республике Беларусь на протяжении ряда лет окупаемость 1 кг NPK
зерном находится на уровне 5,5 кг, что составляет 55–60 % от их
потенциальных возможностей. Одной из главных причин тому является
неравномерное распределение удобрений по полю существующими
машинами вследствие этого республика ежегодно не добирает боле 600 тыс.
тонн зерна и большое количество другой сельскохозяйственной продукции.
Львиная доля из этого недобора является следствием использования
дисковых центробежных разбрасывателей, неравномерность внесения
которыми составляет 30…70 %, вместо агротехнически допустимых, с
учетом современного уровня развития техники, до 10 % для азотных и до
20 % для калийных и фосфорных удобрений. Кроме того, неравномерное
внесение удобрений негативно влияет не только на количество и качество
получаемой продукции, но и на окружающую природную среду [1, c. 16].
Анализ последних исследований и публикаций. Изложенное выше во
многом объясняет причину относительно низкой эффективности применения
минеральных удобрений в республике в целом и убеждает в необходимости
изыскания новых принципов построения машин для их внесения и
распределяющих рабочих органов, которые бы свели до минимума факторы,
снижающие качество распределения питательных веществ, включая и
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человеческий фактор, что немаловажно в условиях общественной
собственности. Именно по этой причине в последние годы на мировом рынке
стало появляться всѐ больше штанговых машин для внесения удобрений. В
частности, на международной выставке "Agritechnika – 2013" в г. Ганновер
(Германия) образцы прицепных и самоходных штанговых машин
представили такие известные в мире фирмы как Amazone, Streumaster, Rauch
(Германия), Bredal (Дания), Prolog и Sulky (Франция).
Цель исследования – провести обзор и анализ отечественных и
зарубежных штанговых распределяющих рабочих органов.
Изложение основного материала исследования. В отличие от
центробежных
разбрасывателей
в
штанговых
машинах,
классифицирующихся по принципу воздействия рабочих органов на
материал как пневматические и механические, удобрения транспортируются
по трубам, т.е. ветрозащитой в поперечном к движению направлении, при
помощи шнеков, скребковых транспортѐров, ленты или воздушного потока.
Ширина захвата штанговых распределителей всегда одинаковая.
Поскольку перекрытие смежных обработанных полос штанговыми
машинами незначительное или его вообще нет (в отличие от центробежных
распределителей), чтобы обеспечить качественное внесение минеральных
удобрений, необходима высокая точность вождения агрегата для соблюдения
рабочей ширины захвата. При работе штанговых машин по технологической
колее проблем стыковки смежных проходов не существует.
Кроме того, неровности и наклон рельефа, ветер, частота вращения
коленчатого вала двигателя и другие факторы меньше влияют на
равномерность распределения, чем в центробежных дисковых машинах.
Пневматические штанговые распределяющие рабочие органы имеют то
преимущество, что минеральные удобрения дозируются с помощью
кулачковых, зубчатых, штифтовых и ячеистых дозаторов, более точных по
сравнению с шиберными, применяемые на центробежных разбрасывателей.
Изменением частоты вращения или ширины кулачковых и ячеистых рабочих
органов обеспечивается точная установка нормы высева и дозирование
удобрений, благодаря чему обеспечивается более высокое качество
распределения туков.
Наиболее типичная конструкция пневматического штангового
распределяющего рабочего органа установлена на сеялке СУ-12 (рис. 1) с
шириной захвата 12 м.
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Рисунок 1 – Пневматический штанговый распределитель твердых
минеральных удобрений СУ–12 (Беларусь) с пневматическим делением потока

Высевающе-распределительная система с пневматическим делением
потока включает дозирующий аппарат катушечного типа расположенный в
нижней части бункера и распределительное устройство. Последнее состоит
из каналов-трубопроводов с делительной головкой и пневматического
транспортѐра. Пневматический транспортѐр состоит из центробежного
вентилятора, трубопровода, эжектора для ввода удобрений в трубопровод.
Основной недостаток сеялки СУ-12, ограничивающий еѐ широкое
применение, это высокая требовательность к качеству вносимых удобрений.
Удобрения с влажностью даже незначительно превышающие требования
ГОСТ налипают внутри дозировочных каналов и в пневмотукопроводах, что
приводит к резкому увеличению неравномерности. В реальных же условиях
почти всегда влажность удобрений выше, чем необходимо, т.к. они нередко
хранятся в ненадлежащих условиях [2, с. 32].
Поскольку распределители закреплены на штанге с интервалом 500 мм,
после чего дополнительно рассеиваются отражателями, при внесении
удобрений под вегетирующие культуры с высоким стеблестоем не
наблюдается перекрытие смежных полос и происходит локализация туков
при встрече с растениями, как и у центробежных разбрасывателей.
Кроме этого сеялка СУ-12 имеет малый диапазон регулирования доз
(10-180 кг), что не позволяет осуществлять основное внесение. Эта машина
также не может быть применена для внесения смесей туков из-за их
расслоения воздушным потоком.
Помимо этого, машины с пневматическим делением потока удобрений
не могут вносить мелкокристаллические и пылевидные материалы,
поскольку для их нормальной работы требуется материал с выровненным
гранулометрическим составом. Машины такого типа быстро выходят из
строя, что нарушает технологический процесс и ухудшает надежность
работы. Кроме того, на неравномерность внесения удобрений машинами
данного типа влияет длина пневмотукопроводов [2, с. 33].
Существенное отличие от машин с пневматическим делением потока
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удобрений имеют распределители, в которых поток туков разделяется
механически непосредственно перед смешиванием с воздухом.
По такому принципу работает распределительная система,
установленная на разбрасывателе типа модели DPS 12 фирмы Nodet gougis
(Франция) (рис. 2). В отличие от распределительной системы типа СУ-12 в
такой машине под днищем бункера установлено 20 высевающих аппаратов
катушечного типа. Под ними расположено 20 эжекторов, соединѐнных с
таким же количеством каналов-трубопроводов. При работе этой сеялки
сжатый воздух подаваемый вентилятором, разделяется на двадцать потоков и
проходит через эжекторы, в результате чего в каналах трубопроводах
создаются воздушные потоки. Удобрения из бункера поступают к
высевающим аппаратам, которые подают их в эжекторы, где они
захватываются воздушным потоком и передвигаются по каналамтрубопроводам различной длины и распределительными пластинами
рассеиваются по поверхности почвы [3, c. 9-10].
Из зарубежных пневматических машин следует назвать французские
модели типа DPS 12 фирмы Nodet gougis (рисунок 3), JET 801-12 фирма
Amazone-Werke (ширина захвата 12 м, вместимость бункера 1000 л), Rauch
Aero (ширина захвата 18 м, вместимость бункера 1700 л), Kohgskilde серии
4000 (ширина захвата 12-24 м, вместимостью бункеров 4000-6000 л), ПШ21,6 НПО «НИКТИМсельхозмаш» (ширина захвата 21,6 м, вместимость
бункера 2000 л) и др.

Рисунок 2 – Пневматический разбрасыватель минеральных удобрений
DPS 12 фирмы Nodet gougis (Франция) с механическим делением потока

В машинах с механическим делением потока удобрений короче и проще
пневмотранспортная система. Неравномерность распределения удобрений в
них не зависит от длины пневмотукопроводов. Однако эжекторы металоемки
и конструктивно сложны. В целом же, машинам данного типа присущи
недостатки машин с пневматическим делением потока [2, с. 33].
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В силу перечисленных недостатков пневматические штанговые
распределители не получили широкого распространения. Так в ФРГ на 20
проданных разбрасывателей приходится лишь один пневматический [4, с.
26].
Механические штанговые распределяющие рабочие органы в
зарубежной и отечественной практике приобретают все большую
популярность. Наиболее простыми и распространѐнными из распределяющих
рабочих органов этой группы являются штанги с открытой шнековой
высевающе-распределительной системой (рис. 3) [5]. Они менее требовательны к качеству удобрений, так как комки разрушаются шнеком или вместе
с инородными телами выбрасываются через выгрузные окна, расположенные
в торцах кожуха.

Рисунок 3 – Схема механической штанги с открытой шнековой
высевающе-распределительной системой

Фирма Amazone-Werke выпускает серию ZG (рис. 4) машин для
внесения минеральных удобрений, которые могут быть оборудованы как
центробежными двухдисковыми аппаратами, так и шнековыми штангами с
шириной захвата 6 и 8 м.

Рисунок 4 – Штанговые машины «Amazone» ZG 5000 (слева) и ZG 3002
(справа) для внесения минеральных удобрений материалов

Канал-желоб штанги устанавливается под выпускным окном питателя
(цепочно-планчатого транспортѐра). Внутри его имеется шнек с правым и
левым направлениями витков. В нижней части канала-желоба по всей длине
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установлены высевающие отверстия с заслонками, а по концам желоба
сделаны выпускные окна, через которые сходят комки и инородные
предметы. Такое выбрасывание излишка удобрений приводит к повышению
неравномерности рассева удобрений.
Проблему с излишком удобрений, выбрасываемых из штанги, можно
решить установкой на концах штанг центробежных дисков или применением
возвратных шнековых транспортеров (рис. 5), что в обоих случаях приводит
к усложнению конструкции машины.
Шнековые штанговые распределяющие рабочие органы по сравнению с
пневматическими, хотя и имеют несколько большую металлоѐмкость и
нуждаются в антикоррозийном покрытии шнеков, меньше разрушают
гранулы, не распыляют удобрения, менее требовательны к их качеству. Все
это определяет их широкое распространение за рубежом.

а)

б)
Рисунок 5 – Схема штангового распределителя
а – с центробежными распределителями; б – с возвратным шнеком
В соответствии с рисунком 6 приведена схема ленточного штангового
распределителя твердых минеральных удобрений. К машинам такого типа
относится Rauch серии EBS. В странах СНГ такие распределители не
производились и не производятся.
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Рисунок 6 – Штанговый распределитель с ленточным транспортером

В целом, ленточный распределитель состоит из кожуха замкнутого
сечения, внутри которого находится лента со скребками, натянутая на
ролики, установленные в перегибах кожуха. Таким образом, распределитель
имеет две ветви – верхнюю и нижнюю. На верхней ветви (возвратной)
имеется загрузочное окно, через которое туки из бункера попадают в
распределительное устройство. По всей длине нижней ветви (рабочей)
расположены высевные отверстия с регулировочными заслонками.
Установка нормы высева удобрений производится изменением площади
высевных отверстий и скоростью движения ленточного транспортера [4, с. 26-27].
Механические ленточные распределители используются в основном для
внесения сухих порошковидных форм фосфора, калия и извести. Но,
поскольку в настоящее время почти все минеральные удобрения
выпускаются в гранулированном или кристаллическом виде, машины
данного типа утратили свое значение.
Их недостатки заключаются в следующем: трудоѐмкая регулировка;
высокие затраты на очистку и обслуживание; сложность в обслуживании;
используется лишь для внесения порошковидных удобрений.
В начале 90-х гадах после экспериментальных исследований в
УП «БелНИИМСХ», был разработан штанговый распределитель минеральных
удобрений цепочно-шайбового типа. Представителем данного типа машин
является подкормщик РШУ-12 (рис. 7) и МТТ-4Ш (рис. 8).

Рисунок 7 – Штанговая машина с цепочно-шайбовым транспортером РШУ -12
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Рисунок 8 – Штанговая машина с цепочно-шайбовым транспортером МТТ-4Ш

Штанговый распределитель в соответствии с рисунком 9 состоит из
рамы, бункера 1, правой и левой 2 штанг внутри которых посредством
привода перемещается цепочно-шайбовый транспортер 4, заслонок 3 [2, с.
36-38].

Рисунок 9 – Схема штангового распределителя с цепочно-шайбовым
транспортером

Данный тип штанговых распределителей не нашел широко применения.
Основная причина в том, что они могут вносить только гранулированные
удобрения, и не работоспособны при внесении мелко- и крупнокристаллических удобрений.
Штанговый распределитель РШУ-12 также мог снабжаться вместо
цепочно-шайбового транспортера спиральным транспортером замкнутого
типа. Машина показала хорошие результаты на испытаниях по качеству
внесения, но пружина, используемая в качестве транспортирующего
устройства, выдерживает относительно небольшое число циклов перемены
напряжений, после чего происходит еѐ разрушение. Поэтому данный тип
распределителей также не нашел применения.
Необходимо также отметить, что все механические штанговые
распределители с высевными отверстиями не обеспечивают в полной мере
равномерное распределение удобрений по ширине захвата. По этой причине
в РУП «НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского» хозяйства на
протяжении нескольких лет проводились исследования по устранению
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данных проблем, врезультате чего была разработана высокоточная шнекокатушечная штанга, где вместо дозирующих отверстий были установлены
бункерки (депо) на дне которых расположены катушки ячеистого типа.
Данные машины представлены на рисунке 10.

а)

б)
Рисунок 10 – Штанговые машины со шнеко-катушечными распределяющими
рабочими органами МШВУ-18 (а) и РШУ-18 (б)

Отлечительной особенностю данных высокоточных распределяющих
рабочих органов является и то, что распределяющие рабочие органы
выполнены закрытого типа. Датчики, установленные в канале, сигнализирует
об уровне заполнениия штанги удобрениями и при его превышении оключает
электрогидравлическую муфту привода шнека.
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Благодоря такой конструкции распределяющих рабочих органов удалось
существенно увеличить ширину захвата штанг с механическим воздействием
на материал от 12 до 18 м. Неравномерность распределения удобрений таким
распределяющим устройством по ширине захвата между отдельными
высевающими аппаратами не превышает 15 %, а по ходу движения не более
10 %. К таму же данное устройство может быть использовано как для
подкормочных, так и для основных доз простых и смешанных минеральных
удобрений [1, c. 425]. Следует также отметить, что данные машины (МШВУ18 и РШУ-18) не имеют аналогов в мире как по конструктивному
исполнению, так и по качеству распределения удобрений.
Вывод. Таким образом, анализ известных отечественных и зарубежных
машин для внесения твѐрдых минеральных удобрений, со штанговыми
распределяющими рабочими органами, приведенные аргументы и
доказательства позволяют сделать вывод о том, что на сегодняшний день
наиболее перспективным решением проблемы высокоэффективного
применения твѐрдых минеральных удобрений в условиях Республики
Беларусь является использование шнеко-катушечной системы распределения.
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Анотація
У статті представлений огляд і аналіз розподільчих робочих органів до
машин для внесення твердих мінеральних добрив.
Summary
The review and analysis of the distributing working bodies to machines for
application of solid mineral fertilizers is presented in article.
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УДК 631.333:631.862
МАШИНА МПВУ-16
ДЛЯ ПОВЕРХНОСТНОГО И ВНУТРИПОЧВЕННОГО
ВНЕСЕНИЯ ЖИДКОГО НАВОЗА
Э. Дыба, канд. техн. наук, В. Микульский, аспирант,
Республиканское унитарное предприятие «Научно-практический
центр Национальной академии наук Беларуси по механизации сельского
хозяйства»
В статье представлено устройство машины МПВУ-16 со сменными
адаптерами для поверхностного и внутрипочвенного внесения жидкого
навоза, описан принцип работы машины, приведены техническая
характеристика и результаты государственных приемочных испытаний.
Ключевые слова: жидкий навоз, поверхностное
внутрипочвенное внесение, штанговый адаптер, дисковый
делительная головка, устройство.

внесение,
адаптер,

Постановка проблемы. В Республике Беларусь ежегодно накапливается около 20 млн. тонн жидкого навоза. Применяемые в настоящее
время машины для его внесения типа МЖТ, выпускаемые ОАО
«Бобруйскагромаш» являются экологически несостоятельными, так как они
работают по принципу «разбрызгивания», что приводит к потере до 90%
аммиачного азота. Поэтому в мировой практике такой принцип работы
машин не используется [1, 2, 3].
Анализ последних исследований и публикаций. В результате
многочисленных исследований по изысканию рациональной конструкции
распределяющих и заделывающих рабочих органов для внесения жидкого
навоза РУП «НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства» была
разработана перспективная как с экономической, так и с экологической точки
зрения машина МПВУ-16, оборудованная сменными адаптерами для
поверхностного и внутрипочвенного внесения жидкого.
Использование адаптера штангового со шлангами-понизителями (рис.
1а) позволяет распределять жидкие удобрения по поверхности поля с
неравномерностью не превышающей 15%, при этом потери аммиачного азота
не превышают 30%. При использовании машины, оснащенной дисковым
адаптером (рис. 1б), неравномерность также не превышает 15%, а потери
аммиачного азота при этом снижаются до 10% [4, 5].
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а) машина с адаптером штанговым для поверхностного внесения жидкого навоза

б) машина с адаптером дисковым для внутрипочвенного внесения жидкого навоза
Рисунок 1 – Машина для внесения жидкого навоза МПВУ-16

Цель исследования – разработка машины со сменными адаптерами,
обеспечивающей качественное внесения жидкого навоза поверхностным и
внутрипочвенным способами.
Изложение основного материала исследования. Дисковый адаптер
(рис. 2) представляет собой сборную конструкцию, состоящую из рамы
1 – сварной конструкции, к которой на осях крепятся балки передней 4 и
задней 5 секций адаптера. К балкам передней 4 и задней 5 секции крепятся
пружинные стойки, на нижней части которых установлены ступицы
сферических вырезных дисков 6. Сферические диски 6 имеют 10 вырезов и
установлены под углом к направлению движения агрегата. Углы атаки как
передней 4, так и задней 5 секций можно изменять посредством винтового
регулировочного механизма. На каждой секции адаптера установлено по 14
дисковых рабочих органов с шагом 250 мм.
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1 – рама; 2 – делительная головка; 3 – разливочные шланги;
4 – балка передней секции; 5 – балка задней секции; 6 – сферические диски
Рисунок 2 – Схема адаптера для внутрипочвенного внесения жидкого навоза

К раме 1 адаптера
дискового крепится делительная головка 2 (рис. 2).
Она состоит из циліндрического корпуса 1 (рис. 3),
плотно
закрывающейся
крышки 2, в центр которой вварен конец нагнетательного трубопровода 3,
распределительного ротора, состоящего из стакана, изогнутых по логарифмической
спирали
патрубков и выливных
штуцеров 4. Навоз подается в стакан распреде1 – цилиндрический корпус; 2 – крышка;
лительного ротора по
3 – нагнетательный трубопровод;
нагнетательному трубо
4 – выливные штуцера; 5 – разливочные
проводу и распределятся
шланги; 6 – гидромотор
через патрубки, радиРисунок 3 – Делительная головка
ально закрепленные на
корпусе ротора, в выливные штуцера к которым присоединены разливочные
шланги 5. Для обеспечения точной подачи навоза в канавку нижние концы
разливочных шлангов 5 закреплены на передней секции адаптера сзади
подшипниковых узлов на уровне их осей. Привод делительной головки
осуществляется гидромотором 6.
Перевод дискового адаптера из транспортного положения в рабочее и
обратно, подъем, опускание, управление заслонками заборного рукава и
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заслонками выгрузных рукавов осуществляются при помощи гидроцилиндров, управляемых дистанционно из кабины трактора.
Адаптер штанговый (рис. 4) состоит из трех секций: одной центральной
1 и двух боковых 3. Боковые секции 3 соединяются с центральной секцией
шарнирно, на поворотных петлях и складываться (раскладываться) гидроцилиндрами, управляемыми из кабины трактора.
Центральная секция 1 соединяется с цистерной базовой машины тягами
в трех точках с возможностью изменения ее положения относительно
поверхности почвы. Шланги-понизители 6 закреплены на штанге с шагом
250 мм. На каждой из боковых секций 3 (рис. 4) закреплено по 18 шланговпонизителей, на центральной секции – 12.

1 – центральная секция; 2 – делительные головки; 3 – боковая секция;
4 – стремянка; 5 – опора регулируемая; 6 – шланги–понизители
Рисунок 4 – Адаптер штанговый для поверхностного внесения жидкого навоза

Работает машина следующим образом. Цистерна заполняется жидким
навозом посредством устройства самозагрузки, затем машина перемещается
к месту внесения навоза. На рабочем участке адаптер переводится из
транспортного в рабочее положение. Тракторист переключает рычаг
управления вакуум-компрессором в положение (режим компрессора), при
котором в цистерне создается избыточное давление и включает ВОМ. При
внутрипочвенном внесении, навоз, находящийся в цистерне, подается по
нагнетательному трубопроводу в делительную головку, которая равномерно
распределяет общий поток навоза на множество малых потоков (по
количеству дисков в адаптере), поступающих далее по разливочным
патрубкам в канавки, отрываемые каждым диском. Чтобы избежать
испарения аммиачного азота, канавка закрывается почвой отбрасываемой
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соседним диском, который также проделывает канавку, в которую также
подаѐтся заданное количество навоза и т.д. При поверхностном внесении,
навоз, находящийся в цистерне, подается по нагнетательному трубопроводу в
делительные головки, которые равномерно распределяют общий поток
навоза на множество малых потоков (по количеству шлангов-понизителей в
адаптере), поступающих далее по шлангам-понизителям на поверхность
почвы. Регулирование дозы внесения навоза осуществляется скоростью
движения агрегата.
Техническая характеристика машины МПВУ-16 представлена в таблице 1.
Таблица 1 – Техническая характеристика машины МПВУ−16
Наименование показателя
1. Марка
2. Тип
3. Класс агрегатируемого трактора
4. Погрузочная высота (от опорной поверхности машины), мм
5. Глубина забора жидкого навоза при самозагрузке, мм
6. Вместимость резервуара, м3
7. Масса машины, кг
– без адаптеров
– с адаптером для поверхностного внесения
– с адаптером для внутрипочвенного внесения
8. Рабочая ширина захвата
– с адаптером дисковым для внутрипочвенного внесения жидкого
навоза, м
– с адаптером штанговым для поверхностного внесения жидкого
навоза, м
9. Транспортная скорость движения, км/ч
10. Рабочая скорость движения, км/ч
11. Производительность за 1 ч основного времени (при норме внесения
жидкого навоза 40 т/га и расстоянии перевозки 3 км)
– с адаптером дисковым для внутрипочвенного внесения жидкого
навоза, т/ч
– с адаптером штанговым для поверхностного внесения жидкого
навоза, т/ч
12. Дозы внесения удобрений, т/га

Значение
показателя
МПВУ-16
полуприцепная
5,0
3900
3000
16
5300
6120
6500
3,7
12
10 – 25
6 – 12

58,7
44,9
30 – 60

В 2013 году машина МПВУ − 16 успешно прошла государственные
приемочные испытания в ГУ «Белорусская МИС» [6]. Функциональные
показатели определялись при установочных дозах внесения 60, 40 и 30 т/га.
В результате проведенных испытаний установлены следующее показатели:
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1. Неравномерность распределения навоза по ходу движения при
поверхностном внесении − 5,2%, 6,3%, 6,8%, а при внутрипочвенном − 6,6%;
5,1% и 16,2% соответственно указанным выше дозам (по техническому
заданию (далее ТЗ) – не более ± 25%).
2. Неравномерность распределения навоза по рабочей ширине захвата при
поверхностном внесении − 6,7%, 9,4%, 7,9%, а при внутрипочвенном − 5,4%; 4,7%
и 5,5% соответственно указанным выше дозам (по ТЗ – не более ± 25%).
3. Фактическая доза внесения навоза при поверхностном внесении –
56,4; 37,6; 28,2 т/га, а при внутрипочвенном − 58,57; 39,0 и 29,27 т/га (по ТЗ –
60; 40 и 30 т/га).
4. Отклонение фактической дозы от установочной при поверхностном
внесении составило 6% на всех дозах, а при внутрипочвенном − 2,4 %; 2,5 %
и 2,4 % соответственно указанным выше дозам (по ТЗ – не более ± 10%).
5. Остаточное количество навоза в цистерне машины составило
1,4−1,5 %, что соответствует ТЗ – не более ± 1,5%.
В результате эксплуатационно-технологической оценки установлено,
что производительность машины за час основного времени на поверхностном
и внутрипочвенном внесении жидкого навоза при установочной дозе 37,6 и
39,0 т/га и расстоянии перевозки до места внесения 3,0 км составила 58,7 и
44,9 т соответственно (по ТЗ не менее 56,0 и 41,5 т). Производительность
машины за час сменного времени составила 33,9 и 28,1 т (по ТЗ не менее 28,0
и 22,8 т).
Коэффициент надежности технологического процесса равен 0,99, а
коэффициент использования сменного времени – 0,63, что соответствует ТЗ.
Наработка машины при испытаниях составила 121 ч основного времени,
всего внесено 6432 т навоза.
В результате расчета сравнительных экономических показателей было
установлено: годовые затраты труда снизились на 6,4% или на 13 чел.-ч;
годовой приведенный экономический эффект составил 162841,83 тыс. руб.;
годовая экономия себестоимости составила 130553,18 тыс. руб.;
капитализированная цена машины МПВУ-16 равна 810900,55 тыс. руб.;
дополнительные капитальные вложения окупятся за 0,8 года.
Вывод. Таким образом, наиболее эффективным с экологоэкономической точки зрения способом сохранения аммиачного азота,
поступающего в почву при внесении жидкого навоза, является разработка
машин со сменными адаптерами. Использование данных машины позволит
получать дополнительную прибавку урожая (10 − 15%) сельскохозяйственных культур за счет устранения поверхностного стока и испарения
аммиачного азота (до 90%), что также приведет к уменьшению загрязнения
окружающей среды и предотвращению заражения кормовых культур
гельминтами, патогенными и другими вредоносными началами.
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Анотація
У статті представлено пристрій машини МПВУ-16 зі змінними
адаптерами для поверхневого і підповерхневого внесення рідкого гною,
описаний принцип роботи машини, наведені технічна характеристика і
результати державних приймальних випробувань.
Summary
The machine МПВУ-16 device with replaceable adapters for surface and
undersurface application of liquid manure is presented, the principle of operation
of the machine is described, the technical characteristic and results of the state
acceptance tests are provided.
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ИССЛЕДОВАНИЕ КАТУШЕЧНОГО ВЫСЕВАЮЩЕГО АППАРАТА
ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ
Л. Степук, д-р техн. наук, проф., Э. Дыба, канд. техн. наук,
П. Бегун, канд. техн. наук, В. Микульский, аспирант,
Республиканское
унитарное
предприятие
«Научно-практический
центр Национальной академии наук Беларуси по механизации сельского
хозяйства»
В статье приводятся результаты экспериментальных исследований
влияния конструктивных параметров нового катушечного высевающего
аппарата на равномерность дозирования минеральных удобрений.
Ключевые слова: минеральные удобрения, штанговые распределяющие
рабочие органы, неравномерность внесения, катушечные дозирующие
устройства, экспериментальные исследования.
Постановка проблемы. В результате высокой неравномерности
распределения твердых минеральных удобрений по полю существующими
дисковыми распределяющими рабочими органами, доля которых в парке
машин нашей страны составляет почти 100 %, мы недобираем от 2 до 4 ц
зерна с каждого гектара. [1, c. 17].
Анализ последних исследований и публикаций. В результате
многочисленных исследований по изысканию рациональной конструкции
распределяющих рабочих органов РУП «Научно-практический центр НАН
Беларуси по механизации сельского хозяйства» разработаны высокоточные
штанговые распределяющие рабочие органы, которые реализованы в
прицепной машине для внесения основных и подкормочных доз твѐрдых
минеральных удобрений МШВУ-18 и навесном подкормщике РШУ-18 [1, c.
269 – 380].
Использование штанговых распределителей по сравнению с дисковыми,
позволяют до минимума свести влияние различных факторов, влияющих на
неравномерность распределения удобрений по полю. Это неровность рельефа
поля, ветер, положение распределяющих рабочих органов относительно
поверхности поля, физико-механические свойства удобрений, в том числе и
их гранулометрический состав.
Штанговый распределитель (рис. 1) представляет собой винтовой
конвейер, включающий винт 1, кожух 2 с загрузочной горловиной 3. В
нижней части кожуха 2 выполнены выпускные отверстия 4, под которыми
закреплены накопительные емкости 5 с катушечными высевающими
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аппаратами 6. Над крайним от загрузочной горловины 2 выпускным
отверстием 4 штанги установлен датчик 7 уровня удобрений [2].

1 – винт; 2 – кожух; 3 – загрузочная горловина; 4 – выпускные отверстия;
5 – накопительные ѐмкости; 6 – катушечный высевающий аппарат;
7 – датчик уровня удобрений
Рисунок 1 – Принципиальная схема штангового распределяющего рабочего органа

Работает штанговый распределитель следующим образом. Отдозированный поток удобрений из кузова (бункера) машины поступает в загрузочную
горловину 3 винтового конвейера, где захватывается вращающимся винтом,
и перемещает их к концу штанги. Проходя над выпускными отверстиями 4,
удобрения просыпаются в накопительные емкости 5. При достижении
максимальной высоты слоя удобрений в штанге датчик 7 подает сигнал на
отключение привода винта. При включении привода катушечных высевающих аппаратов машина начинает движение с заданной скоростью. Удобрения
из накопительных емкостей 5 катушечными высевающими аппаратами 6
дозируются и выносятся на поверхность поля.
Однако, как показали исследования, катушечные высевающие аппараты,
состоящие из корпуса и дозирующих катушек с желобками, расположенными
по диагонали относительно оси вращения, имеют недостатки. Дозирующие
катушки, изготовленные из эластомера (резиновый материл) для перемещения удобрений в корпусе высевающего аппарата только принудительным
потоком без активного слоя, имеют высокую адгезию, и высокий коэффициент внешнего трения (по резине), из-за чего происходит залипание
желобков катушек удобрениями повышенной влажности. Кроме того,
вследствие защемления гранул удобрений между ребрами желобков
вращающейся катушки и передней гранью загрузочного окна, выполненного
в верхней части корпуса высевающего аппарата, происходит разрушение
гранул, сопровождающееся деформацией ребер желобков катушки, что
приводит к постоянному изменению объема самих желобков. Поэтому
наблюдается выраженный пульсирующе-порционный высев удобрений и, как
следствие – относительно высокая неравномерность распределения
удобрений по полю. Особенно это заметно при малой частоте вращения
катушки (2-4 мин-1)
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Цель исследования – провести экспериментальные исследования
разработанного катушечного высевающего аппарата для внесения твердых
минеральных удобрений.
Изложение основного материала исследования. Катушечные
высевающие аппараты являются главными элементами штанговых распределяющих рабочих органов машин РШУ-18 и МШВУ-18, РМУ-8000 и РМУ11000, и необходимы для высева заданных доз удобрений равномерным
потоком. Конструкция рабочих органов катушечного высевающего аппарата
должна формировать поток материала на выдачу строго определенных
размеров и постоянной плотности.
Исследуя технологический процесс работы известных конструкций
катушечных высевающих аппаратов для высева минеральных удобрений [35] и анализируя их работу, было сделано заключение, что все катушечные
аппараты дозируют и высевают удобрения не только желобками катушек, но
и перемещают некоторый концентрически расположенный вокруг катушки
слой удобрений (активный слой). При этом толщина активного слоя при
вращении катушки непостоянная и зависит от коэффициента внутреннего
трения, гранулометрического состава удобрений и окружной скорости
катушки.
В настоящее время в сельском хозяйстве нашей страны применяют
около 30 наименований минеральных удобрений (гранулированные, крупно -,
мелкокристаллические, порошковидные, пылевидные) Условия хранения их
зачастую не соответствуют требованиям гарантирующим неизменность их
физико-механических свойств.
Всѐ сказанное выше, безусловно, негативно сказывается на
неравномерности дозирования, а следовательно и на качестве внесения
удобрений.
На основании проведенных поисковых исследований нами разработан
катушечный дозатор (высевающий аппарат) (рис. 2), который содержит корпус
1 с загрузочным окном 2 и разгрузочным окном 3 и желобковую катушку 4 с
зазором  между наружным диаметром D желобковой катушки 4 и
внутренней поверхностью корпуса 1 высевающего аппарата равным или
меньше минимального размера гранул минимальной фракции дозируемого
удобрения. На желобковой катушке 4 посередине выполнен паз 5,
разделяющий желобки катушки 4 на две полукатушки 6, шириной B . Рѐбра 7
желобков полукатушек 6 выполнены по винтовой линии под углом  ,
направлены навстречу друг к другу и смещены относительно друг друга на
половину центрального угла  желобка катушки 4. В корпусе 1 в первом
квадранте индифферентно пазу установлена перегородка 8. Передняя часть
загрузочного окна 2 корпуса 1 выполнена в виде равнобедренной трапеции,
ширина передней грани 9 которой (вершина трапеции) равна ширине B паза
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5, а угол наклона боковых сторон 10 трапеции равен  и определяется по
выражению:

  2   , при   2 ,

(1)

где  – угол трения удобрений о боковую поверхность грани загрузочного
окна корпуса, град;
 – угол наклона ребер желобков полукатушек к ее осевой линии, град,
который определяется по выражению:
 D  sin 2  
 n   ,
l



  arctg 

– внешний диаметр катушки, мм;
 – центральный угол желобка катушки, град;
n – постоянное количество задействованных ребер

(2)

где D

желобков катушки,

'

пересекающие плоскость bb , проходящую через ось вращения катушки;

– ширина одной полукатушки, мм;
 – угол естественного откоса удобрений, град.
l

Рисунок 2 – Схема экспериментального высевающего аппарата

Высевающий аппарат работает следующим образом. При вращении
катушки 4 (рис. 2) удобрения поступают в паз 5 и желобки полукатушек 6.
Частицы удобрений, которые попали между ребрами 7 желобков
полукатушек 6 и боковой стороной 10 трапеции загрузочного окна 2 корпуса
1, смещаются в сторону паза 5, и попадают в него. Тем самым
предотвращается разрушение гранул. Далее сформированные в пазу 5 и
желобках катушки 4 удобрения перемещаются к выгрузному окну 3,
выполненному в нижней части корпуса 1 и вытекают через него.
Предполагается, что выполнение ребер желобков полукатушек по винтовой
линии под углом  , с относительным смещением их на угол равный половине
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центрального угла  желобка полукатушки обеспечит равномерную подачу
удобрений по всей ширине выгрузного окна и предотвратит повреждение гранул
удобрений в нижней части корпуса за счет перемещения их вдоль ребер желобков
полукатушек в сторону паза. Кроме того, в такой конструкции можно
изготавливать дозирующие катушки из пластических масс (например, из
полиуретана), которые по сравнению с резиной более износостойки и имеют
лучшие адгезионные свойства, исключающие налипание материала в желобках.
При проведении экспериментальных исследований ставилась задача
обосновать угол наклона  ребер полукатушки и ширину паза B катушки,
при которой будет минимальная неравномерность, для чего была создана
экспериментальная установка (рис. 3). Общий вид экспериментальной
установки показан на рисунке 4.

Рисунок 3 – Схема экспериментальной установки
1 – рама ленточного конвейера; 2 – приводной барабан; 3 – натяжной барабан;
4 –лента; 5 – прорезиненные полоски; 6 – поддерживающие ролики;
7 – рама привода ленточного конвейера; 8 – редуктор привода ленты;
9, 16 – электродвигатели; 10, 18 – цепная передача; 11 – натяжной ролик;
12 – рама привода катушечного дозатора; 13 – бункер;
14 – катушечный высевающий аппарат; 15 – дозирующая катушка;
17 – редуктор привода катушечного дозатора

Рисунок 4 – Общий вид экспериментальной установки

196

Экспериментальная установка, представляет собой ленточный конвейер,
смонтированный на специальной раме, с приводом, позволяющим изменять
линейную скорость ленты в широком диапазоне и экспериментальный
катушечный высевающий аппарат с индивидуальным приводом,
смонтированным на дополнительной раме (рис. 3). Скорость движения
ленточного конвейера, подобрана с таким расчетом, чтобы при перемещении
агрегата по полю на 0,5 м лента перемещалась в сторону, обратную
движению машины, на ячейку (13,6 см), что соответствует скорости
перемещения машины 8 км/ч.
Привод дозирующей катушки осуществляется от электродвигателя 16
через девятиступенчатый редуктор 17 цепной передачи 18. Производительность дозатора регулируется изменением частоты вращения катушки
посредством девятиступенчатого редуктора 17.
Для провидения экспериментальных исследований были изготовлены с помощью 3D принтера различные варианты дозирующих катушек (рис. 5). В том
числе с углом наклона ребер 0, 15, 30, 45, 60 град, и шириной паза 20, 15, 10, 5 мм.
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Рисунок 5 – Экспериментальные дозирующие катушки
а, б, в, г, д – дозирующие катушки с шириной паза В=20 мм и углом наклона ребер
желобков соответственно 0, 15, 30, 45, 60 град; е, ж, з – дозирующие катушки с
углом наклона ребер желобков 60 град и шириной паза соответственно 15, 10, 5 мм;
и – базовая катушка изготовленная из эластомера (резиновый материл) с углом
наклона ребер желобков 22 град

Порядок работы следующий. Включали привод ленточного конвейера до
того момента, когда крайняя передняя ячейка займет исходное положение
(примерно за 0,5 м до точки высыпания удобрений из катушечного высевающего
аппарата). Затем включали привод катушки. В момент, когда из катушки начинало
поступать удобрение на ленту, включали привод ленточного конвейера.
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Для отбора проб на ленту конвейера наклеивали с определенным шагом
полоски прорезиненного материала, которые образовывали на ней
своеобразные ячейки. Отбор проб удобрений осуществляли путем сметания
их с ленты, с соответствующих ячеек. Затем пробы взвешивали на
электронных весах с точностью до 0,01 г.
Коэффициент вариации определяли по формуле:

 X
n

v

1
X

i 1

i

X

n 1



2

,

(3)

где X – среднее значение измеряемой величины, г;
X i – текущее значение измеряемой величины, г;
n – количество проб отобранных с ленты.
Исследование дозирующей катушки проводились на аммиачной
селитре, мелко-кристаллическом хлористом калии и суперфосфате.
По результатам исследований построены и отражены в статье графики
(рис. 6, 7) опытных зависимостей неравномерности подачи только для
аммиачной селитры катушечным высевающим аппаратом от частоты
вращения катушки при углах наклона ребер желобков 0, 15, 30, 45, 60 град и
ширине паза 20 мм. Диапазон частот вращения дозирующей катушки, при
которых проводились исследования, находились в пределах от 7,12 до 14,66
мин-1.
Анализ графиков (рис. 6, 7) показывает, что наименьшая неравномерность дозирования аммиачной селитры достигается дозирующей
катушкой с углом наклона ребер желобков 600. Объясняется это следующим.
По результатам многочисленных теоретических и экспериментальных
исследований [6-9], доказано, что расположение ребер желобков катушки под
углом, обеспечивает более равномерную выдачу удобрений по всей ширине
выгрузного окна. Причем для достижения высокой равномерности
дозирования удобрений некоторые исследователи считают, что первый
желобок левого торца катушки должен выходит на второй желобок правого
торца. Это означает, что при полном опорожнении одного желобка
начинается выпуск из последующего. В нашем случае угол наклона ребер
желобков несколько превышает теоретический угол, при котором должна
наблюдаться наиболее высокая равномерность дозирования удобрений, что
является предметом отдельного научного исследования.
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Рисунок 6 – Зависимость неравномерности распределения аммиачной селитры
катушечным высевающим аппаратом от частоты вращения катушки при
различных углах наклона ребер желобков катушки и ширине паза В=20 мм

Рисунок 7 – Зависимость неравномерности распределения аммиачной селитры
от угла наклона ребер желобков катушки, при различных скоростях еѐ
вращения и ширине паза В=20 мм
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Кроме того, с увеличением угла наклона ребер желобков катушки,
предотвращается повреждение гранул удобрений в нижней части корпуса за
счет перемещения их вдоль ребер желобков катушки в сторону паза, под
действием сил внешнего трения о боковую поверхность ребра желобка
катушки (рис. 8).

Рисунок 8 – Схема сил, действующие на гранулы удобрений в нижней части
катушечного высевающего аппарата

Поскольку коэффициент внешнего трения в соответствии с рисунком
равен
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следовательно, угол, образуемый нормалью к ребру желобка катушки N и
реакцией R , очевидно, не должен быть меньше угла трения, для того чтобы
гранулы могли перемещаться в сторону паза. Но так как частицы
минеральных удобрений повышенной влажности, особенно пылевидные,
предрасположены к налипанию на рабочую поверхность желобка катушки,
то здесь лучше принять вместо угла трения удобрений о рабочую
поверхность желобка катушки, угол, равный углу естественного откоса.
Отсюда можно сделать вывод, что tg  tg и  должен быть выбран из
условий высева удобрений, имеющего наибольший угол естественного
откоса и, следовательно, обладающий наименьшим коэффициентом
внутреннего трения между его частицами.
Кроме того, проведены эксперименты по определению неравномерности
подачи аммиачной селитры катушечным высевающим аппаратом от частоты
вращения дозирующей катушки при ширине паза 5, 10, 15, 20 мм и угле
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наклона ребер желобков катушки 600. Результаты представлены на графиках
(рис. 9, 10).

Рисунок 9 – Зависимость неравномерности распределения аммиачной
селитры катушечным высевающим аппаратом от скорости вращения катушки n,
при различной ширине паза B и угле наклона ребер желобков катушки   60 0

Рисунок 10 – Зависимость неравномерности распределения аммиачной
селитры от ширины паза B катушки, при различных скоростях еѐ вращения и
угле наклона ребер желобков катушки   60 0
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Из графиков (рис. 9, 10) следует, что с увеличением ширины паза В
неравномерность дозирования аммиачной селитры возрастает по кривой типа
гиперболы, что подтверждает истину теории Кардашевского [10], которая
заключается в том, что причиной неудовлетворительной работы катушечных
дозирующих устройств, является наличие в них двух видов движения:
принудительного и за счѐт активного слоя патока материала во время их
высева. При приближении к минимуму активного потока движения
материала улучшается работа катушечного дозатора.
Следует также отметить, что при увеличении ширины паза В и частоты
вращения дозирующей катушки наблюдается снижение неравномерности
дозирования аммиачной селитры. Данное явление также наблюдали такие
исследователи как И.Л. Слуцкий, А.Н. Семенов, К.Н. Смирнов и др. [11]. По
их мнению, объясняется это тем, что при увеличении частоты вращения
катушки, увеличивается число слоев частиц материала в активном слое это и
приводит к улучшению работы катушечного дозатора.
Вывод. В результате проведения экспериментальных исследований
нового катушечного высевающего аппарата было установлено, что
наилучшая неравномерность дозирования минеральных удобрений
достигается дозирующей катушкой с углом наклона ребер желобков 600 и
пазом 5 мм.
Поскольку угол наклона ребер желобков катушки, при котором
наблюдается наилучшая равномерность дозирования удобрений, несколько
превышает теоретический угол, установленный ранее исследователями [6-8],
то необходимо провести дополнительные теоретические исследования по его
обоснованию и проверить достоверность полученных результатов
экспериментально.
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Анотація
У статті наводяться результати експериментальних досліджень
впливу конструктивних параметрів нового котушкового висівного апарата
на рівномірність дозування мінеральних добрив.
Summary
The article presents the results of experimental studies of the impact of
structural parameters of the new roller feed unit on uniform dosage of fertilizers.
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РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ДЕФЛЕКТОРНИХ
РОЗПИЛЮЮЧИХ ПРИСТРОЇВ
В. Онищенко, канд. техн. наук, доц., І. Любченко, аспірантка
Національний університет біоресурсів і природокористування
України
У статті наведено результати досліджень дефлекторних
розпилювальних пристроїв виробництва провідних зарубіжних фірм та
утворення ними крапель за різного тиску.
Ключові
слова:
рідкі
мінеральні
добрива,
дефлекторний
розпилювальний наконечник, медіанний діаметр крапель, тиск.
Постановка проблеми.
Використання рідких мінеральних добрив розпилювання на рослини —
дуже поширена сьогодні практика у рослинництві. Цей метод дає змогу
вирішити багато проблем, пов’язаних із живленням рослин. Карбамідноаміачна суміш (КАС) – найбільш часто використовувані рідкі мінеральні
добрива. 28% ваги чистої КАС складає азот, 50% якого - карбамід (Амід-N:
компонент для збалансованої дії добрива). Інші 50% складаються на
половину із нітрату (NO3-) та амонію (NH4+). У той час як речовина Амід-N
доступна рослині впродовж тільки 1-2 днів, компоненти нітрату та амонію
можуть поглинатися корінням і листям безпосередньо після обприскування.
Аналіз досліджень і публікацій.
Використання добрив на рослини під час вегетації потребує точного
розрахунку кількості (дози) потрібних добрив, визначення строків внесення
та правильно підібраної розпилювальної техніки. На сьогоднішній день
відомі зарубіжні фірми пропонують ряд різних типів розпилювальних
наконечників, призначених для проведення пoзакopeнeвoгo підживлення.
Найбільш оптимальними для внесення рідких мінеральних добрив є
дефлекторні розпилювальні наконечники. Вони дають суцільний розпил з
великих крапель, траєкторія руху яких більш горизонтальна порівняно з
іншими розпилювачами. Краплі з вертикальною траєкторією під час удару об
поверхню розбиваються на дрібніші, які можуть не скотитись з рослини,
різко збільшуючи ймовірність опіків [1].
Основним показником якості розпилу служить медіанний діаметр
крапель (середній об’ємний діаметр краплі - MVD). Значення цього
показника свідчить, що 50% всього об’єму крапель мають розмір менший
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вказаного значення і 50% - більшого розміру [2]. Кожен розпилювач за
певного тиску створює краплі різного діаметра.
Американська спільнота інженерів у сільському господарстві та біології
(ASABЕ) розробила стандарт ASABЕ S572 для виміру та інтерпретації якості
розпилу з наконечника. У стандарті використовується вісім категорій
крапель, шість з яких прийняті для сільського господарства. Під час внесення
рідких мінеральних добрив важливо отримати краплі, рекомендований розмір
яких становить >503 мкм [3]. Краплі меншого розміру затримуються на
рослинах, та спричиняють опіки.
Мета роботи. Дослідити структуру крапель під час роботи
дефлекторних розпилювачів.
Виклад основного матеріалу.
Дослідження проводились за допомогою комплекту обладнання, який
включав стенд для імітації швидкості руху обприскувача та позиційний
обприскувач, обладнаний розпилювачами однакової продуктивності - TeeJet
AI3070-3, Lechler FT25448, Дефлекторний коричневий [3]. Густоту покриття
краплями цільової поверхні досліджували методом уловлювання краплин на
картки водочутливого паперу [5]. Дослід проводився за тиску 1, 5, 2 та 3
бари.
Підрахунок масового медіанного діаметра показав, що відсоток крапель
розміром > 500 мкм, під час роботи досліджених розпилювачів становить від
3 до 7%, залежно від тиску. У таблиці 1 наведені результати підрахунку
крапель >500 мкм.
Таблиця 1 – Результати підрахунку крапель > 500 мкм,%
Марка розпилювального наконечника
TeeJet AI3070-3
Lechler FT 25448

1,5 бара

2 бари

3 бари

3

3,7

3,2

3,8

3,9

2,7

3,8

6,6

3,4

Дефлекторний коричневий (Львівагромаш)

На рисунках 1, 2, 3 представлено вплив тиску на кількість технологічноцінних крапель. Для побудови залежності розміру краплин робочої рідини від
тиску використали поліноміальну лінію тренду другого порядку. З графіків
видно, що існують певні діапазони тиску за яких кількість цінних крапель
максимальна. Як правило максимальна кількість крапель розміром > 500 мкм
отримана за тиску 2 бари. Проте в структурі крапель їх кількість різнилась і
для розпилювача TeeJet AI3070-3 становила 3,7 % від загальної кількості
облікованих крапель. Під час роботі розпилювача Lechler FT25448 (рис 2)
максимальна кількість цінних капель становила 3,9%. Для розпилювача
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Львівагромаш (рис. 3) максимальна кількість цінних крапель становила 6,6%
від загальної кількості облікованих крапель.

Рисунок 1 – Залежність розміру крапель від робочого тиску, під час роботи
розпилювача TeeJet AI3070-3

Рисунок 2 – Залежність розміру крапель від робочого тиску, під час роботи
розпилювача Lechler FT25448
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Рисунок 3 – Залежність розміру крапель від робочого тиску, під час роботи
розпилювача Дефлекторного коричневого (Львівагромаш)

Висновок.
1. Для кожного з досліджуваних розпилювачів характерна своя
залежність кількості цінних крапель від робочого тиску.
2. Максимальна кількість крапель отримана за тиску 2 бари для всіх
досліджуваних типів розпилювачів.
3. Для кожного з досліджуваних розпилювачів характерний свій
максимум кількості крапель. Максимальна кількість крапель розміром > 500
мкм отримана під час роботи розпилювача виробництва Львівагромаш.
4. Із отриманих результатів бачимо, що крапель необхідного розміру
дуже мало, < 7%. Тому питання утворення монодисперсного розпилу,
способу його розрахунку та регулювання потребує додаткових досліджень.
Література
1. Інформаційні матеріали фірми Lechler (Німеччина) за результатами
досліджень розпилювальних пристроїв.
2. Кравчук В.І., Войтюк Д.Г. Машини для хімічного захисту рослин. –
Дослідницьке 2010. – 184 с.
3. ASAE S572.1. 2009. Spray Nozzle Classification by Droplet Spectra.
Am. Soc. Agric. Eng., St. Joseph, MI., 4 p.
4. Обладнання для захисту рослин. Наконечники обприскувачів
розпилювальні.
Кольорове
кодування
для
ідентифікації
(ISO
10625:2005(Е),IDT): ДСТУ ISO 10625:2006.

207
5. Випробування сільськогосподарської техніки. Обприскувачі тракторні
та самохідні. Методи випробувань. СОУ 74.3‒37‒266:2005 – Чинний від
2006-01-01/ ‒ Київ.: Мінагрополітики України, 2005. – 34 с.
Аннотация
В статье приведены результаты исследований дефлекторных
распыляющих устройств производства ведущих зарубежных фирм и
образование ими капель при различных давлениях.
Summary
The article presents the results of deflector nozzles devices research
manufactured by leading foreign companies and the formation of drops by them at
different pressures.
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УДК 631.348(043.3)
ОБҐРУНТУВАННЯ УМОВИ УТРИМАННЯ КРАПЛІ РОБОЧОЇ
РІДИНИ НА ЗРІЗІ РОСЛИНИ, НАНЕСЕНОЇ БАРАБАНОМ МАШИНИ
КОНТАКТНОЇ ДІЇ
О. Бундза
Національний університет водного господарства та
природокористування, м. Рівне,
В. Пуць, канд. техн. наук, доцент,
Луцький національний технічний університет, м. Луцьк
Обґрунтовано математичну модель, яка дозволяє розкрити
закономірність впливу кутів зрізу β та відхилення ψ на радіус краплі рідини,
який утримується на зрізі. Доведено доцільність застосування косого зрізу.
Ключові слова: бур’яни, гербіцид, контактне нанесення, косий зріз.
Постановка проблеми. Боротьба з високорослими бур’янами на землях
не сільськогосподарського призначення та у посівах сільськогосподарських
культур є важливою народногосподарською задачею.
Для боротьби з високорослими бур’янами останнім часом все частіше
застосовують контактний спосіб знищення бур'янів, суть якого полягає у
нанесенні розчину гербіциду на рослину шляхом її безпосереднього контакту
з робочим органом машини. Після контакту з рослиною гербіцид проникає у
кореневу систему і спричиняє її загибель або значне пригнічення процесів
життєдіяльності.
Контактний спосіб нанесення гербіцидів можна реалізовувати так: 1)
обприскувати робочим розчином верхівки бур’янів без їхнього попереднього
скошування; 2) скошувати наземні частини бур’янів і наносити робочий
розчин безпосередньо на зріз стебла. Причому, використання останнього
забезпечує не лише ефективне знищення кореневої системи, а й дає
можливість використати наземну частину рослини для потреб народного
господарства.
З урахуванням зазначеного, обґрунтування раціональних параметрів
робочих органів машин для контактного нанесення гербіцидів є актуальною
науково-практичною задачею.
Аналіз останніх досліджень. Питання створення та дослідження машин
для хімічного догляду розкриті в роботах А.К. Лисова [1, 2], В.В. Ченцова [3],
В.Ф. Ладоніна [4], В.В. Ратушного [5], П.А. Догоди [6], О.С. Барановського
[7], О.М. Заїки [8], та багатьох інших українських та зарубіжних учених.
Ефективність застосування контактного способу для знищення бур’янів
оцінювалась А.А. Котовим, С.А. Гордейченко та В.І. Козаковим [9].
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Аналіз досліджень процесів знищення бур’янів виявив, що процеси, які
відбуваються під час контактного нанесення робочого розчину гербіциду на
зріз рослини, практично не досліджувались і потребують вивчення та
науково-практичного обґрунтування закономірностей їх здійснення.
Мета досліджень. Обґрунтувати умови утримання краплі робочої
рідини на зрізі рослини у процесі роботи машини контактного знищення
бур’янів.
Виклад основного матеріалу. Контактне нанесення гербіциду на зріз
стебел бур’янів, необхідно здійснювати так, щоб краплі робочої рідини не
ковзали вниз, а утримувались на зрізі, що створить умови для проникнення
рідини в стебло.
Нижче обґрунтуємо умову, виконання якої забезпечить утримання
краплі робочої рідини на зрізі стерні, яка була відігнута від вертикального
початкового положення різальним апаратом та прагне повернутись у
початкове положення.
Дослідження виконаємо за таких припущень:
1) вважаємо, що на зрізі після прокочування по його поверхні робочого
органу у вигляді барабана [10] утворюється крапля робочої рідини, яку
будемо розглядати як матеріальну точку;
2) стебло являє собою пружний стрижень;
3) стерня являє собою однорідний не пустотілий стержень, діаметром
якого - d , а висота H;
4) зріз стебла лежить в одній площині.
Розглянемо сили, які діють на краплю препарату масою dm (рис.1),
нанесеного на зроблений під деяким кутом β зріз стерні рослини.
Вісь стерні відхилена від вертикалі на кут ψ (робочий орган умовно не
показаний). На неї діють такі сили: сила ваги dG  dm  g , де g – прискорення
вільного падіння; сила зчеплення dFзч ; сила тертя dFТ  f  dN , де f –
коефіцієнт тертя ковзання поверхні зрізу стебла по поверхні барабана; dN нормальна реакція поверхні опори.
Запишемо рівняння рівноваги. Для цього спроектуємо сили на осі
координат з урахуванням принципу Д’Аламбера (приклавши силу інерції
dFін  dm  a , де а – прискорення частинки):
на вісь Х: dFін  dFТ cos   dFзч sin   dG  sin  dN  sin   0 ;
на вісь Y: dN cos   dFТ sin   dFзч cos   dG cos  0 ,

(1)
(2)
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Рисунок 1 – Схема сил, які діють на краплю препарату, нанесену на зріз

Врахувавши вихідні умови та провівши відповідні перетворення
запишемо:

dFін (cos   f sin  )  dG (sin(   )  f cos(   ))

;
dFзч 
f

fdFзч

;
dm 
a (cos   f sin  )  g sin(   )  f cos(   


fdFзч  dm  g (sin(   )  f cos(   ))
.
a 
dm(cos   f sin  )


(3)

Вирази (3) є умовами, виконання яких виключає скидання робочого
розчину зі стебла рослини.
Проаналізуємо перший вираз системи рівнянь (3) і введемо заміни:
dFзч  dFпов.нат  2  rc cos  зм .
(4)

1 4 3
2
 rc   р  rc3   р ;
(5)
2 3
3
де dFпов.нат - сила поверхневого натягу; σ – коефіцієнт поверхневого натягу,
Н/м; rc- радіус краплі робочої рідини, яка розташовується на рослині, м;  зм dm  dV   р 

крайовий кут змочування, град.;  р - густина робочого розчину, кг/м3.
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Провівши ряд перетворень, отримаємо вираз для визначення
максимального радіусу краплі робочого розчину, який зможе втриматись на
зрізі стерні рослини:
3f cos  зм
.
(6)
rc 
 р a(cos   f sin  )  g sin(   )  f cos(   ) 
Для аналізу математичної моделі (6) необхідно було експериментально
отримати значення кутів β зрізу та ψ відхилення осі стебла за умов повного
покриття зрізу робочою рідиною та унеможливлювання зламу стебел. Такі
дослідження було проведено за розробленими методиками. Виконані
дослідження показали:
1) для зменшення втрат робочого розчину кут β зрізу будемо приймати
для розрахунків у межах від 30° до 40°;
2) визначенням частоти прояву таких величин як ψдоп – допустимий кут
відгину осі стебла (злам унеможливлюється) та ψкр – критичний кут відгину,
який відповідає зламу, встановлено межі вибору кута ψ= 30°…40° (інтервал
наведено для досліджуваних рослин: очерет звичайний, лобода, осот
польовий).
Графічно інтерпретуємо отриману залежність (6) з урахуванням
сказаного, причому розглянемо додатково випадок, коли зріз формується під
прямим кутом до осі стебла, тобто β=0° (прямий зріз).

Рисунок 2 – Залежності радіусу краплі рідини від кута відхилення осі стебла
за: σ=0,036 Н/м, ρ=1000 кг/м3, φзм=23˚, а=30 м/с2, f=0.47

Бачимо, що за умови зрізання стебел бур’янів з формуванням косого
зрізу створюються умови для того, щоб на зрізі стебел утримувались краплі
більшого діаметру, що створює умови для проникнення у середину стебла
більшої кількості рідини.
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Розглянемо вираз (6) як функцію двох змінних ψ та β:

r ( ,  ) 

3 f cos  зм
 acos   f sin    g (sin(   )  f  cos(   )) 

(7)

За умови, що коефіцієнт поверхневого натягу σ робочого розчину
становить 0,036 Н/м; коефіцієнт тертя поверхні барабана по поверхні зрізаних стебел бур’янів f=0,47 (на основі проведених попередніх досліджень), ρ
– густина робочого розчину 1000 кг/м 3; крайовий кут φзм змочування 23˚;
відцентрове прискорення а краплі робочого розчину 30 м/с2, побудовано
поверхню відгуку, яка розкриває вплив на радіус краплі робочого розчину
двох змінних факторів: кута ψ відхилення осі стебла рослини та кута β зрізання. Для обрахунків, виконаних у середовищі Mathcad v.14, задавали межі
вибору факторів ψ і β =0…40°. Отриману поверхню подано на рисунку 3.

Рисунок 3 – Залежність радіусу краплі рідини від кутів відхилення
та зрізу за σ=0,036 Н/м, ρ=1000 кг/м3, φзм=23˚, а=30 м/с2, f=0,47

Висновок. У ході досліджень встановлено, що найбільший радіус
краплі робочої рідини, який надійно утримується на зрізі, формується за
умов, якщо кут зрізу становить
30°…40°, а кут відхилення стебел не
перевищує 200.
Крім того встановлено, що на процес утворення краплі на зрізі та її
утримання впливають фізико-механічні характеристики робочої рідини, та
стебел рослин.
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Аннотація
Обосновано математическую модель, которая позволяет раскрыть
закономерность влияния углов среза β и отклонения ψ на радиус сегмента
жидкости, который удерживается на срезе. Доказана эффективность
использования косого среза.
Summary
Mathematical model that reveals a pattern of the cross section angles β and
the radius deviation ψ influence on drop of liquid, which is held on the cross
section is grounded. The feasibility of oblique cross section is proved.
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ТЕХНІЧНІ ТА ТЕХНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ОТРИМАННЯ ЧИСТОГО
ЗЕРНА В КОМБАЙНІ
В. Кравчук, д-р техн. наук, проф., чл.-кор. НААН України,
М. Занько, канд. техн. наук,
УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого
У статті наведено результати досліджень впливу особливостей
технології комбайнового збирання, будови і технологічних регулювань
системи очищення зерна та умов її роботи на чистоту бункерного зерна
Ключові слова: зернозбиральний комбайн,
очищення зерна, технологічні режими, чистота зерна.

молотарка,

система

Суть проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими
науковими та практичними завданнями. Однією із основних складових
затрат у підготовці зерна до його зберігання є затрати на його очищення.
Результати збирання хлібів останніх років засвідчили, що в державі
збирається валовий урожай на рівні 60 млн тонн. Запорукою якісного
зберігання зерна у підприємствах усіх форм власності є його очищення від
інших домішок: зернових, незернових та рослинного походження. Їх
кількість у зерні, яке тільки що намолотив зернозбиральний комбайн і
доставлене на зерновий склад для зберігання, регламентована на рівні 3 %.
Нескладні розрахунки свідчать, що за вартості цієї технологічної операції 14
грн/т (станом – на 2013 рік) для очищення отриманого урожаю в державі
необхідно додатково затратити 26 млн грн. За скромними підрахунками за
такі гроші сьогодні можна придбати 5 сучасних високопродуктивних
комбайнів.
Слід зазначити, що до очищення зерна на току ми приступаємо після
того, як його доставили від зернозбирального комбайна. Він, як головний
виконавчий фігурант отримання зерна, на першому етапі – під час обмолоту
забезпечує в молотарці отримання тільки зернового вороху. До його складу
крім зерна в кількості 30 % входять сильно подрібнена солома і полова. На
другому етапі треба довести отриманий технологічний ворох до необхідної
кондиції, тобто очистити зерно від незернової частини урожаю, це забезпечує
відповідна система очищення зерна. Аналізу роботи такої системи
присвячена стаття.
Аналіз результатів досліджень. Чистота зерна залежить від таких
факторів: технології збирання, особливостей збирання кожної технологічної
культури і її стану, термінів збирання, застосованих технічних засобів
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(барабанний чи роторний комбайн), технічного рівня молотарки,
технологічного режиму роботи та умов роботи (рельєфу).
Особливості технологій збирання та їх зв'язок із чистотою
отримуваного зерна. Однофазна технологія [1] збирання хлібів у режимі
прямого комбайнування найбільш поширена та економічно ефективна з
точки зору оптимального функціонування молотарки. Як правило, її
застосовують на полях, де технологічна культура цілком готова до збирання
та обмолоту: зерно – стигле, вологість зерна і особливо соломи – відповідає
вимогам (на рівні або навіть менше 14 %), посіви – чисті, не забур’янені. Такі
умови забезпечують оптимальну роботу всіх систем молотарки, особливо
обмолоту та очищення зерна. Процес обмолоту протікає рівномірно, процес
сепарації зерна та дрібного вороху через молотильно-сепарувальну деку теж
рівномірний та технологічно надійний, подача вороху на струсну дошку –
постійна та рівномірна. Як результат цього – формування шару зернового
вороху на струсній дошці з рівномірною товщиною, який безперервно
рухається на решітний стан для очищення. За правильно обраного режиму
його роботи забезпечується якісне очищення зерна від незернових та інших
добавок з проектною продуктивністю.
Двофазна технологія [1] включає дві технологічні операції: скошування
технологічної культури валковою жниваркою і формування валків, а вже
потім, через певний час після дозрівання маси у валку, підбирання валків
комбайном і їх обмолоту. Згідно з цією технологією збираються, як правило,
круп’яні культури гречка та просо, можливо горох (залежно від його сорту,
стану та умов роботи), насінники трав та інші культури. Закономірно,
збільшення кількості технічних засобів для реалізації технології, технічний
рівень цих засобів, особливо валкової жниварки, не сприяють оптимізації
умов роботи і підвищенню якості роботи. Сформований жниваркою валок
має строкато-нерівномірні характеристики: товщину, ширину, потужність
валка (маса одного погонного метра валка), висоту розташування валка
відносно поверхні поля [1]. Вони створюють нерівномірність підбирання
валка та подачу в молотарку, відчутне погіршення рівномірності і
стабільності подачі зернового вороху на очищення. Слід зазначити, що такий
режим є максимально екстремальним для системи очищення зерна, оскільки
умови відокремлення незернових домішок погіршуються, а засміченість
зерна в бункері зростає.
Технологія обчісування зернових культур на пні. Технічною
особливістю цієї технології є збиральний агрегат на базі зернозбирального
комбайна та обчісувальної жниварки. Однофазне збирання зернової частини
проводиться способом вичісування її із колосків обчісувальною жниваркою.
Сформований таким чином технологічний ворох зі значним вмістом
колосків, полови і дрібних часток стебла подається в молотарку, де він
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піддається очищенню від незернової частини. Засміченість зерна в бункері,
залежно від умов роботи, може досягати більше 3 відсотків.
Технологічна культура і її стан відносяться до тих реальних чинників,
які впливають на формування зернового вороху, який надходить на струсну
дошку – першу технологічну ланку очищення зерна. До його складу входить
майже все вимолочене зерно, зерно в колосках, полова, дрібні рослинні
рештки. Саме дрібний ворох створює для системи очищення зерна широкий
спектр складнощів, які необхідно здолати для отримання чистого зерна в
бункері і на першому етапі первинної переробки на току. Під час обмолоту
хлібної маси зі значною вологістю і наявністю значної кількості бур’янів
нормальне функціювання решітного стану погіршується: на струсній дошці
налипають рештки рослинних залишків, які перешкоджають формуванню
нормального потоку, повітряний потік вентилятора не справляється із своєю
функцією і незернові частки «провалюються» між решетами та надходять до
колосового шнека. Зазори між жалюзями решіт залипають та забиваються і
тогму велика кількість зерна та полови йде на повторний обмолот, що є
небажаним.
Терміни збирання, особливо пізні, погіршують стан незернової частини
урожаю. Збирання хлібів у пізніші агрономічні терміни, особливо якщо воно
ще супроводжується і дощами, призводить до суттєвого погіршення якості
роботи системи очищення зерна: засміченість досягає 5-7 %. Причини цього
– погіршення агрегатного стану соломистої маси і набута внаслідок цього
підвищена здатність до подрібнення. А збільшення дрібних часток у самій
молотильній системі обов’язково супроводжується майже їх повною
сепарацією через молотильно-сепарувальну деку системи обмолоту у
зерновий ворох, який подається на очищення. І тут доцільно зазначити, що
для системи очищення та самої молотарки властива технологічна
характеристика «пропускна здатність системи очищення». Зі збільшенням
навантаження на систему якісні та кількісні показники погіршуються: поряд
зі збільшенням втрат зерна за нею (у складі 1,5 % за молотаркою)
спостерігається погіршення якості роботи, що проявляється у збільшенні
засміченості в складі бункерного зерна.
Вплив типу системи обмолоту на чистоту зерна. Тип системи
обмолоту зазвичай відповідає типу комбайна – барабанний чи роторний [2].
Властива для роторних комбайнів інтенсивна система обмолоту обумовлює
довготривалу дію на солому і значне її подрібнення – до 70 %. Солома та вся
отримана під час обмолоту полова надходять із роторної системи в систему
очищення зерна. Тут ця маса потребує до себе особливої уваги, спрямованої
на попередження її потрапляння в надлишковій кількості до складу
бункерного зерна.
Барабанні молотарки, в яких солома рухається тангенціально до
положення барабана, характеризуються більш щадним впливом на солому,
оскільки вони діють на неї з певною періодичністю, що становить проміжок
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часу проходження соломи між двома сусідніми билами молотильного
барабана. Тому, барабани збільшеного діаметра (наприклад – 800 мм) більш
щадні до соломи, ніж барабани меншого діаметра – 450 мм. Фактично вся
обмолочена солома, у вигляді крупнофракційних частин, потрапляє на
соломотряс, а в систему очищення – лише незначна частина дрібної соломи
(10-30 %) та вся полова. За результатами досліджень встановлено, що це – 1/3
урожаю зерна.
Мета роботи: встановити залежність формування показника чистоти
зерна в бункері зернозбирального комбайна від особливостей конструкції,
режиму та умов роботи системи очищення зерна.
Виклад основного матеріалу досліджень. Техніко-технологічні основи
функціювання системи очищення зерна є тією базою, яка забезпечує
виконання комплексу технологічних операцій і процесів, наслідком яких є
чисте зерно. Її оцінка та вплив на якість зерна можливі за комплексного
підходу до зазначеної системи в складі всієї молотарки (рис. 1-4) та на рівні її
як окремої системи (рис. 2-4).
1

15

I

14

2

4

3

III

13

12

6

5

II

10

9

8

7

Рисунок 1 – Принципова схема технологічних систем обмолоту, сепарації
та очищення зерна у молотарках класичної схеми
1 – технологічний потік необмолоченої маси; 2 - молотильний барабан; 3 - відбійний бітер;
4, 6 - технологічні потоки ―грубий ворох‖; 5 - соломотряс; 7, 8 - технологічні потоки - полова;
9, 11- технологічний потік ―зерно + полова + дрібний ворох‖; 10 - технологічний потік ―очищене
зерно‖; 12 - технологічний потік ―зерно + дрібний ворох‖; 13 - технологічний потік «зерно +
полова + дрібний ворох‖; 14 - струсна дошка; [І] – система обмолоту; [ІІ] - соломотряс;
[ІІІ] - система очищення зерна

Узагальнена схема руху технологічного потоку в молотарці класичного
типу (рис. 1) показує, що під час проходження через молотильну систему (І)
вхідний потік хлібної маси (1) ділиться на два потоки: солома (грубий ворох 4) – спрямовується на соломотряс, інший – ―зерно + полова + дрібний ворох‖
(15) – на струсну дошку (14) системи очищення зерна (ІІІ). Технологічний
потік (13) після струсної дошки надходить для подальшого очищення на
решітний стан і далі сепарується на передній зоні верхнього решета. Решта
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технологічного вороху піддається інтенсивній дії повітряного потоку, який
створюється вентилятором. Зерно при цьому сепарується через решета до
зернового та колосового шнеків, які подають його в бункер. Після решітного
стану дрібний ворох (7) видаляється із молотарки.
Однак, систему очищення зерна в технічному відношенні та з позицій
оцінки функцій, які вона виконує, слід розглядати детально (рис. 2) [3] з
урахуванням усіх її елементів, складових систем, технічних параметрів і
режиму роботи.

Рисунок 2 – Принципова конструкційно-технологічна схема системи
очищення зерна барабанної молотарки
1 – струсна дошка; 2 – розподільчий шнек (для подачі обмолоченої маси на струсну дошку);
3 – пристрій для дообмолоту колосків; 4 – елеватор колосовий; 5 – додаткове решето;
6 – верхнє решето первинного очищення; 7 - подовжувач решета; 8 – скатна дошка подовжувача;
9 – нижнє решето; 10 – піддон колосковий; 11 – колосковий шнек; 12 – піддон зерновий;
13 – зерновий шнек; 14 – вентилятор

У систему очищення зерна (рис. 2) технологічний ворох надходить після
обмолоту хлібної маси в молотильно-сепарувальній системі через деку
молотильної системи на передню частину струсної дошки (1). Його склад:
дрібна солома (незначна кількість) + полова + зерно». Струсна дошка
транспортує його на додаткове решето (5) і завдяки специфічному режиму її
роботи піддає ворох рівномірному розподілу на частки зерна, полови та
дрібної соломи як по ширині, так і по довжині дошки. Це в подальшому
забезпечує рівномірне продування вороху повітряним потоком через
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жалюзійні поверхні решіт (6 і 9). Обґрунтований для клавішних
соломосепараторів об’єм технологічного простору між поверхнею верхнього
решета і клавішами обумовлює необхідні та разом з тим достатні умови для
виділення зерна із технологічної «хмари (зерно + полова + дрібна солома)»,
яка утворюється повітряним потоком вентилятора. Далі хаотично рухомий
шар зернової суміші повністю продувається повітряним потоком та
піднімається у простір молотарки (рис. 3-4); звідти зерно і важкі фракції
соломи провалюються вниз через додаткове та верхнє решета, а полова та
інші легкі домішки під дією повітряного потоку та руху комбайна
видаляються з молотарки [4]. Сепарація зерна і вороху починається ще в зоні
додаткового решета, але основна кількість зерна сепарується верхнім
решетом. З нього зерно сепарується на нижнє решето, звідти через піддон до
зернового шнека і дальше скребковим елеватором у бункер для зерна. Через
подовжувач (7; рис. 2) верхнього решітного стану недомолочені колоски
спрямовуються в піддон до колосового шнека, а звідти колосовим елеватором
у систему дообмолоту (3). Отриманий зерновий ворох з вільним зерном
розподільчим шнеком (2) подається та рівномірно видаляється в молотарці на
струсну дошку (1) по всій її ширині. Очищене зерно після заповнення
бункера вивантажується шнеком у транспортний засіб.

Рисунок 3 – Принципова схема технологічних потоків та процесів
системи очищення зерна з барабанною молотаркою
(комбайни компанії CLAAS)
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Рисунок 4 – Принципова схема технологічних потоків та процесів системи

очищення зерна роторного комбайна (комбайн CASE-IH 8230)
Технічний рівень системи очищення зерна невід’ємно пов'язаний із
технічним рівнем комбайна. Аналіз свідчить (табл. 1), що зростання
пропускної здатності роторних комбайнів можливе тільки за відповідного
збільшення параметрів системи обмолоту, енергозабезпечення та, як
обов’язкової, системи очищення зерна.
Таблиця 1 – Параметри системи очищення зерна та функціональна
здатність роторних комбайнів
Марка
комбайна

Компанія
-виробник

Діаметр
ротора,
мм

Довжина
ротора,
мм

CASE-IH 2166

CASE-IH

610

2800

Площа
решіт
системи
очищення
зерна,
м2
3,8

John Deere 9660
STS
John Deere 9670
STS
Axial Flow - 7120
Axial Flow - 8120
Axial Flow - 8230
Axial Flow -9120
CASE-IH 6088
MF – 9895
FORTIA

John Deere

750

3130

John Deere

750

CASE-IH
CASE-IH
CASE-IH
CASE-IH
CASE-IH
AGCO

762
762
762
762
762
800

Потужність
двигуна,
к.с.

Пропускна
здатність
молотарки,
кг/с

215

10

4,6

326

18

3130

4,5

338

18

2790
2612
2754
2794
2790
3560

5,4
6,9
6,9
6,5
5,5
5,4

422
469
516
530
335
460

15
17
20
20
22
24
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На сучасному етапі комбайнобудування всі елементи конструкції
системи очищення зерна зазнали якісних та кількісних змін. Будова струсної
дошки (1) (рис. 3-5) за весь час інтенсивного розвитку конструкції комбайна
майже не змінилась. Однак з’явились новації у технології та якості
виготовлення її робочої поверхні (в особливості – комбайнів ІV покоління),
завдяки яким розподіл зернового вороху на поверхні проходить швидше,
рівномірніше та якісніше. Така поверхня стійкіша до процесів корозії і
забезпечує технологічну надійність впродовж значного часу служби
комбайна.
Класичний решітний стан має два решета. У роторних комбайнах та
в комбайнах з багатобарабанними системами обмолоту застосовуються три
решета (3-5; рис.5).

………1………2……………3………4……………5……………..
Рисунок 5 – Трирешітна система очищення зерна з 6-ти лопатевим
вентилятором
Два решета (4-5) – основні, входять до решітного стану, а третє (3), так
зване підготовче, є продовженням струсної дошки (1). Воно призначене для
попереднього сортування зернового вороху в цій технологічній зоні. Таке
попереднє розділення вороху дозволяє знизити навантаження на верхнє
решето, оптимізувати роботу нижнього (5) і тим самим підвищити якість
очищення зерна в цілому.
Вернє та нижнє решета рухаються назустріч одне одному. Такий режим
роботи сприяє збільшенню ефективності роботи системи, зменшує вібрацію
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всієї конструкції та тим самим навантаження на неї і попереджує забивання
решіт соломою. Регулювання зазорів між жалюзями решіт у комбайнах ІІ-ІІІ
покоління, здійснюється, вручну механічними тягами; в комбайнах ІV
покоління – дистанційне, привод – електрифікований, здійснюється з кабіни
оператора.
Для створення потужного повітряного потоку на решітний стан
застосовуються вентилятори. В комбайнах ІІ-ІІІ покоління, використовуються 6-лопатеві вентилятори (рис. 5). Вони – односекційні (суцільні по
всій довжині) та мають спрощену конструкцію і здійснюють забір повітря
тільки з торцевої зони вентилятора. Внаслідок цього вони забезпечують
найбільш сильний потік на решета в зонах, розташованих біля боковин
молотарки. Проте таке конструкційне виконання та технологічний принцип
дії утворюють мертву зону із слабким та нерівномірним потоком повітря в
центральній зоні решітного стану.
Сучасні комбайни (ІV покоління) обладнані турбінними вентиляторами
(рис. 6-7) секційного типу. Така конструкція забезпечує забір більшого
об’єму повітря та рівномірно спрямований потік на решітний стан по всій
його ширині (рис. 4) навіть зі зміною навантаження на верхнє решето.

Рисунок 6 – Турбінний п’ятисекційний вентилятор

Рисунок 7 – Напрями та потужність повітряних потоків
трисекційного турбінного вентилятора
У турбіні число лопатей досягає кількох десятків. Вони захоплюють
повітря невеликими порціями та рівномірно і постійно подають його
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спрямовувальними каналами на решітний стан. Швидкість обертання
вентилятора в сучасних комбайнах змінюється в автоматичному режимі з
кабіни комбайна електродвигуном. Інформація про частоту обертання,
виводиться на монітор автоматизованої інформаційної системи.
У деяких комбайнів (компанія New Holland) крутий нахил додаткового
решета (3) (рис. 5) забезпечує додатковий повітряний потік через масу, яка
подається на поверхню верхнього решета. За рахунок цього збільшується
ефективність роботи системи очищення зерна та покращується чистота зерна.
Якість роботи системи очищення зерна значною мірою визначається
режимом подачі полови (зерно + полова + збоїни) на верхнє решето. Для
цього струсна дошка в місці переходу до додаткового решета може мати
пальцеві подовжувачі.
Одною з проблем є забезпечення якісної роботи системи очищення під
час роботи комбайна на схилах. В таких умовах решітний стан разом з
молотаркою нахиляється вправо або вліво і вся маса, яка підлягає очищенню
зміщується відповідно на лівий або правий бік. При цьому весь ворох під
дією сил гравітації самовільно зсувається та накопичується на одному боці
струсної дошки та решета. Внаслідок цього такий шар маси незадовільно
переміщається в подовжньому напряму по дошці та решетах, як це
передбачається схемою його руху в системі, незадовільно продувається
повітряним потоком на решеті, а незернові домішки, замість бути
видаленими з простору молотарки, провалюються через жалюзі решіт і
надходять у бункер. Для попередження цього негативного явища
спеціалізована система під час роботи комбайна на схилах приводить
решітний стан у горизонтальне положення (рис. 8). У комбайнів, які не мають
такої системи, для запобігання зміщенню зернового вороху на дошці та
решетах застосовуються поздовжні розділювальні реборди (рис. 9).

Рисунок 8 – Система що зберігає струсну дошку і решітний стан у
горизонтальному положенні
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Рисунок 9 – Трирешітна система очищення зерна з поздовжніми
ребордами струсної дошки (1), підготовчого (2) та верхнього (3) решіт
Оцінка ефективності роботи трирешітного стану (рис. 5, 9)
зернозбирального комбайна КЗС-1218 (ВО «Гомсільмаш» або ТОВ
«Техноторг») [3] свідчить, що навіть під час обмолоту пшениці з високою
вологістю соломи (табл. 2) та високою продуктивністю – на рівні 25,4 т/год,
чистота зерна – хороша: засміченість зерна не перевищує 0,45 % (вимоги – не
більше 3 %).
Технологічні режими роботи молотарки. Формування кількісного та
якісного складу зернового вороху залежить від технологічного режиму
системи обмолоту (у цьому випадку – барабанної). Необхідно усвідомити, що
комбайн, як ніяка інша сільськогосподарська машина, поєднав у собі
множину своїх властивостей, особливостей, технологічних нюансів,
залежність формування якісних показників від характеристик та стану
технологічної культури. Все це він може інтегрально поєднати воєдино, з
орієнтацією на оптимальний результат «продуктивність + якість», тільки за
участю людини-комбайнера. Слід пам’ятати, що широко застосовувана
інтенсивність обмолоту – висока частота обертання молотильного барабана і
малий зазор на виході маси із МСС (2-3 мм), забезпечують якісний та
цілковитий вимолот зерна із колосу і хорошу його сепарацію із системи
обмолоту на струсну дошку. У той же час буде спостерігатись сильне
подрібнення соломи, яка разом з половою надійде в систему очищення зерна,
що є небажаним.
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Таблиця 2 – Умови роботи та якість функціювання системи очищення зерна
зернозбирального комбайна КЗС-1218
Показник
Культура
Урожайність зерна, ц/га
Висота рослин, см
Співвідношення зерна і
соломи
Маса 1000 зерен, г
Вологість, %:
- зерна
- соломи
Оберти вентилятора, об/хв.
Зазори між жалюзями решіт,
мм:
- верхнього
- нижнього
Продуктивність комбайна за
1 годину основного часу,
т/год
Засміченість бункерного
зерна, %

45,6

49,3

1:
1,1

1:
1,1

Значення показника
Озима пшениця
55,3
53,0
41,8
95,8
1:1,0
1:1,2
1:1,4

50,7

48,2

1:1,
3

1:2,4

13,6
33,2

13,5
38,6

13,4
29,7

49,2
13,9
20,3

13,9
23,6

13,8
36,1

13,5
32,7
740

12
8
15,4

20,9

24,3

25,4

21,9

32,9

25,2

0,19

0,25

0,11

0,45

0,25

0,42

0,26

Значний вплив на формування чистоти зерна обумовлює стан самої
системи: рівень технічного обслуговування, технічний стан та технологічні
регулювання. Перелік робіт щоденного технічного обслуговування
передбачає як обов’язкову операцію – очищення молотарки від рослинних
залишків. Їх накопичення особливо спостерігається під час роботи комбайна
на забур’янених полях. Причому цією мокрою подрібненою барабаном
масою струсна дошка буквально залипає як по-центру так і біля боковин
молотарки. Впродовж навіть однієї робочої зміни необхідно по кілька разів
контролювати стан як струсної дошки, так і решіт.
Під час роботи на культурах з підвищеною вологістю і засміченістю, а
також на збиранні хлібів на полях з вологим грунтом слід:
- встановити рекомендовані для відповідної культури технологічні зазори
згідно з рекомендаціями для відповідного комбайна (табл. 3);
- періодично перевіряти і очищати струсну дошку, решітний стан та
піддони системи очищення;
- перевіряти вологість зерна, оскільки гарантією чистого зерна є збирання
хлібів з вологістю зерна не більше 25 %.
Після проведення технологічних налаштувань системи очищення зерна
та після 10-15 хвилин роботи комбайна, перевірити:
- стан решітного стану щодо зависання рештків соломи на жалюзях
верхнього решета;
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- стан зерна в бункері. Значна кількість крупної соломи та полови свідчить
про недостатню силу повітряного потоку вентилятора і потребу в зменшенні
зазорів між жалюзями верхніх решіт;
- наявність та кількість колосків, полови і зерна. Регулюється через відкритий оглядово-контрольний лючок на колосовому шнеці. Значна кількість
зазначених складових свідчить про малий зазор у нижньому решеті. Внаслідок цього зерно не сепарується через решето, а сходить з нього і потрапляє
в колосовий шнек для додаткового обмолоту в спеціальній системі (рис. 2);
- чистоту бункерного зерна. Це проводиться візуально через спеціальний
лючок в бункері (з боку платформи оператора) або безпосередньо в бункері;
- відсутність колосків у складі вороху, який надходить на дообмолот. Це
свідчення того, що подовжувач верхнього решета має малі зазори і внаслідок
цього необмолочені колоски сходять з нього поза межі молотарки (у втрати).
Тому це терміновий сигнало для збільшення зазорів між жалюзями
подовжувача;
- рівень засміченості зерна в бункері соломистими частинками та
половою. Наявність такого явища свідчить, що солома в молотарці сильно
подрібнюється. Для зменшення засміченості необхідно збільшити частоту
обертання вентилятора, а зазори між гребінками верхнього і нижнього
решета зменшити.
Таблиця 3 – Рекомендовані параметри регулювань системи очищення зерна
Зазор між жалюзями решіт, мм
Технологічна
культура

додаткове

верхнє

Пшениця
Ячмінь
Овес
Жито
Люцерна

14
14
14
14
9

12
12
12
12
7

подовжувач
9
9
9
9
0

Конюшина

9

7

0

Гречка

12

10

12

Ріпак

12

9

6

нижнє
8
8
8
8
4 (або пробивне 3мм)
4 (або пробивне 3мм)
4 (або пробивне 6,5 мм)
6 (або пробивне 6 мм)

Частота
обертання
вентилятора,
об/хв
650-800
550-700
550-650
600-750
360-600
360-600
360-550
400-600

Висновки. Система очищення зерна відповідно до конструкційного
виконання та технологічних процесів, які протікають у ній, властивих для неї
технологічних регулювань та значної залежності якості функціювання від
умов роботи характеризується як складна система комбайна.
Для отримання чистого зерна необхідно дотримуватись класичних
правил:
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- якщо на рекомендованих обертах вентилятора за відсутності втрат за
решітним станом зерно в бункері засмічене, а схід маси в колосовий елеватор
(згідно з ревізії-єю стану завантаження колосового шнека) – незначний, слід
зменшувати зазори між жалюзями решіт до отримання необхідної чистоти
зерна;
- регулювання відкриття жалюзей решіт та подовжувача верхнього
решета необхідно здійснювати залежно від кількості зернового вороху в
системі очищення зерна;
- регулювання зазорів у решетах необхідно проводити за відсутності
вороху на них;
- жалюзі решіт у закритому положенні повинні вільно без напруги
прилягати одне до одного. Не допускається докладати зусиль на маховику
системи регулювання для закриття жалюзі;
- величина повітряного потоку, який надходить на очищення,
регулюється тільки з увімкнутим головним контрприводом комбайна.
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Аннотация
В статье приведены результаты исследований влияния особенностей
технологии комбайновой уборки, строения и технологических регулировок
системы очистки зерна и условий ее работы на чистоту зерна в бункере.
Summary
The research results of the effects of combine harvesting technology features,
structure and adjustments of grain cleaning system and conditions of its work on
the hopper grain cleanness are given in the article.
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УДК 631.313
ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ
ПРИСТАВКИ ДЛЯ ЗБИРАННЯ РІПАКУ
Р. Войтович, М. Іванкевич, М. Кожушко
Львівська філія УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого
Розглянуто ефективність використання приставки для збирання ріпаку.
Ключові слова: ріпак, приставка, збирання, ефективність.
Постановка проблеми. Ріпак – важлива олійна культура, яка завдяки
збільшенню виробництва альтернативного палива (біодизелю), зміцнила свої
позиції на міжнародному ринку. Найбільш складною технологічною
операцією в технології вирощування ріпаку є збирання врожаю. Для
обмолочування насіння використовують зернозбиральні комбайни, головний
недолік застосування яких полягає у великих втратах насіння під час
обмолочування. Ці втрати спричинені нерівномірним достиганням стручків,
їх розтріскуванням у процесі скошування.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Збирання насіння ріпаку
проводять як прямим комбайнуванням, так і роздільним способом. Роздільне
збирання рекомендується проводити на забур’янених площах або на площах з
нерівномірним достиганням рослин. За рівномірного достигання та на чистих
посівах проводять лише пряме комбайнування. Обидва методи збирання не
дозволяють запобігти значним втратам насіння. Для зменшення втрат насіння
та рівномірного достигання проводять десикацію посівів за 7 – 10 днів до
збирання урожаю [1, 2]. Це дозволяє зменшити втрати. Одним із основних
способів запобігання втрат також є обладнання комбайнів пасивними
дільниками або бічним ножем, видовження підлоги жатки, встановлення
подовженого різального апарата (так званий «ріпаковий стіл»). За наявності
ріпакового столу насіння, яке вилітає із стручків під час зрізування стебел,
попадає в жатку, а не на землю, що значно запобігає його втратам [3].
Формулювання мети статті. Дослідити доцільність використання
приставки для збирання ріпаку ПРЕ – 6000, виробництва ПП „Компанія
Автоленд‖.
Виклад основного матеріалу дослідження. Львівською філією
УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого проводились випробування
приставки
ПРЕ-6000 на двох фонах під час збирання прямим комбайнуванням ріпаку
сортів „Атлант‖ і „Тітан‖ [4]. Висота рослин ріпаку сорту „Атлант‖ [І фон]
становила 165 см, сорту „Тітан‖ [ІІ фон] – 116 см, а врожайність насіння
34,0 ц/га і 15,2 ц/га відповідно.
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Ефективність використання приставки, навішеної на комбайн Class
Leksion, порівнювали з роботою комбайна Class Leksion, обладнаного
звичайною жаткою. Рослини ріпаку характеризувались сильним
переплетінням стебел. Під час їх обмолоту від контакту з жаткою комбайна
спостерігалось розтріскування стручків, що приводило до значних втрат
насіння. У свою чергу різальний апарат приставки скошує, а бокові ножі
дозволяють зерновій жатці ефективно входити боковинами в переплетіння
рослин, відрізати їх і подавати стеблову масу на подовжений стіл платформи,
що запобігає втратам насіння під час скошування.
Для оцінки якості виконання технологічного процесу приставкою на
дослідних ділянках проводилось визначення втрат насіння методом підбору
втрачених насінин, їх зважуванням та перерахунком втрат у центнерах на
гектар (табл. 1) [5, 6].
Таблиця 1 – Результати досліджень приставки ПРЕ-6000
Результати досліджень
Назва показника

Висота рослин, см
Фактична урожайність, ц/га
Втрати насіння, ц/га

Class Leksion із зерновою жаткою
Пряме
Роздільний
комбайнування
спосіб
ІІ фон
І фон
ІІ фон
І фон
ІІ фон
116
165
116
165
116
15,2
34,0
15,2
34,0
15,2
0,13
0,98
0,39
0,91
0,39

ПРЕ-6000
І фон
165
34,0
0,37

Проведеними дослідженнями встановлено, що втрати насіння на І фоні
під час збирання прямим комбайнуванням становлять 0,98 ц/га, роздільним
способом – 0, 91 ц/га, а з використанням приставки ПРЕ-6000 – 0,37 ц/га. На
другому фоні 0,39 ц/га, 0,39 ц/га і 0,13 ц/га відповідно. Використання
приставки дозволило зменшити втрати насіння в 2,4 – 3 рази.
Висновки. Результати досліджень показали, що застосування приставки
ПРЕ-6000 забезпечує зменшення втрат насіння ріпаку в середньому в 2,4 – 3
рази. Одержані результати підтверджують доцільність застосування
приставки для збирання насіння ріпаку в сучасних технологіях.
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Аннотация
Рассмотрена еффективность использования приставки для уборки
рапса.
Summary
Efficiency of adapter for rape harvesting is considered.
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УДК 635.25/.26:001.8
ПОЛЬОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОСІВІВ ТА ПРОЦЕСУ
ВИКОПУВАННЯ ЦИБУЛІ РІПЧАСТОЇ, ВИРОЩЕНОЇ ЗА
ТЕХНОЛОГІЄЮ КРАПЕЛЬНОГО ЗРОШЕННЯ
А. Кушнарьов, д-р техн. наук, проф., чл.-кор. НААН, С. Маринін,
Л. Мариніна, канд. техн. наук
УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого
У статті представлено польові дослідження розмірних характеристик
цибулі ріпчастої, вирощеної за технологією крапельного зрошення.
Проаналізовано роботу викопувальних робочих органів машин закордонного
виробництва.
Ключові слова: цибуля ріпчаста, крапельне зрошення, товарні вимоги,
поперечний діаметр, викопування, робочий орган, ґрунтові грудки.
Постановка проблеми.
Нині в Україні питання збирання цибулі ріпчастої постало гостро,
оскільки через дефіцит та дорожчання ручної праці, а також збільшення
площ посіву цієї овочевої культури, виникла необхідність застосування
спеціальних машин для механізації виконання технологічних процесів під час
її вирощування. Вітчизняна промисловість таких машин не виробляє, тому
парк машин для цих потреб комплектують закордонною технікою. Оскільки
нова імпортна техніка не завжди по кишені українському сільгоспвиробникові, то часто з-за кордону надходить техніка вживана, яка не набагато
дешевша від нової. Але навіть придбавши нову або вживану техніку, фермер
не завжди залишається задоволений якістю її роботи [1].
Мета дослідження – провести дослідження посівів цибулі ріпчастої,
вирощеної за технологією крапельного зрошення, та розмірних
характеристик цієї овочевої культури, а також проаналізувати якість
викопування цибулі робочими органами машин закордонного виробництва.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Дослідження фізико-механічних властивостей цибулі ріпчастої
проводились на території фермерського господарства «Новатор» у с. Дубовка
Горностаївського району Херсонської області. Для цибулі ріпчастої, яка
вирощується за технологією крапельного зрошення, застосовується
широкосмугова схема сівби. Чотири спарених рядки утворюють смугу
завширшки 1 м, відстань між цими смугами - 70 см (рис. 1). На одну смугу
прокладають дві трубки крапельного зрошення.
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Рисунок 1 – Цибуля ріпчаста, вирощена за технологією крапельного
зрошення.

Умови проведення досліджень згідно з вимогами [2] представлені в
таблиці 1.
Таблиця 1 – Показники умов досліджень
№
п/п
1
2
3
4
5
6

7

8
9
10
11
12
13
14
15

Показник
Культура
Сорт
Тип ґрунту і назва за механічним складом
Рельєф
Мікрорельєф
Вологість ґрунту в шарах, %:
(0 …5,0) см
(5,1…10,0) см
(10,1…15,0) см
Твердість ґрунту в шарах, МПа:
(0…5,0) см
(5,1…10,0) см
(10,1…15,0)см
Висота обрізаного бадилля та бур’янів,
середньоарифметичне значення, см
Стан бадилля
Кількість бур’янів, шт./м2
Вага бур’янів, середньоарифметичне значення,
г/м2
Спосіб висіву
Схема висіву, см
Ширина стрічки, см
Відстань між стрічками, см

Значення показника за даними
випробувань
Цибуля ріпчаста
Глобус
Південний чорнозем
Рівний
Вирівняний
18,0
18,5
19,0
1,0
2,2
2,2
20,45
Сухе
37,7
1596,7
стрічковий
10+20+10+20+10+20+10+75
100
75

Під час досліджень посівів цибулі ріпчастої, вирощеної за технологією
крапельного зрошення, визначались такі показники:
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- висота обрізаного пера цибулі;
- висота, на яку виступають цибулини над поверхнею ґрунту;
- глибина залягання цибулин у ґрунті;
- висота і діаметр цибулин.
Результати статистичного обробітку цих показників представлені в
таблицях 2–5.
Таблиця 2 – Висота обрізаного пера цибулі
Середньоарифметичне
значення, см
20,4

Середньоквадратичне відхилення, ±
см
1,7

Коефіцієнт
варіації, %

Похибка
досліду

8,3

0,3

Точність
досліду,
%
1,4

Таблиця 3 – Висота, на яку виступають цибулини над поверхнею ґрунту
Середньоарифметичне
значення, см
4,1

Середньоквадратичне
відхилення, ± см
0,7

Коефіцієнт
варіації, %
17,9

Похибка
досліду
0,1

Точність
досліду,
%
3,9

Таблиця 4 – Глибина залягання цибулі в ґрунті
Середньоарифметичне
значення, см
4,1

Середньоквадратичне
відхилення, ± см
0,8

Коефіцієнт
варіації, %
19,1

Похибка
досліду
0,1

Точність
досліду,
%
3,3

Таблиця 5 – Висота цибулин
Середньоарифметичне
значення, мм
51,9

Середньоквадратичне відхилення, ± мм
8,1

Коефіцієнт
варіації, %
15,6

Похибка
досліду
1,8

Точність
досліду,
%
3,5

Кожен виробник овочів прагне. Щоб якість його продукції
відповідала товарним вимогам. Для цибулі ріпчастої товарні норми за
сортами (вищий, перший, другий) встановлені ДСТУ 3234 «Цибуля ріпчаста
свіжа. Технічні умови» [3]. Вимоги для товарних сортів цибулі представлені
в таблиці 6.
У Херсонській області нами були проведені дослідження з
визначення розмірних характеристик цибулі ріпчастої сорту Глобус,
вирощеної за технологією крапельного зрошення. Цибулини цього сорту не
мають овальної форми, тому будемо розглядати вимоги до діаметру цибулин
– для «решти форм».
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Таблиця 6 – Вимоги до товарних сортів цибулі
Розмір цибулин за найбільшим
Характеристика і норма для товарних
поперечним діаметром, см, не менше:
сортів цибулі
Вищий
5
6
Довжина пера
Довжина висушеної шийки, см, не
2-5
більше
Кількість цибулин з довгою висушеною
не допускається
шийкою 5-10 см, %, не більше
Пошкодження
Кількість цибулин з механічними
пошкодженнями, а також з незначними
пошкодженнями, які зарубцювалися, не допускається
сільськогосподарськими шкідниками,
%, не більше
для овальних форм
для решти форм

Перший
4
5

Другий
3
4

2-5

2-5

3

6

1

5

Результати визначення розмірних характеристик цибулі ріпчастої
оформляли у вигляді згрупованих варіаційних рядів, після обробки яких
побудували гістограми розподілу цибулі ріпчастої залежно від діаметра
(рис. 2).
18
16

Частота

14
12

10
8
6
4
2
0
Діаметр цибулин, мм

Рисунок 2 – Гістограма розподілу діаметра цибулі ріпчастої
На підставі отриманих статистичних даних побудована діаграма
розподілу товарних сортів цибулі ріпчастої залежно від поперечного діаметра
(рис. 3). Цибуля ріпчаста вирощена за технологією крапельного зрошення
залежно від діаметра ділиться за сортами: вищий – 62%; перший – 25%;
другий – 8%; не сортовий – 5%.
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Рисунок 3 – Діаграма розподілу товарних сортів цибулі ріпчастої
залежно від поперечного діаметра
Для якісного протікання процесу викопування цибулі ріпчастої
спеціальна машина повинна виконувати такі технологічні операції [4–11]:
- відділити цибулевмісний шар ґрунту та розпушити його;
- руйнувати грудки ґрунту більші за розмір цибулин;
- відділити цибулю від ґрунту та укласти її на поверхню ґрунту.
Операцію відділення цибулевмісного шару ґрунту виконують різні
робочі органи, такі як: суцільний леміш, набір активних лемешів, набір
пасивних лемешів, активний квадратний вал, активний шнековий вал,
дискові робочі органи [12, 13].
Аналіз відомих викопувальних робочих органів машин для збирання
цибулі показав, що під час викопування цибулі ріпчастої разом з цибулинами
на сепарувальні робочі органи потрапляє велика кількість ґрунтових
домішок, а також грудок сумірних з розмірами цибулин. Активні робочі
органи не пристосовані до ґрунтово-кліматичних умов України, вони
пошкоджують цибулини, мають низьку надійність та високу енергоємність
процесу. Сепарація ґрунтового вороху здійснюється за рахунок його
переміщення по пруткових транспортерах. Укладання цибулі на поверхню
ґрунту відбувається в результаті вільного падіння цибулин з пруткових
транспортерів та елеваторів.
Тому найбільш перспективними є викопувальні робочі органи, які
проводять відділення частини ґрунтових домішок уже в процесі викопування
цибулин з ґрунту, що забезпечить підвищення продуктивності праці і якості
продукції.
Під час досліджень якості виконання технологічного процесу
викопування цибулі ріпчастої машиною з викопувальним робочим органом –
лемешем, встановлено, що утворюються ґрунтові грудки розміром до 30 мм –
78,64 %; 30–50 мм – 13,84 % та більше 50 мм – 7,53 % (рис. 4).
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78,64%

до 30 мм
30-50 мм
більше 50 мм

7,53%

13,84%

Рисунок 4 – Викопувальний робочий орган леміш та діаграма розподілу
ґрунтових грудок за розміром

Під час викопування цибулі ріпчастої машиною, в якої робочий
орган для викопування - квадратний вал, відбувається травмування цибулин
(рис. 5), що є недопустимим для реалізації цибулі та її зберігання.
89,66%

пошкоджена цибуля
не пошкоджена
цибуля

10,34%

Рисунок 5 – Викопувальний робочий орган - активний вал та діаграма
маси пошкодженої та не пошкодженої цибулі ріпчастої

Висновки
Отримані дані досліджень дають змогу проаналізувати геометричні
характеристики цибулі ріпчастої, яка вирощується за технологією
крапельного зрошення, а також проводити проектування робочих органів
цибулезбиральних машин, виходячи з отриманих показників.
Наявні викопувальні робочі органи, які застосовуються в машинах для
збирання цибулі ріпчастої, не забезпечують якісного технологічного процесу.
Адже підкопувальні робочі органи машин для збирання овочевих культур
виконують одну з перших операцій технологічного процесу збирання, тому
ступінь їх удосконалення значною мірою визначає технологічну схему та
якість роботи машини в цілому.
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Аннотация
В
статье
представлено
полевые
исследования
размерных
характеристик лука репчатого выращеного по технологии капельного
орошения. Проанализировано работу выкапывающих рабочих органов машин
заграничного производства.
Summary
The paper presents the field researches of dimensional characteristics of
onion grown under drip irrigation technology. The work of digging bodies of
foreign machines is analyzed.
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УДК636.084.74:001.8
ВИСОКОЕФЕКТИВНА КОРМОПРИГОТУВАЛЬНА ТЕХНІКА
О. Кришталь, В. Сліпенька
УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого
У статті розглянуто імпортні та вітчизняні машини та обладнання
для приготування кормів шляхом подрібнення кормової сировини, їхні
конструкційні особливості і результати випробувань в умовах експлуатації
на свинофермах України.
Ключові слова: кормоприготувальна техніка; подрібнювач; дробарка;
лінія подрібнення; дослідження
Постановка проблеми. Основою ефективного розвитку галузі
тваринництва є повноцінна годівля тварин, яка забезпечується виробництвом
достатньої кількості кормів, зниженням втрат їхньої поживності під час
заготівлі, зберігання, а також підготовкою кормів до згодовування. Як
свідчать світовий досвід та результати досліджень, застосування нового,
сучасного, конкурентоспроможного обладнання для подрібнення кормів
дозволить отримати корми відповідно до вимог науково обґрунтованих норм
годівлі сільськогосподарських тварин,
що веде до максимальної
продуктивності і збереження поголів'я та раціонального використання
кормових ресурсів.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Вивчення матеріалів сільськогосподарських виставок та зразків
обладнання, яке застосовується в господарствах України, показує, що
закордонні сільгоспвиробники широко застосовують обладнання, яке
дозволяє покращити якість виконання технологічного процесу приготування
кормів. Основною тенденцією в розробці обладнання для приготування
кормів повинно бути використання обладнання, яке характеризується своєю
міцністю і стійкістю до впливу агресивного середовища. В Україні
високоефективне обладнання для подрібнення кормів, яке знаходить широке
застосування на фермах країни, виготовляє ТОВ "Грантех Інжиніринг".
Мета дослідження.
Визначити ефективність застосування кормоприготувальної техніки, яка
дозволяє знизити собівартість виробництва продукції тваринництва за
рахунок впровадження нового типу обладнання, яке характеризується
високою якістю виконання технологічного процесу, стійкістю та безпечністю
в експлуатації.
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Виклад основного матеріалу.
Основним способом підготовки кормів до згодовування є механічний
(подрібнення, сушіння, запарювання, варіння, осолоджування, пресування). У
сучасних технологічних лініях кормоприготування, а також в окремих
машинах для подрібнення кормової сировини використовують спеціальні,
універсальні та комбіновані машини.
На фермах сільськогосподарських підприємств під час підготовки
кормів до згодовування (подрібнення грубих кормів) використовувались
подрібнювачі ИГК-30Б, ИКВ-5А, дробарка ИРТ- 165, лінія подрібнення
соломи ЛИС- 3 та ін. вітчизняного та зарубіжного виробництва.
Подрібнювач грубих кормів ИГК-30Б для подрібнення соломи, сіна та
інших грубих кормів у розсипному стані вологістю до 25 % виготовляють у
двох модифікаціях - з приводом від ВВП трактора класу 1,4 (ИГК-30Б-І) і з
приводом від електродвигуна потужністю 30 кВт (стаціонарний варіант,
ИГК-30Б-ІІ).

Рисунок 1 – Загальний вигляд подрібнювача ИГК-30Б

Солома подається горизонтальним конвеєром, ущільнюється похилим
конвеєром, надходить до приймальної камери, захоплюється лопатями
вентилятора і спрямовується до подрібнювального апарата. Пройшовши між
штифтами, подрібнена солома потоком повітря по трубопроводу виводиться
з машини.
Під час подрібнення частки корму розриваються вздовж і впоперек
волокон, утворюючи масу з розпушеною поверхнею, що дуже важливо для
проведення термічної, хімічної і біологічної обробок. Січка завдовжки від 10
до 75 мм складає більше 80% усієї подрібненої маси. Максимальна
продуктивність подрібнювача - 3,2 т/год.
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Подрібнювач кормів ИКВ-5А «Волгарь-5» призначений для
подрібнювання соковитих і грубих кормів (солома, зелена маса, сінаж, сіно).
Його можна використовувати як в потокових лініях кормоцехів, так і окремо.

Рисунок 2 – Подрібнювач кормів ИКВ-Ф-5А
Таблиця 1 – Технічна характеристика подрібнювача кормів
ИКВ-Ф-5А
Продуктивність під час переробки сіна та соломи, т/год
Потужність привода/, кВт
Перший ступінь подрібнення
Частота обертання різального барабана, с-1
Довжина різання матеріалу різальним барабаном, мм
Зазор між ножами та протирізальною пластиною, мм
Другий ступінь подрібнення
Частота обертання рухомих ножів і шнека, с-1
Довжина різання подрібненого матеріалу на виході, мм
Зазор між рухомими і нерухомими ножами, мм

0,8-1,0
22
12,2
20-80
0,5-1,0
17
2-10
0-0,5

Дробарка-подрібнювач кормів ИРТ- 165 призначена для подрібнення
пресованого сіна і соломи (паки, рулони) і випускається в двох модифікаціях:
пересувна (ИРТ- 165-01) і стаціонарна (ИРТ- 165-02). Подрібнювальний
робочий орган - молоткового типу. Різання однорідніше, ніж у ИГК-30 Б,
частки завдовжки до 25 мм складають 82,2 % від усієї подрібненої маси.
Продуктивність подрібнювача - 0,6-16 т/год залежно від вологості початкової
сировини.
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Подрібнювач ФГФ-120МА молоткового типу дозволяє отримувати січку
довжиною від 10 до 75 мм, причому дрібна фракція переважає.
Продуктивність машини залежить від вологості сировини і складає 0,8 - 2,5
т/год.
Лінію подрібнення соломи ЛИС- 3 використовують для подрібнення
соломи і сіна будь-якої вологості в паках, рулонах і розсипом. Лінія
складається з живильника-завантажувача кормів, транспортера-дозатора і
подрібнювача-змішувача. Близько 80% матеріалу після різання має довжину
до 50 мм, 20% - від 50 до 100 мм. Продуктивність лінії − 3-5 т/год з
електродвигуном потужністю 75 кВт.
Для подрібнення кормів у фермерських господарствах Європи успішно
використовують пересувні та стаціонарні подрібнювачі Томагавк з продуктивною потужністю близько 1000 кг/год. Машини характеризується міцною
конструкцією і простотою використання. Подрібнювач Tomahawk 505M
(рис. 3) агрегатується з трактором потужністю 70 к.с. Всі операції
виконуються з кабіни за допомогою гідравлічного або електромагнітного
блоку управління.

Рисунок 3 – Подрібнювач соломи Tomahawk 404-505-505X
У моделях Tomahawk 404 и 505 застосовують нерухомі і обертові леза
для нарізання сухого матеріалу на фракції довжиною 50 мм. Довжина леза
може змінюватись за рахунок пересування ротора – при цьому змінюється
зазор між лезами. Виготовлюються варіанти соломорізок з електричним
приводом і встановленим молотковим подрібнювачем для перероблення
соломи у фракцію 1-5мм. Модель Tomahawk 404 - використовують для
подрібнення тюків діаметром 1,2 м, Tomahawk 505 - для подрібнення тюків
діаметром 1,5 м, Tomahawk 505XL - для подрібнення тюків діаметром понад
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1,5 м. Для полегшення роботи та розміщення широких прямокутних тюків
встановлюють барабани різної ширини. Моделі "Tomahawk" барабанного
типу економі, вигідні, прості і надійні. Вони не мають редуктора, привод
ротора підєднаний безпосередньо до трактора, а для обертання барабана
використовують гідромотор.
Таблиця 2 – Технічна характеристика подрібнювача соломи
Tomahawk 505:
Показник
Матеріал
Вологість, %
Форма матеріалу
Продуктивність кг /год
Встановлена потужність, кВт
Габаритні розміри, м
Маса, кг

Значення показника
Трав'яна біомаса, солома, сіно
До 30
Ціліндричні тюки діаметром 1,20 - 1,50 м
Куби розміром 2,00 х 1,30 х 1,20 м
та 2,50 х 1,30 х 1,20 м
До 2500
37 або 45
3.80 х 2,00 х 2,70
1360

За принципом конструкції подрібнювача Tomahawk в ТОВ "Грантех
Інжиніринг" розроблено подрібнювач соломи ГТИС, який використовують
для первинного подрібнення тюків у складі лінії подрібнення сировини
ГТЛП. Серійне виробництво ліній подрібнення сировини ГТЛП-1, ГТЛП-2,
ГТЛП-3, ГТЛП-4 розпочато в 2015 році.
Лінії ГТЛП призначені для подрібнення усіх видів сухої соломи
зернових, бобових, рису, рапсу, люцерни, стебел кукурудзи та інших
матеріалів, упакованих в рулони діаметром не більше 1,8 м і паки сировини
прямокутної форми.
Конструкція складових елементів та виконання технологічного процесу
на всіх лініях аналогічні. Відмінність конструкцій полягає у продуктивності
дробарок, їх габаритних розмірах та типі живильника.
Дослідження з визначенні ефективності роботи ліній і їх складових
проведені на лінії подрібнення сировини ГТЛП-2, у склад якої входить
подрібнювач соломи ГТИС-1, дробарка молоткова ГТДРМ-0,7/55 та циклони
з вентиляторами для накопичення подрібненої сировини.
Cтіл подачі тюків (рис. 4) ‒ це зварна металева рама завдовжки
4000
мм та завширшки 1256 мм, яка встановлена на підлозі на шести стійках. На
рамі встановлено планчастий транспортер з електроприводом, борти,
огородження, стійки та пульт керування.
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Рисунок 4 – Загальний вигляд столу подачі тюків сировини
ГТСП-1
Переміщення сировини по столу до подрібнювача виконує ланцюговопланчастий транспортер. Він виготовлений з планок, закріплених на ланцюгу
паралельно одна одній з кроком 470 мм. Ширина транспортера 1600 мм. Для
запобігання випаданню сировини зі столу до його рами прикріплені борти.
Висота столу з бортами - 1500 мм. Для безпечної роботи застосовують
захисне огородження по обидва боки столу на відстані біля 500 мм.
Пульт керування та електродвигун привода транспортера закріплені на
рамі в доступному для оператора місці.
Подрібнювач сировини (рис. 5а) представляє собою металеву
конструкцію, на якій закріплено його основні вузли ׃корпус і фланець
приймального барабана, два електродвигуни для обертання фрези-ротора та
приймального барабана, фреза-ротор (рис. 5б), яка розміщена всередині
корпусу, щит з електроприладами і пристроєм перетворення частоти
електричного струму для зміни числа обертів електродвигуна приймального
барабана.
Електродвигун приймального барабана оснащений пристроєм плавної
зміни числа обертів, що дозволяє досягти необхідної продуктивності.
На фрезі -роторі встановлені ножі для подрібнення сировини до заданих
розмірів.
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а)
б)
Рисунок 5 – а) Загальний вигляд подрібнювача сировини ГТИС-1;
б) Загальний вигляд фрези-ротора подрібнювача
Дробарка молоткова ГТДРМ-0,7/55 (рис. 6) складається зі станини, на
якій закріплений корпус, ротора з молотками, встановленого у
самовстановлюваних підшипниках, шибера перекидного, клинопасової
передачі, яка з'єднує електродвигун з ротором, рами решітної з решетом,
кришок, патрубка вивантаження та шиберів підсосу повітря. Всередині
верхньої частини корпусу встановлені спеціальні деки.

Рисунок 6 – Загальний вигляд дробарки молоткової ГТДРМ-0,7/55
Корпус дробарки представляє собою зварну конструкцію з
товстолистового металу і корпусних деталей.
Молотковий ротор - основний робочий орган дробарки. Він виконаний
у вигляді вала, який опирається на два стаціонарних роликопідшипникових
вузли. На валу встановлені диски, стягнуті вісьмома стяжками з розпірними
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втулками. На дисках розташовані осі для розміщення молотків та втулок для
обмеження переміщення молотків вздовж осей їх підвісу.
Дробарка забезпечена перекидним шибером для зміни напряму
подавання матеріалу залежно від напряму обертання ротора. Вмикання
реверсивного напряму блокується кінцевими вимикачами перекидного
шибера. Положення шибера повинне відповідати напрямку обертання
дробарки. Перекидний шибер забезпечує цілеспрямоване попадання
матеріалу в камеру подрібнення. Ступінь подрібнення молотковою
дробаркою залежить від розміру отворів решета.
Дробарку комплектують пневматичним або механічним транспортним
пристроєм. Використання пневматичного транспорту з безпосереднім
відсмоктуванням продукту з дробарки вважається більш вигідним. У цьому
випадку дробарку встановлюють на першому поверсі, що дозволить
зменшити обсяг будівлі або з тим же об'ємом будівлі збільшити розміри
бункерів. Застосування пневмотранспорту покращує режим роботи дробарки
і підвищує її продуктивність. Продуктивність дробарок залежить від виду
сировини, фізичних властивостей подрібнюваного матеріалу, величини
подрібненої фракції. Розмір фракції початкового матеріалу має бути до 50
мм, вологість не більше 14%. Фракція подрібненої сировини залежить від
розміру отворів вживаних решіт. Розміри отворів решіт узгоджують із
замовником. Для відбору та накопичення подрібненої маси встановлені
циклони із дозувальними пристроями.
Технологічний процес подрібнення кормів виконується так:
Круглий чи квадратний тюк сировини після звільнення від шпагату
вручну або за допомогою навантажувача вкладається на стіл подачі. Сировина
після пуску приводу транспортера надходить до подрібнювача. Транспортер
дозволяє безперервно завантажувати тюки, які по черзі переміщуються до
барабана подрібнювача сировини. Плавна зміна числа обертів дозволяє
досягнути потрібної продуктивності і забезпечує адаптацію подрібнювача з
будь-якими подальшими агрегатами у складі лінії. Отримана фракція
повністю готова для подальшого доподрібнення молотковою дробаркою.
Сировина за рахунок пневмоподачі, потрапляє в активний циклон. Далі
матеріал надходить у живильник через завантажувальне вікно і, рівномірно
розподілившись по усій ширині, ротором подається в дробарку. Напрям
обертання ротора живильника повинен відповідати напряму обертання
ротора дробарки. Попередньо подрібнена сировина, проходячи через систему
очищення, фільтрується від домішок і надходить через патрубок
вивантаження в подрібнювальну камеру.
Вихідний матеріал після подрібнення просипається крізь отвори решета
в нижню частину дробарки до патрубка і пневмотранспортом виводиться в
циклон, де відбувається відділення подрібненої маси від повітря.
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Таблиця 3 – Технічна характеристика лінії подрібнення сировини ГТЛП
Показник
Значення показника
Продуктивність подрібнення сировини, кг/год
1400
Встановлена потужність, кВт
88,7
Споживання енергії за годину роботи, кВт год
86,5
Питомі витрати електроенергії, кВт год/т
61,8
Стіл подачі тюків сировини ГТСП-1
Габаритні розміри, мм:
- довжина
4200
- ширина
2508
- висота
1330
Потужність двигуна , кВт
1,5
Маса, кг
400
Подрібнювач сировини ГТИС-1
Частота обертання ротора, хв-1
1050
Діаметр ротора, мм
750
Частота обертання барабана, хв-1
3
Внутрішній діаметр барабана, мм
1850
Габаритні розміри, мм:
довжина
3000
ширина
2200
висота
2850
Встановлена потужність, кВт
30,0
Маса, кг
1200
Дробарка молоткова ГТДРМ-0,7/55
Габаритні розміри, мм:
довжина
2100
ширина
1485
висота
1525
Діаметр ротора, м
0,7
Колова швидкість молотків, м/с
80
Частота обертання ротора , хв-1
1800
Встановлена потужність, кВт
55
Маса, кг
1600

Проведеними дослідженнями встановлено задовільну якість виготовлення лінії подрібнення сировини. Матеріал, з якого виготовлено її складові
елементи, захищений від корозії антикорозійним покриттям, стійким до дії
атмосферних факторів. Складові елементи лінії надійно закріплені до
фундаменту, що виключає їх самочинне зміщення. На них відсутні гострі
кути, краї, задирки та поверхні з нерівностями, які можуть спричинити
травмування персоналу.
Подрібнювач сировини достатньо якісно виконує заданий технологічний
процес. Середній розмір часток під час подрібнення сіна був на рівні 10,3 мм.

248

Ступінь подрібнення сіна становить 33,4 рази. Насипна маса - 150 кг/м³.
Середній розмір часток під час подрібнення сіна дробаркою − 1,3 мм. Ступінь
подрібнення − 7,9 раза. Насипна маса сіна − 275 кг/м³.
Електрообладнання відповідає вимогам нормативних документів з
електробезпеки. Споживана потужність обладнання складає 86,5 кВт.
Експлуатаційно-технологічні та економічні показники розраховані за
умов використання машини в господарстві. Продуктивність за годину
основного часу становить 1400 кг/год. Затрати праці на виконання
технологічного процесу становлять 2,14 люд.-год/т, прямі експлуатаційні
витрати на подрібнення сіна люцерни становлять 214,88 грн./т.
Розміщення елементів конструкції лінії раціональне і забезпечує вільне
пересування персоналу в робочій зоні та задовільні умови спостереження за
технологічним процесом. Лінія подрібнення сировини відповідає вимогам
безпеки та має достатній рівень надійності.
Висновки
Нова технологія приготування кормів з використанням лінії подрібнення
сировини ГТЛП у господарствах України дає змогу знизити металомісткість
та енергоємність однієї тонни приготованої корму, зменшити кількість
енергозасобів і персоналу. Лінії подрібнення сировини ГТЛП (ГТЛП-1,
ГТЛП-2, ГТЛП-3, ГТЛП-4) рекомендовані до включення до Державного
реєстру технічних засобів для агропромислового комплексу
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Аннотация
В статье рассмотрены зарубежные и отечественные машины и
оборудование для приготовления кормов путем дробления кормового сырья,
их конструкционные особенности и результаты исследований в условиях
эксплуатации на свинофермах Украины.
Summary
The article deals with imported and domestic machines and equipment for feed
preparation by grinding the feed material, their design features and test results in
operation on Ukrainian pig farms.
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ВСТАНОВЛЕННЯ ДОПУСТИМИХ УМОВ СТАБІЛЬНОГО
ФУНКЦІОНУВАННЯ ВАКУУМНОЇ СИСТЕМИ МОБІЛЬНОЇ
ДОЇЛЬНОЇ УСТАНОВКИ
О. Медведський, канд. техн. наук, О. Коновалов,
Житомирський національний агроекологічний університет
У статті доведено вплив технологічних та конструкційних параметрів
складових вакуумної системи мобільних доїльних установок на ефективність
процесу машинного доїння корів. За результатами теоретичних досліджень
встановлено оптимальне співвідношення між параметрами вакуумного
балона та молокозбірника. Отримана аналітична залежність визначення
раціонального об’єму вакуумного балона за умови забезпечення якісних
технологічних показників роботи вакуумної системи, зокрема, підтримання
вищого рівня стабільності початкового вакуумметричного тиску.
Ключові слова: мобільна доїльна установка, параметри вакуумної
системи, коефіцієнт кратності об’ємів, стабільний тиск.
Постановка проблеми. Для задоволення потреб дрібного виробника
незбираного молока вітчизняна та закордонна промисловість пропонує
серійні мобільні доїльні установки [4, 6]. З технологічної точки зору, це
доїння у пересувну посудину автономним джерелом вакууму. Порівняльний
аналіз відомих систем доїння вказав на значно вищу продуктивність, менші
затрати праці та меншу питому енерго- та металоємність пересувних систем
доїння порівняно зі стаціонарними доїльними установками, за умови
однакової кількості одночасних корово-доїнь [5].
Особливість конструкції мобільних доїльних установок полягає у
компактному розміщенні на візку структурних елементів, набір яких
притаманний для стаціонарних доїльних установок типу «відро». Але
мобільні доїльні установки мають відмінності у параметрах елементів
вакуумної системи. Це робить їх найменш дослідженими щодо впливу
особливостей конструкційного виконання та технологічних параметрів на
ефективність технологічного процесу – машинного доїння корів. Тому,
зростає важливість встановлення раціонального співвідношення між
параметрами елементів вакуумної системи за умови забезпечення
оптимальних режимних характеристик виконавчих механізмів мобільної
доїльної установки.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ефективність машинного
доїння корів залежить від цілого ряду факторів (технічні характеристики та
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технологічні параметри доїльних установок, особливості організації процесу
доїння та ін.), що впливають не тільки на технологічні особливості
протікання процесу, а також і на організм тварин. До техніко-технологічних
характеристик доїльних установок в першу чергу відносять рівень та
стабільність робочого вакуумметричного тиску у вакуумній мережі.
З’ясовано, що систематичні коливання вакууму в піддійковому просторі
доїльних стаканів зумовлюють скорочення надоїв молока на 9,2 % та
зниження швидкості доїння на 11,8 % [1, 3]. Щодо позитивного впливу
раціонального об’єму вакуумного ресивера на стабільність вакуумметричного тиску відзначається в багатьох роботах [1, 2]. Але стосовно
мобільних доїльних установок не формалізовано взаємозв’язок між
параметрами структурних елементів вакуумної системи.
Відсутність будь-яких науково-практичних рекомендацій щодо
геометричних параметрів та конструкційних рішень відповідно до технікотехнологічних показників та умов експлуатації потребує вивчення впливу
об’ємів складових вакуумної системи на стабільність вакуумметричного
тиску у вакуумній мережі відповідно до режимних характеристик установок
індивідуального доїння.
Мета досліджень полягає у встановленні раціонального об’єму
вакуумного балона та виявлення його оптимального співвідношення з
об’ємом молокозбірника за умови стабільного функціонування виконавчих
механізмів мобільної доїльної установки.
Результати досліджень. Кожне вмикання доїльного апарата мобільної
доїльної установки супроводжується падінням тиску у вакуум-проводі.
Величина падіння вакуумметричного тиску, незважаючи на неперервне
функціонування вакуумного насоса, відповідно до виконаних досліджень,
залежить від геометричних параметрів складових вакуумної системи. Так,
втрати тиску (∆рВ) у вакуумній мережі із заданим рівнем початкового
вакуумметричного тиску у вакуум-проводі (рПВ) визначаються за допомогою
аналітичного рівняння:
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  рПВ 
2 V
 2  (VП  VБ  VМ ) 

(1)

де рПВ – початковий вакуумметричний тиск у вакуумній мережі, кПа;
рВс – сукупний вакуумметричний тиск у вакуумній мережі, кПа [2];
V – об’єм вакуумної системи, V=VП+VБ +VМ, м3;
VМ – об’єм молокозбірної посудини, м3;
VП – об’єм повітропровідної системи, м3;
VБ – об’єм вакуумного балона, м3;
Рівняння (1) встановлює залежність втрати вакуумметричного тиску від
геометричних параметрів структурних елементів вакуумної системи.
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Фізичний зміст зниження тиску на величину ∆рВ полягає у надходженні до
вакуумної мережі додаткової порції повітря, внаслідок чого встановлюється
миттєве значення тиску рівноваги (рВс). По завершенні стабілізаційного
періоду (t) тиск в структурних елементах вакуумної системи відновиться до
рівня початкового вакуумметричного тиску (рПВ), без урахування втрат на
подолання опору тертя повітряному потоку (QS).
Відношення об’єму молокозбірника (VМ) до подвійного об’єму
вакуумної системи (V), з рівняння (1), позначимо через коефіцієнт кратності
співвідношення об’ємів – kv, тобто:

kv 

VМ
p
 В.
2 V
pПВ

(2)

На основі досліджень [2], коефіцієнт кратності співвідношення об’ємів
можна також записати як:

kv  1 

pВс
.
pПВ

(3)

Прирівняємо рівняння (2) та (3):

p
VМ
 1  Вс
2 V
pПВ



k
VМ
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(4)

й виділимо об’єм вакуумного балона:

VБ 

VМ2 1  2  kv 
4  t  QS  kv

 рПВ  VП ,

(5)

де t – тривалість стабілізаційного періоду, с;
QS – об’ємний потік повітря, який створюється вакуумним насосом, у вакуумпровідній мережі, Па×м3/с.
Міжнародним стандартом ISO 5707 [7] регламентована гранична
величина добутку амплітуди зміни тиску на тривалість певного періоду
(рt=∆рВ×t) на рівні 40 кПа×с. Таким чином, обмежувальним фактором у
виборі граничного об’єму вакуумного балона є максимально-допустимі
втрати вакуумметричного тиску за умови рекомендованої [1] тривалості
стабілізаційного періоду та заданого початкового вакуумметричного тиску,
тобто:

t  kv 

pt
 const.
pПВ

(6)

На основі рівнянь (5, 6) та можливих значень [3] коефіцієнта кратності
співвідношення об’ємів kv=0,24–0,40, отримана поверхня відгуку (рис. 1).
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Рисунок 1 – Залежність об’єму вакуумного балона (VБ) від об’єму
молокозбірника (VМ) та втрат вакуумметричного тиску (∆рВ) за його початкового
рівня у вакуумній мережі рПВ=47 кПа, за умови t×kv=const

Наведена графічна залежність (рис. 1) вказує на чітку кореляцію між
геометричними
параметрами
вакуумної
системи
та
втратами
вакуумметричного тиску (∆рВ) від його початкового рівня (рПВ). Причому зі
збільшенням об’єму молокозбірника (VМ) необхідно збільшувати об’єм
вакуумного балона (VБ) для забезпечення граничнодопустимої стабільності
режимних характеристик мобільної доїльної установки. Незалежно від
об’єму молокозбірника (VМ), втрати вакуумметричного тиску (∆рВ) зростають
зі зменшенням об’єму вакуумного балона (VБ). Отже, задаючи межі
амплітуди коливання вакууму, можна встановити об’єм вакуумного балона
(VБ) залежно від об’єму молокозбірника (VМ).
Висновки. Отримана математична модель дозволяє встановити
раціональне співвідношення об’ємів елементів вакуумної системи мобільної
доїльної установки. Збільшення об’єму молокозбірника до 0,025–0,030 м3
потребує більшого на 20–21 % об’єму вакуумного балона для забезпечення
допустимих стабільних умов функціонування виконавчих механізмів
мобільної доїльної установки, порівняно із молокозбірником об’ємом
0,020 м3.
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Аннотация
В статье доказано влияние технологических и конструктивных
параметров составляющих вакуумной системы мобильных доильных
установок на эффективность процесса машинного доения коров. По
результатам теоретических исследований установлено оптимальное
соотношение между параметрами вакуумного баллона и молокосборника.
Полученная аналитическая зависимость определения рационального объема
вакуумного баллона при условии обеспечения качественных технологических
показателей работы вакуумной системы, в частности, поддержание
высокого уровня стабильности начального вакуумметрического давления.
Summary
The article proves the impact of technological and structural parameters of the
vacuum system components of mobile milking machines on the efficiency of
machine milking process. The results of theoretical research found out the optimal
ratio between the parameters of the vacuum container and milk tank. The
analytical dependence determining rational vacuum container volume provided
that the quality of technological performance of the vacuum system, including
maintaining a higher level of stability initial vacuum pressure is obtained.
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АНАЛІЗ ДИНАМІКИ КОМБАЙНОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ
О. Надточій, канд. техн. наук, доцент, Л. Тітова, магістр,
І. Роговський, канд. техн. наук.
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Розглянуто сучасний стан та проаналізовано тенденції забезпечення
ринку зернозбиральних комбайнів і тракторів для аграріїв України.
Ключові слова: комбайн, надійність,
продуктивність, технічний стан, потреба.

наробіток,

втрати,

Постановка проблеми. Практика довела, що успішне і своєчасне
проведення збиральних робіт зернових в основному залежить від високого
рівня матеріально-технічного забезпечення. Іншими і менш важливими
чинниками є організація ефективної роботи збиральних загонів, транспортне
забезпечення, кліматичні умови, кадрове забезпечення та рівень організації
робіт у цілому.
Низька платоспроможність сільськогосподарських підприємств та
незначні обсяги інвестицій призвели до значного зниження рівня
фондозабезпеченості. Нині технічне оснащення аграрного виробництва уже
перетнуло критичну межу. Щорічне фактичне придбання зернозбиральних
комбайнів сільськогосподарськими підприємствами в останні роки не
перевищує 1,2 тис. одиниць, половина від кількості яких щорічно списується.
При цьому щорічні втрати зерна від несвоєчасного збирання за різними
оцінками сягають більше 10% зібраного урожаю і сягають до 7 мли тонн.
Тому гострою проблемою є пошук можливостей для зниження втрат і
покращення оснащення аграрного виробництва сучасною високо продуктивною технікою. Це ще більш актуально, зважаючи на опублікований
аналітичною групою Da Vinci AG st черговий квартальний прогноз Ukrainian
Economic Trends Foreca, згідно з яким товари українського АПК стали
безальтернативним локомотивом українського експорту. Так, уже за 5
місяців 2016 року частка експорту товарів українського АПК склала 41%.
Для порівняння у 2011 році цей показник становив лише 18%. Зростання
частки експорту АПК є тривалою тенденцією. Війна на Донбасі і втрати в
металургійній і машинобудівній галузях, які понесла Україна, лише
посилюють цю тенденцію. При цьому в самому експорті 41,2% займають
саме зернові.
Аналіз останніх досліджень. Раніше лідером сегмента продажу
зернозбиральних комбайнів був Claas, але останні роки дозволили наростити
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продаж New Holland, Case та John Deere. Українські великі та середні
господарства почали більше купувати нову збиральну техніку, поступово
відмовляючись від уживаної. На сьогодні в Україні наявні зернозбиральні
комбайни всіх провідних виробників світу понад 100 марок, моделей,
модифікацій із різними термінами експлуатації від 1 до 30 років. Зокрема з
далекого зарубіжжя приблизно 18000 одиниць. Із них близько 7700
виробництва фірми "Claas", 4700 фірми John Deere, 2300 фірми "AGCO",
2000 фірми "Case", і 1300 одиниць фірми New Holland [1, 2].
Виклад основного матеріалу дослідження. Станом на початок 2009
року в Україні налічувалося близько 57435 одиниць різних типів, моделей,
модифікацій різних фірм зернозбиральних комбайнів зі строком експлуатації
від 1 до 30 років, з них 39091 – у власності сільськогосподарських
підприємств, а 18344 – у господарствах населення [1]. Як, наскільки і в який
бік змінилася ситуація на сьогодні за 5 років потому?

Рисунок 1– Рух тракторів у сільському господарстві України
протягом 2015 року
(а – на початок року ; б – надійшло; в – вибуло)

Аграрні підприємства мають гостру потребу в енергетичних засобах і
збиральних машинах. Оскільки на сьогодні навантаження, особливо на
комбайни, іноді вдвічі перевищують нормативні (180 м.-год.) і складають
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350, а у деяких господарствах і 400 м.-год. на комбайн. Тому, ними
виділяються кошти на закупівлю тракторів і зернозбиральних комбайнів:
понад 20-25% коштів на придбання вітчизняних, до 25-35% на придбання
нових іноземних і 55-40% уживаних іноземних машин. Загалом же, парк
зернозбиральних комбайнів зменшився і переступив критичну межу [3].
Порівняно з тим же 2009 роком кількість тракторів у 2015 році
знизилася на 25% і склала 127078 тис. од. (168500 тис. од. у 2009 р) [4,5]. Це
тривожна тенденція. Аналізуючи кількісний склад тракторів та їх рух
протягом
року,
можна
відмітити
збільшення
зацікавленості
сільгосппідприємств до тракторів з потужністю понад 100 кВт. За 2015 рік
загалом їх кількість збільшилася на 2841 – 1785 =1056 од. У той же час
кількість тракторів з потужністю від 40 до 60 кВт зменшилася на 844
трактори.
Подібна тенденція збереглася і на ринку зернозбиральних комбайнів.
Однак інтенсивність зменшення парку комбайнів дещо сповільнилась
порівняно з 2009 роком [1]. Зокрема з 1815 комбайнів у 2009 р. ця кількість
склала лише 161 комбайн у 2015 (рис. 2).

Рисунок 2 – Рух зернозбиральних комбайнів у
сільськогосподарських підприємствах за 2015 рік
З одного боку може здатися, що така тенденція (кількість комбайнів,
яка надійшла менша за ту кількість, яка вибула) нарешті виправилась і
щорічно Україна нарешті стане більше купувати комбайнів ніж списувати.
Однак на нашу думку таке твердження передчасне. Скоріш за все,
сільгоспвиробники просто продовжують стагнацію тих комбайнів, які давно
вичерпали свій ресурс, продовжуючи їх експлуатацію навіть в економічно
невигідних умовах (затрати на обслуговування і ремонт перевищують вигоду
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від експлуатації). І ця невигідність експлуатації випливе уже на кінець року
після підрахунків собівартості виробництва.
Аналізуючи динаміку придбання комбайнів за останні три роки
(рис.3), можна відмітити, що тенденція до зниження кількості комбайнів
зберігається і надалі. За три останні роки загальна кількість тракторів у
сільськогосподарських підприємствах знизилася на 12689 тракторів і на 2629
зернозбиральних комбайнів. З одного боку ситуацію мало б виправити
вітчизняне машинобудування (комбайнобудування). Тим більше, що з
листопада 2012 року набули чинності зміни до Закону України «Про
стимулювання
розвитку
вітчизняного
машинобудування
для
агропромислового комплексу», відповідно до яких створено умови для
налагодження внутрішнього виробництва сучасної сільгосптехніки, а
обмеження дії заходів стимулювання на період з 2003 по 2010 роки було
знято. Однак і тут, як виявляється, не все так добре, як би цього хотілося.

Рисунок 3 – Наявність тракторів і комбайнів у
сільськогосподарських підприємствах у 2013–2015 роках
Аналіз ринку свідчить, що останніми роками придбання тракторів
щорічно зменшувалося. Якщо у 2012 р. їх було придбано майже 3979 шт. ( на
суму 1822144 тис. грн.), то у 2015 р. на половину менше 2198 шт. ( на суму
1989973 тис. грн.), а за 4 місяці 2016 р. — 592 (рис. 4. - дані за 2016 рік
екстрапольовані на цілий рік) [5]. При цьому незважаючи на зменшення
кількості придбаної техніки загальна сума коштів майже не змінилася як у
2012, так і в 2016. Це на перший погляд це свідчить про те, що
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сільгоспвиробники стали більш розбірливими і стали надавати перевагу
більш дорогій і надійній техніці. Однак це лише на перший погляд. У
розрахунках і під час побудови графіків ціни були переведені в $USA, як
більш стабільну грошову одиницю та через те, що більшість придбаних
тракторів є іноземними.

Рисунок 4 – Придбання тракторів у 2012 – 2016 роках
(ліворуч – одиниць, праворуч – тис. $)
При цьому враховувався середньорічний курс валют. А саме 2012 – 8
грн./$, 2013 – 8 грн./$, 2014 – 11,87 грн./$, 2015 – 21,87 грн./$ та 2016 – 24,4.

Рисунок 5 – Середня ціна (тис.$) придбаних тракторів у 2012 – 2016 роках
(ліворуч), праворуч – % придбаних іноземних
Графіки (рис.5) середньої ціни придбаного трактора свідчать що
перевагу аграрії стали надавати більш дешевій техніці, а точніше вторинному
ринку техніки, яка була у вжитку. Притому перевага надавалася, і ця
тенденція зберігається, як у кількісному, так і грошовому еквіваленті саме
іноземним тракторам.
Яким чином виглядає ситуація з придбанням зернозбиральних
комбайнів (рис. 6, 7).
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Тут ситуація ще більш критична. Можна стверджувати, що
придбання комбайнів сільгоспвиробниками уже увійшло в круте піке.
Порівняно з роком, який передував війні з Росією (2013), загалом на сьогодні
кількість придбаних комбайнів кількісно знизилася в 5 разів (з 1234 до 242).
За кількісним складом вітчизняні в 6,4 рази, а іноземні в 4,95. При цьому
вартісні показники для всіх однакові і показують зниження витрат на 2,81
рази для гривні і 8,6 рази для $ США.

Рисунок 6 – Придбання зернозбиральних комбайнів у 2012 – 2016
роках (ліворуч – одиниць, праворуч – тис. $)

Рисунок 7 – Середня ціна (тис.$) придбаних ЗК у 2012 – 2016
роках (ліворуч), праворуч – % придбаних іноземних
Середня ж ціна за один зернозбиральний комбайн (рис.6) показує
скорочення розриву між вітчизняним і іноземними комбайнами. Так, у тому
ж 2013 році цей розрив складав 2,88 раза, а вже у 2015 і 2016 відповідно у 1,8
і 2,2 раза. Це ще одне підтвердження того, що Україна збільшила поповнення
зернозбиральної техніки вживаними моделями, залишкова вартість яких
майже рівна вартості нових вітчизняних машин. То чому ж ми так вперто
відмовляємось купувати вітчизняні комбайни? Хіба ми не патріоти? Звісно
патріоти. Але одного лозунгу «купуй українське та підтримай вітчизняного
виробника» уже недостатньо. Аргументи, що вітчизняний комбайн майже
втричі дешевший від іноземного свідчать лише про те, що ціна формується за
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рахунок неякісних матеріалів, застарілої технології виробництва і дешевої
робочої сили. Всім зрозуміло, що це не є показники якості. Це може ще якось
себе виправдати у придбанні нескладної техніки (рис.8, 9), наприклад,
ґрунтообробної, де відсутні інновації вже десятками років. Таку техніку ми
ще вміємо виготовляти і достатньо якісну.

Рисунок 8 – Придбання ґрунтообробної техніки у 2012 – 2016
роках (ліворуч – одиниць, праворуч – тис. $)
Як свідчать дані, левову частку придбаної ґрунтообробної техніки
все ж складають вітчизняні зразки. І хоча з 2013 придбання ґрунтообробної
техніки загалом теж знизилося втричі, загальна тенденція вибору саме
вітчизняної техніки збережена і навіть покращена. А саме, у 2013 році
Україна купувала в 2,44 рази більше вітчизняних знарядь, а з роками це
співвідношення збільшилося до 3,12 у 2016 році.
Якщо ж узяти придбання вітчизняної ґрунтообробної техніки
порівняно з іноземною то частка іноземної становить лише близько 35% 2013 р. і 24% у 2016. У грошовому еквіваленті ті ж показники показують. що
більша кількість коштів припадає на іноземну техніку. А саме 70 і 60%
відповідно за ті ж роки.

Рисунок 9 – Середня ціна (тис.$) за одиницю придбаної
ґрунтообробної техніки у 2012 – 2016 роках (ліворуч),
праворуч – % придбаних іноземних
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Висновки
1. Виходячи з проведеного аналізу попит на сільськогосподарську
техніку, особливо енергетичні засоби і зернозбиральні комбайни, на жаль
задовольняється в основному іноземною технікою. При цьому вітчизняна
техніка не користується високим попитом навіть на внутрішньому ринку.
Причиною такої переваги є те, що покупці зацікавлені в найбільш
продуктивній, надійній, економічній і високотехнологічній техніці
закордонного виробництва. Сьогодні уже на полях України випробовується
найбільший гусеничний зернозбиральний комбайн New Holland CR10.90,
який за 8 годин зібрав 797,656 тонн пшениці (цей рекорд зафіксовано у
«Книзі рекордів Гіннеса». Звісно ця техніка поза конкуренцією.
2. Галузь вітчизняного сільськогосподарського машинобудування
перебуває в занедбаному стані і в існуючих конкурентних умовах не здатна
без державної підтримки вийти з цієї негативної ситуації. На сучасному етапі
необхідне формування чітко спрямованої державної стратегії щодо
забезпечення виходу цієї сфери АПК з кризової ситуації. В іншому випадку
існує реальна загроза втрати залишків вітчизняних заводів-виробників, що
призведе до повної залежності від імпорту сільськогосподарської техніки.
3. Виходом із ситуації могло б бути спільне виробництво іноземної
техніки. І спроби такого виробництва були. Зокрема це: меморандум між
Херсонським
машинобудівним
заводом
(ХМЗ)
і
білоруським
«Гомельсільмашем» щодо спільного виробництва зернозбирального
комбайна «Палєссє» із білоруських комплектувальних; ХМЗ спільно з
німецькою компанією CLAAS запустив у виробництво її зернозбиральний
комбайн Tucano-440, отримавши кілька українсько-німецьких гібридів «Скіф
Тукано 440»; «Інноваційні технології» збирали зернозбиральні комбайни
КЗС-15 «Сварог» на 100 % із запчастин відомої імпортної машини New
Holland CSX 7080; ХТЗ із компанією Sampo Rosenlew планували з 2016 року
поставити на потік серійне виробництво й випустити 200 комбайнів за рік, а
до 2018 року збільшити випуск машин до 500 штук на рік. Усі ці спроби
завершилися у кращому випадку випуском декількох зразків комбайнів.
Однак стосовно зернозбиральних комбайнів це чи не єдиний шлях виходу із
такого скрутного становища, коли через брак сучасної збиральної техніки
українські аграрії втрачають щороку 11% врожаю, а це майже 7 млн. тонн
зернових.
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Аннотация
Рассмотрено современное состояние и проанализированы
тенденции обеспечения рынка зерноуборочных комбайнов и тракторов для
аграриев Украины.
Summary
Considers the current state is considered and trends of supplying
Ukrainian market with combine harvesters and tractors for the farmers of Ukraine
are analyzed.
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СПЕКТРАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ДЛЯ ДЕФЕКТОСКОПІЇ ДЕТАЛЕЙ
КОРМОЗБИРАЛЬНИХ КОМБАЙНІВ
І. Роговський, канд. техн. наук, К. Держан, аспірант
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Наведено результати застосування спектрального аналізу для
дефектоскопії колінчастих валів сільськогосподарських машин за методом
вільних коливань.
Ключові слова: дефектоскопія деталей, акустичний метод вільних
коливань, спектральний аналіз, колінчасті вали, дефект.
Проблема. Акустичний метод вільних коливань відноситься до
акустичного неруйнівного контролю і ґрунтується на збудженні пружних
коливань, які вільно затухають, в об’єкті контролю і аналізі параметрів цих
коливань.
Комплекс робіт з дефектоскопії деталей за цим методом включає
вибір способу базування деталі: вибір координат точки удару та імпульсу
сили удару; вибір типу діагностичного сигналу і значення критерію наявності
дефекту. Це досить трудомісткий процес і його необхідно проводити для
кожного нового типу деталей.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Відоме застосування
цього методу в установках типу ―Удар‖ для дефектоскопії деталей [1, 2]. До
складу установки входить ударно-підвісний механізм і електронний
індикатор наявності дефекту.
Під час дефектоскопії деталей, наприклад колінчастих валів, вал
установлюється на ударно-підвісний механізм, який має вузол підвіски
контрольованого валу і механізм утримання і скидання металевої кульки.
Вузол підвіски забезпечує установку вала на жорстку та пружну опору
віброперетворювачем.
Електронний індикатор наявності дефекту (тріщини, порожнини,
несу цільність металу) аналізує огинальну процесу затухання коливань і
вимірює час затухання коливань між двома значеннями амплітуди коливань.
Значенням цього часу характеризує стан дефектності деталі.
Зменшення трудомісткості обгрунтування режимів дефектоскопії
можна досягти застосуванням багатоваріантного аналізу діагностичної
інформації.
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Мета
досліджень:
визначити
можливість
застосування
спектрального аналізу коливань для виявлення дефектів в деталях під час їх
дефектоскопії.
Результати досліджень. У вібродіагностиці одним із методів
виділення із вібраційного процесу діагностичної інформації є частотний
аналіз коливань.
Для проведення досліджень була створена експериментальна
установка на базі дефектоскопу ―Удар‖, ПЕОМ з програмним забезпеченням
[3], яке дозволяє проведення спектрального аналізу коливань на основі
швидкого перетворення Фур’є (ШПФ). Колінчасті вали установлювались на
ударно-підвісний механізм і наносився дозований удар металевою кулькою
для збудження коливань. Сигнал з вібродатчика надходив на плату L-1250
вводу і виводу сигналів. Під час реєстрації сигналу з вібродатчика частота
опитування становила від 20 до 40 кГц залежно від типу вала.
Після реєстрації сигналу проводився спектральний аналіз коливань з
параметрами:
- число точок ШПФ – 512;
- зміщення слідкувальних порцій – 256;
- число порцій ШПФ – 38.
Сигнал вібродатчика представлено на рисунку 1.

а) колінчастий вал без дефекту

б) колінчастий вал з дефектом.
Рисунок 1 – Сигнал вібродатчика
Як видно з рисунка 1, наявність дефекту призводить до інтенсивного
затухання коливань.
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Спектральний аналіз коливань для колінчастих валів двигунів Д-240
у тримірній графіці (рис. 2) дозволяє отримати якісну (візуальну) оцінку
наявності дефекту. Затухання коливань відображено на осі ―Y‖.

б) колінчастий
вал з дефектом
Рисунок 2 – Спектральний аналіз коливань колінвала двигуна
а) колінчастий вал без дефекту

Кількісну оцінку зручніше проводити в двомірній графіці для певних
порцій ШПФ (рис. 3). Програма дозволяє виводити на монітор результати
аналізу коливань для будь-якої порції ШПФ, здійснювати кількісну оцінку
амплітуди і частоти коливань.

а) колінчастий вал без дефекту

б) колінчастий вал з дефектом
Рисунок 3 – Результати аналізу коливань (6 порція ШПФ)
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Амплітуда, В

Такий аналіз дозволяє швидко виявити частоти, на яких найбільше
проявляється дефект у деталі. Для колінчастих валів двигунів Д-240 – це
частота від 6 кГц до 7 кГц.
На рисунку 4 наведені дані аналізу затухання коливань порціями
ШПФ для групи колінчастих валів Д-240. З рисунка 4 видно різницю в
характері затухання коливань навіть для валів без видимих дефектів, що
може бути наслідком усталеності матеріалу деталей.

Час, с
Рисунок 4 – Графік затухання амплітуди коливань для групи
валів Д 240: 2, 5, 9, 16, 17 – номера валів без дефектів;
13, 14 – номера валів з дефектами
Для колінчастих валів двигунів СМД-60 спектральний аналіз
коливань (рис. 5) має дещо інший вигляд, але чітко проглядається діапазон
частот від 8 кГц до 10 кГц, на яких найбільше затухають коливання для вала
з тріщиною.

б) колінчастий вал з
дефектом
Рисунок 5 – Спектральний аналіз коливань колінвала двигуна
СМД-60

а) колінчастий вал без дефекту
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Висновок
Як видно з результатів досліджень, застосування комп’ютеризованої
установки і програми оброблення сигналів прискорюють вибір параметрів
режиму дефектоскопії на основі якісної і кількісної оцінок процесу коливань
із застосування спектрального аналізу, що, в свою чергу, підвищує
достовірність діагнозу.
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Аннотация
Приведены результаты применения спектрального анализа для
дефектоскопии коленчатых валов сельскохозяйственных машин методом
свободных колебаний.
Summary
The results of the spectral analysis use for flow inspection of crankshaft of
agricultural machines by a method of free fluctuations are given.
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Новітні технології в АПК: програмування,
управління, оцінювання
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УДК 631.3:061.4
СИСТЕМНО-АНАЛОГОВЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ
ЕКОЛОГІЧНОГО КЕРОВАНОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА ЗА
ЛАНЦЮГОВИМИ ПРОЦЕСАМИ
В. Кравчук, д-р техн. наук, професор, чл.-кор. НААН України,
Т. Гайдай,
ДНУ «УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого»;
Г. Баранов, д-р техн. наук, професор, О. Прохоренко, аспірант
«Національний транспортний університет»
Запропоновано
символьно-аналітичне
моделювання
складних
динамічних систем відкритого типу на базі аксіоматичних знань
структурно-функціональних з’єднань агротехнологічних комплексів, які
функціонують у єдиному просторово-часовому континуумі.
Ключові слова: екологічне кероване землеробство, агротехнології,
конструктивні алгоритмічні рішення, системні закономірності з’єднань,
ефективність моделювання.
Вступ. Синергія екологічного керованого землеробства (ЕКЗ) [1-3] в
умовах змінного прояву впливів зовнішнього середовища (ЗС) повинна
гарантувати продовольчу та ресурсну безпеку держави завдяки функціонуванню сталого високоефективного виробництва продукції рослинництва
(ВПР) [4].
Аналіз джерел. Глобалізація ринкових відносин разом із базисом
інноваційних прогресивних сільськогосподарських машин (СГМ) впливає на
техніко-економічні показники забезпечення високоефективного ВПР у
конкретних зонах ризикованого землеробства [3,4]. Зняття невизначеності
можливих конфліктів та систематизація знань стосовно синергетичних
з’єднань досягається методами системного аналізу, синтезу нового та
моделювання складної динамічної системи (СДС) [5].
Синергетична триєдність: виробництво, випробування
та
використання інноваційних СГМ із застосуванням методів системноаналогового моделювання (САМ) дозволяє підвищити точність режимів
роботи технічних засобів за рахунок інтелектуалізації всіх ієрархічних
енерго-ресурсоощадних процесів [1,3, 4,6] а також прогнозу витрат наявних
ресурсів для отримання цільових ефектів у формах продуктів і товару [6].
Мета дослідження – визначити технологію символьно-аналітичного
(комп’ютерного) моделювання СДС на базі початкових аксіоматичних знань
структурно-функціональної стійкості системної організації взаємодії
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агротехнологічних комплексів, які реагують на можливі впливи ЗОС
природного та соціотехнологічного характеру у єдиному просторово
часовому континуумі (ПЧК).
Основний матеріал. Сучасне комп’ютерне моделювання СДС,
відкритої до впливу різноманітних факторів ЗС, застосовує принципи
синергетики, символьні алгебри, теорії алгоритмів, графів, множин для
прогнозування динамічних, кінематичних і статистичних властивостей
стосовно реальних об’єктів (інтегрованих системних комплексів), які в
означених умовах функціонують та реагують одночасно у змінних
траєкторіях ПЧК [5,7].
САМ широко використовується на всіх етапах життєвого циклу (ЖЦ)
технологій [7-9]: експериментального синтезу (опису, ідей, гіпотез, схем);
експериментального вимірювання та оцінювання, контролю, порівняння;
ескізного проектування модулів, часток, еквівалентів;прогнозування та
удосконалення режимів роботи агрегатів, комплексів, систем; багатокритеріальної оптимізації та раціоналізації використання базових ресурсів;
оптимізації багатофункціональних застосувань наявних СГМ та
комплектувальних модулів, секцій, механізмів; відновлення чи утилізації
засобів, які напрацювали запланований період експлуатації.
Мета і задачі, які ми розв’язуємо, різні для кожного конкретного
життєвого циклу (ЖЦ) СДС та її компонентів. Тому, розрахункові моделі
відповідно різні, адекватні умовам впливу різноманітних факторів ЗОС на
реальний об’єкт, якій реагує та одночасно відпрацьовує завдання на
реалізацію законів управління СГМ [2]. Початкова інформаційно-образна
динамічна модель (ІОДМ) заданого об’єкта служить у формі АВІДО
(авторська ідея дієвого об’єкта) й тому може коригуватись та змінюватись
залежно від етапу САМ комплексного вирішення задач відповідного ЖЦ
СГМ (табл.1). Кожний ЖЦ реального об’єкта можливо декомпозувати на
складові підінтервали: цільові граничні умови t s початку та t f завершення
циклу t s  t f ; фаза контактної взаємодії з джерельними носіями збурень від
факторів ЗС; фаза сприйняття зовнішнього впливу та початку причиннонаслідкового акту реагування; крок розгалуження потоку первісного
збурення на паралельні потоки (течії) у залежності від потужності та ступеня
проникнення енергії руйнівної дії E i факторів ЗС на внутрішні складові
об’єкти впливу; крок протидії найбільш загрозливим формам руйнуванням
нормованих (типових, штатних, звичайних) режимів функціонування; крок
відповідної структурно-функціональної реконфігурації ( S
) для
забезпечення компенсаторних зусиль з активів протидій згідно з
властивостями видів ресурсу. Повний набір ресурсів TESIMFO, необхідний
продуктивному ЕКЗ [1-4], наведено в таблиці 1, яка відображає також
різницю параметрів для об’єкта і моделі під час розв’язання задач практики.
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Таблиця 1 – Ресурси та міри параметрів для об’єкта i моделі
Відношення, які визначають
просторові топології та міри
параметрів

№
п/п

Властивості та вид
ресурсу

1

T

час

real-time
технологічних
процесів

2

E

енергія

Фізичні
види
природних форм
енергії

3

S

субстанція

4

I

інформація

5

M

матеріал

6

F функція

7

O

організація

Оригінал
Об’єкт

Системна цілісність та єдність
компонентів
у
взаємодіях
Фізичні
носії
сигналів
про
акти функціонування
Природні
властивості
матерії
змінювати власні
форми

Задачі практики

Зображення
Модель
Комп’ютерні
інтервали затримки
t R R
t 0  t  t sup
T
відображення
результату
Символьні знакові
нагадування
про ei  ei  ei i  1,7
теоретичні знання
Е
Фрагментарна
єдність у межах
ІОДМ  SPR
кожної
індивідуальної моделі
4

i

min

max

Символьні-знакові
Текстові
коди сигналограм
повідомлення
моделі
Фіксовані окремі Довідковий
взаємовідношення інформаційний
між символами
фонд

Лінгвістичні описи
Реальні фактичні Символьні рівнянзміни параметрів ня. Таблиці, графізичних форм фіки,
діаграми,
графіки
Ієрархічна
Адресні відношенвзаємодія
ня та інші умови
об’єкта у реальіснування моделі в
ному ЗС упорядобмежених умовах
кованої СДС

Бібліотека типових
програмних
модулів

G(B,Q) [5].
ECDIS [7].

Відповідні часові закономірності для кожного підетапу ЖЦ СГМ у
системі ЕКЗ, яке реалізує ефективні технології ВПР, можна відобразити
(табл. 2) у вигляді взаємопов’язаних задач структурного моделювання, для
адекватної формалізації базових понять – атрибутів (табл. 3), адекватних у
парадигмі зв’язаності (оригінал = об’єкт ↔ модель = зображення) [5,7].

272
Таблиця 2 – Задача структурного моделювання динамічних систем
№
п/п

Технічна задача

1

Інтенсифікувати
процеси
перетворення

2

Зменшити вплив
багатьох чинників і
середовища

Стабілізація
компенсація
захист

3

Розширення
функціональних
можливостей

4

5

6

№
п/п
1
2

3

4

5

Забезпечити
ефективність
потоків речовини,
енергії, інформації
Раціонально
застосовувати нові
матеріали
Розширення
середовища
застосування

Прийоми рішень
концептуальні
структурні
Звуження
Адаптивне
діапазонів умов
управління
здійсненності
процесами

Тип робочої
моделі

Чинники
складності

Логікоалгоритмі
чна система

Несумісність
обмежень

Управління
структурою та
організацією

Структурнофункціональна
схема

Неоднорідні
умови,
різноманітність
природних
факторів

Агрегація,
секціонування,
блочно-модульне
виконання

Ієрархічна
мережева
організація
конструкції

Архітектурнокомпозиційна
організація

Велика кількість
компонент

Нові рішення,
трансформація,
розщеплення

Комплексність,
гібридизація

Конструктивномонтажна схема

Обмежена
пропускна
здатність

Фізико-технічна
діаграма

Неузгодженість
взаємодіючих
пар

Системноатрибутивні
мережі

Безліч цілей

Взаємозамінність,
введення
коректорів
Посилити
структурні зв’язки

Спеціалізація
конструкції,
координація
Переключення,
зміна складу,
параметрична
адаптація

Таблиця 3 – Структурні особливості властивостей об'єктів, які моделюються
Приклади опису
Властивості
Форма
об’єкта
визначення
Атрибут
Тип зв’язку
Не мають
Ім’я, ідентифікатор, Властивість, атрибут
Точкове
інтенсивності
поняття
властивостей
Потужність, маса,
Більше, менше, в
Направлена
Лінійне
пружність, в’язкість,
інтервалі
зміна
температура
інтенсивності
Вектор, сила,
Модуль, напрямок,
Зміна в nБагатомірне
прискорення,
компоненти nвідношеннях
швидкість, колір
мірного простору
Функція,
Логічне
Всюди та завжди,
Логічне
висловлювання,
відношення
тут і зараз
осудження, умови
Параметр
Розподіл
Ймовірне
Події
статистичної
ймовірностей
залежності

Конструктивна алгоритмічна складність блочно-модульних моделейчасток необхідної комплексної інтегрованої моделі обов’язково враховує
реальні вимоги до специфічних TESIMFO ресурсів САМ, які формують
інтелектуальне алгоритмічне забезпечення програмно-апаратних комплексів
для комп’ютерного прискореного розв’язання задач практики ЕКЗ.
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Інтелектуальна технологія САМ реальних об’єктів СДС має власні
ієрархічні форми організації: первинний збір даних у бази знань та даних (БЗБД) для формалізації системи задач з підзадачами та схемами
взаємовідношень між ними відповідно до потреб ЕКЗ, ВПР та лінійними
СГМ [1-3]; формування АВІДО до ІОДМ у вигляді цільових завдань для
комплексного моделювання [5] СДС; на базі аналізу ієрархічних відношень
визначення ланцюгової послідовності – структури стовбура дерева з вузлами
розгалуження, циклічних процедур інтеграції, самонавчання та інших засобів
руху до цілі моделювання [7]; завершення етапів з символьними
комп’ютерними перетвореннями, включаючи отримання алгебраїчного
знаково-формульного розв’язку для кожної взаємопов’язаної задачі
моделювання; оцінювання проміжних необхідних і достатніх результатів у
логічних тестах правил будови субстанції S та за необхідності у формах
чисельного моделювання під конкретні граничні умови задач; візуалізація у
відповідних формах (тексти, таблиці, діаграми, 3D графіки, карти-схеми
ECDIS) отриманих результатів для системного прийняття рішень стосовно
подальших завдань комплексного моделювання ЕКЗ, ВПР та кількості
обраних СГМ чи механізмів; під час визначення будь-яких колізій, відхилень
між планом експериментального дослідження та фактом (фактами
комп’ютерного випробувального моделювання протиріччя) виконується
формування скорегованих завдань, які швидко реалізуються для завершення
узгоджень за вимогами синергетики та практики ЕКЗ.
Початкова природна складність об’єктів СДС потребує на етапах
формалізації фізичних природних об’єктів використовувати методи аналогії
(табл. 4), подібності та розмірності [5,7-9] для всіх констант, змінних
параметрів та знаково-формульних рівнянь необхідних для САМ.
Символьна структуризація. Задачі САМ базуються на формальних
комп’ютерних засобах алгебри та логіки опису задачних лінійних,
нелінійних, гібридних початкових визначень у формі інтегродиференціальних рівнянь, які операційними методами [5,7,9] зводяться до
типових розв’язувальних форм: лінійної алгебри, задач апроксимації, коші
інтегрування та інших перетворень [10].
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Таблиця 4 – Аналогія найпростіших фізичних величин
№
п/п

1

Фазові змінні фізичних процесів
Рух
Різниця
Змінна
Перетворен- потенціа- кількості
Змінна напруги F
Енергія A
ня
лів 
K
Напруга
Заряд q
dAэ  Udq
Електричний
Струм I
U

2
Тепловий
3
4
5

Температура



Механічний:
поступальний Сила
Обертальний
Об’ємний

F

Момент

M
Тиск

P

Ентропія

S Швидкість

Координата

x
Кут

V

Втрати

W
WЭ  U

dq
dt

ds
dt

dAT  ds

WT  U

dq
dt

dx
dt

dAП  Fdx

WП  F

dx
dt

dAB  Md

WB  M

dAo  PdV

WO  P

  d dt



Об’єм

Швидкість

Потужність

Q

d
dt

dV
dt

Відомі фізичні закономірності ЕКЗ [2] встановлені за теоріями чи за
практикою вимірювань під час випробувань СГМ. Ці символьні
закономірності у алгебраїчній формі визначають функціональні залежності
між змінними, що характеризують фундаментальну сутність досліджуваного
явища, процесу, операції.
Кожний параметр має розмірне значення а у функціональній залежності
від інших

a  f (a1 , a2    , ak , ak 1    , an ) ,
де параметри

(1)

ak , k  11 k змінні незалежні фактори, інші параметри

ak 1    , an можуть бути відповідними константами [3]. Конкретна
конструктивна структура функції (1) визначає певний фізичний відомий
закон, який не залежить від вибору мір, одиниць і масштабів виміру [11].
Нульову розмірність мають інваріанти у вигляді формул подібності

i 

ai
,
a a    a kmk
m1
1

(2)

m2
2

Безрозмірні коефіцієнти подібності згідно з
представляти у вигляді



- теореми [8] можна

  f ( I1 , I    , П1 , П 2    , П nk ) ,

(3)
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де функція визначає комбінації n  k зрозумілих вимірних, оцінюваних
параметрів [5,8-11].
Реальні техніко-технологічні з’єднання елементів ЕКЗ конструктивно
реалізуються, як агрегатні послідовні модульно-конвеєрні ланцюги з
декількома складовими учасниками. Кожна складова єдиного ланцюга може
бути однорідною, неоднорідною, гібридною. Одночасно кожний агрегат
може мати внутрішні модулі (паралельні, гібридні, зворотні) ділянки
додаткових механізмів обслуговування для цільового перетворення та
збереження потокової течії транспортно-енергетичної роботи. У межах
кожного спеціалізованого ланцюга-агрегата на певній ділянці реалізації
роботи здійснюється перетворення вхідних (попередніх початкових)
ресурсів, які мають речовинну форму (табл. 4) у вихідні результати, які
мають уже інші цільові параметри.
Єдиний технологічний ланцюг з елементів ЕКЗ можна моделювати по
різному залежно від цільових задач практики.
Потокові часові залежності (затримки між входами та виходами) на
інтерфейсних точках з’єднань агрегатів у вигляді ланцюга формують
рекурентні послідовності з поєднанням (синхронізацією) часових рядів, які
визначають процеси у межах кожного аналізованого агрегата.
Потокові перетворення у межах течії з єдиною попереджувальною
функцією H  H (q, p, t ) можна моделювати відповідно до аналітичних
визначень [8-11]


qs 

H 
H
; p
, H  H ( q, p, t ) ,
Ps
Ps

(4)

де H - гамільтоніан, функція, яка визначає динаміку механічної
системи та взаємовідношення узагальнених координат положення (стану,
позиції) q s і відповідних імпульсів Ps ;
Така концептуальна парадигма дозволяє застосовувати ланцюги з
чотириполюсниками. Кожне з’єднання характеризується парою параметрів,
наприклад (табл. 4), <напруга та струм>. Коли початкова структуризація
визначає агрегати з m - вхідними та n - вихідними полюсами, тоді доцільно
застосовувати декомпозицію та теорію метода Діакоптики (метод Крона –
розчленування для дослідження складних систем).
Кожний техніко-технологічний ланцюг з конструктивних агрегатів у
загальному сенсі характеризує рух, тобто процес динамічної зміни вздовж за
інтерфейсними ділянками часткових перетворень, які можна моделювати
окремо за відповідними частковими завданнями.
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R N визначається як диференційоване відображення
N
N
точки x : I r  R , де I r - інтервал дійсної числової осі в R просторово
Рух в просторі

часового континууму. Ця інформаційно-образна динамічна модель
називається траєкторією, маршрутом або кривою. Графік відображення
f : A  B є підмножиною прямого добутку A B , який складено з усіх
пар виду (a, f (a), a  A) у відповідній системі координат [2,5].
Рух СДС згідно з парадигмою детермінованості І.Ньютона однозначно
визначається початковим положенням (позицією, станом) її точок




x(t 0 )  R N , швидкостями x(t 0 )  R N та прискореннями x (t 0 )  R N , що
визначається у вигляді рівнянь динаміки конкретної точки – еквівалента




x  F ( x, x, t )

(5)

де функція F : R  R  R  R для кожної конкретної системи
визначається конструктивно (табл. 1-4) теоретично чи експериментально.
Диференціальні рівняння (5), як задача Коші, використовують у тих
випадках, коли в явній формі треба враховувати ступінь зовнішнього впливу
(акту дії) іншого контактного фактора ЗС на задану СДС з означеними
початковими умовами. Концептуальна структура конструктивного
розв’язання задачі Коші може здійснюватися, наприклад, засобами MatLab
Simulink чи Mathematica [9]
N

N

N

Рисунок 1 - Узагальнена системо-аналогова модель руху точкового об’єкта
на інтервалі змінного перехідного процесу від означених початкових умов

Конструктивний сенс функціональних обчислювальних елементів
наданої САМ такий [10]. Точковий рухомий об’єкт з параметрами
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x(t 0 )  R N позначено прямокутником із рисок, де T1 та T2 - сталі часу
d
операторів інтегрування; P  dt - оператор диференціювання за Лапласом
[10]. Схема 1 – структура алгоритмів для визначення балансів взаємодії за
поступальних та обертових складових руху у кожній позиції X(t) на інтервалі

T  (T , T )

1
2 ;
моделювання
Схема 2 – відповідно алгоритмічна структура, яка розкриває
конструктивні складові частки функції (5) за рахунок знання власних
залежностей (4,6):




x   ( x, x )





(6)



x  f i ({x j  x k , x j  x k }), i, j , k  1, n

Таким чином схема 1 розкриває специфіку прояву векторної взаємодії
ЗОС та СДС у конкретному топологічному ПЧК, що адекватне вигляду


силових нормованих [ ( x, x)] функцій [10].
Друга схема готує умови для наступного інтегрування типових
(стандартизованих алгоритмічних) рівнянь (4,5) і отримання точних вимірних
 

{x, x, x} на
(оцінюваних, контрольованих) [12] значень параметрів руху
нелінійній траєкторії внаслідок нестаціонарних обставин явища динамічного
прояву всіх впливових силових функцій взаємозалежних дій.
Конструктивна взаємодія САМ дозволяє: проводити символьні(знакові,
формульні) перетворення [7] для отримання розв’язуваних залежностей;
чисельні розрахунки та прогнозні оцінювання структурованих варіантів
організації технологічних процесів; гібридні ситуативні пошукові форми
моделювання для конструктивного вимірного, оцінюваного, контрольованого [2,5,11] синтезу майбутніх інноваційних агрегатів, які реально
покращують (тому що мінімізують ризики) синергетичні якості технології
ЕКЗ.
Підвищення якості комп’ютерного прискорення випробування
синтезованих технічних рішень пов’язано з удосконаленням апаратного,
програмного, інформаційного та мовно-інтерфейсного забезпечення
інтелектуальної основи САМ. Для цього логіка комплексного моделювання
елементів, модулів, блоків, агрегатів, підсистем та систем конкретних СГМ,
технологій ВПР та ЕКЗ повинна накопичувати у пам’яті комп’ютерів бази

278

знань та бази даних з конструктивної деталізації (табл. 1, 2, 3, 4) сутності,
особливості та специфіки кожного класу задач техніко-технологічного
забезпечення прогнозування, випробування та сертифікації показників якості
і працездатності послуг, продуктів та товарів сільськогосподарського
призначення [1-3].
Висновки.
1. На сучасному етапі розвитку агропромислового комплексу
України ефективне та прискорене прогнозування, оцінювання і комплексне
випробування техніко-технологічних рішень для ЕКЗ потребує широкого
впровадження інтелектуальних технологій та засобів системо-аналогового
моделювання, які пов’язані між собою мережею Internet.
2. Синергетичний багатокритеріальний інтегрований ефект ЕКЗ
визначається
завдяки
упередженому,
прискореному,
завчасному
моделюванню майбутніх техніко-технологічних процесів, що гарантує
формування нормативів якості, безпеки, функціональної стійкості,
економічності із забороною ризикових режимів експлуатації СГМ та зайвих
витрат TESIMFO ресурсів.
3. Системно-аналогове моделювання засобами інтелектуальних
технологій в умовах наскрізного електронного документообігу на всіх рівнях
ієрархії сучасного АПК визначає гарантовані умови реалізації тих технікотехнологічних пропозицій ЕКЗ, які триетапно випробувані на етапах
конструктивного проектування, виробництва та натурного випробування у
польових умовах. Засоби САМ на кожному етапі (від ідеї до впровадження),
виявляють (у варіантах пропозицій) конструктивні техніко-технологічні
недоліки та одночасно дозволяють їх ліквідувати, коригувати за
обґрунтованими показниками ефективності.
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Аннотация
Предложено символьно-аналитическое моделирование сложных
динамических систем открытого типа на базе аксиоматических знаний
структурно-функциональных соединений агротехнологических комплексов,
функционирующих в едином пространственно-временном континууме.
Summary
Сharacter-analytical modeling of complex dynamic systems based on opentype axiomatic knowledge of structural and functional connections
agrotechnological agriculture modular systems that operate in a single space-time
continuum are proposed.
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НАНОТЕХНОЛОГІЙ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ РОСТУ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР ТА ОРГАНІЗМІВ
Д. Войтюк, канд. техн. наук, проф., чл.-кор. НААН України,
Ю. Човнюк, канд. техн. наук, доц, О. Гуцол, канд. техн. наук, доц,
І. Сівак, канд. техн. наук, доц, Ю. Гуменюк, канд. техн. наук, доц,
Л. Карпенко
Національний університет біоресурсів і природокористування
України
Проведений контент-аналіз існуючих теорій, котрі обґрунтовують і
пояснюють фізичний вплив електромагнітних (міліметрових) хвиль
надвисокочастотного (НВЧ) діапазону нетеплової інтенсивності на
біологічні
об’єкти.
Запропоноване
використання
енергоощадних
нанотехнологій інтенсифікації росту сільськогосподарських культур та
організмів.
Ключові слова: електромагнітні хвилі, НВЧ-діапазон, нетеплова
інтенсивність, біологічні об’єкти, сільськогосподарські культури, організми,
енергозбереження, нанотехнології, інтенсифікація росту.
Вступ
Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 7.09.2011р., №942,
у якій визначений перелік пріоритетних тематичних напрямів наукових
досліджень і науково-технічних розробок на період до 2015 року ця науководослідна робота (НДР) відноситься до трьох наведених нижче:
1) Фундаментальні проблеми науки про життя та розвиток
біотехнологій;
2) Перспективні технології агропромислового комплексу (АПК) та
переробної промисловості;
3) Створення та застосування нанотехнологій і технологій
наноматеріалів.
Суть проблеми.
Перші публікації щодо впливу електромагнітного випромінювання
(ЕМВ) на живі організми датовані 1966 роком [1, 2]. Однак до теперішнього
часу, незважаючи на все більш широке визнання фахівцями високої
ефективності дії ЕМВ на будь-які живі організми (від бактерій до тварин і
людини) і раціональності їх використання у практичній медицині, біології,
виробництві сільськогосподарської продукції, тваринництві тощо не існує
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достатньо нової обґрунтованої теорії, яка б роз’яснювала природу й характер
цієї дії.
Розуміння дії ЕМВ на живі організми спирається на аналіз питань, які є
предметом вивчення дослідників, котрі працюють у різних галузях науки:
фізиці, електродинаміці надвисоких частот (НВЧ), електроніці НВЧ,
кібернетиці, біофізиці, біології, нанофізиці та ін. Але основне коло уявлень
пов’язане з радіофізикою. Тому вивчення у логічній послідовності
різноманітних сторін проблеми впливу ЕМВ на організми, у першу чергу
базується на її радіофізичних аспектах.
Метою досліджень роботи є проведення контент-аналізу існуючих
теорій, котрі обґрунтовують і пояснюють фізичний вплив електромагнітних
(міліметрових) хвиль НВЧ-діапазону нетеплової інтенсивності на біологічні
об’єкти.
Результати досліджень.
Відомо, що малоінтенсивні (неіонізувальні) ЕМВ нетеплового рівня
потужності у діапазоні НВЧ практично не проникають у глибину тіла тварин
і в глибину середовища живлення мікроорганізмів (під час проникнення
усього на кілька сотень мікрометрів щільність потоку потужності знижується
приблизно на порядок).
Дійсно, монохроматичні (одночастотні) випромінювання розглядуваного діапазону у навколишньому середовищі відсутні; крізь атмосферу
вони практично не проходять. Враховуючи те, що живі організми
використовують усі зовнішні фактори, котрі можуть бути корисними для їх
життєдіяльності, не можна виключати ту обставину, що вони
прилаштувались і до використання зазначених вище обставин. Цей дуже
високочастотний діапазон (інколи його називають гіпервисокочастотним)
може бути використаний живою матерією для обробки великих обсягів
інформації. Енергія квантів цього діапазону hv (h - постійна М. Планка, v лінійна частота ЕМВ), з одного боку, менша енергії теплового руху атомів і
молекул kT (k - постійна Больцмана, Т - абсолютна температура; за кімнатної
температури kT≈4∙
Джоулів), бо hV≈2∙
…2∙
Дж (для НВЧ та
гіпервисокочастотного діапазонів, відповідно), а з іншого – набагато менша
енергії навіть слабких водневих зв’язків у живих організмах, котра складає
Дж і може призвести до їх розриву лише за наявності багатоквантових
процесів. Відсутність шкідливої дії на організм у сукупності з великою
інформаційною ємкістю може сприяти використанню розглядуваних
діапазонів хвиль живими організмами для зв’язку та управління, причому за
невеликого рівня потужності керівних сигналів.
Хоча ці міркування можуть бути й безпідставними, оскільки могла
виникнути ситуація, за якої такі судження є справедливими для
мікроорганізмів, але помилковими для тварин, рослин, чи навпаки. За всіх
обставин слід розпочинати з експериментів, причому за відсутності (інколи
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повної відсутності) достовірних даних – з експериментів досить різноманітних, які охоплюють живі організми різної складності організації.
Стосовно природи гострорезонансної дії ЕМВ на ліквідацію чи
упередження порушень функціонування живих організмів [3 - 19] слід
зазначити деяку специфічність вказаної дії. Основні риси (вказаної)
специфічності полягають у такому:
1) існує спільність для всіх організмів (від мікроорганізмів до ссавців)
основних закономірностей впливу на них ЕМВ, що говорить про таке: ЕМВ
впливають на деякі універсальні процеси, котрі регулюють життєдіяльність;
2) біологічні ефекти не зв’язані ні з нагріванням (ніяке нагрівання
звичайними методами не може викликати біологічних ефектів, аналогічних
тим, що спостерігаються), ні з радіаційним руйнуванням тканин, як у випадку
дії іонізувальних випромінювань);
3) не може не привернути увагу дослідників дуже висока для біології
відтворюваність результатів експериментів: за правильної постановки і
неухильного відтворення умов експерименту, під час переходу від одного
екземпляра організму до іншого того ж виду розкид параметрів, які
характеризують ефект виливу ЕМВ, набагато менший від значень цих
параметрів;
4) цікавою у науковому плані і важливою з точки зору практичних
застосувань є особливість дії ЕМВ на живі організми, яка має специфічний
«лікувальний» характер. За належного вибору відповідних до характеру
захворювання частот коливань ЕМВ можуть активно впливати на хворий
організм до тих пір, поки він не відновиться і сприяти цьому відновленню.
Після відновлення організму його подальше опромінювання ЕМВ тієї ж
частоти стає нібито недієвим: характер поточного функціонування перестає
змінюватись. Однак опромінювання ЕМВ на певних частотах може
підготувати організм до наступних несприятливих впливів, наприклад, до
побічних дій лікувальних хімічних препаратів чи іонізувальної радіації, –
зробити організм менш сприйнятливим до них. (Пристосування до наступних
несприятливих виливів схоже на ефект, який дає тренування, але здійснюване
за короткий відрізок часу. Ефект тренування у результаті опромінювання
ЕМВ здорового організму, який проявляє себе під час наступної дії
несприятливого фактора свідчить про те, що вищезгадана відсутність реакції
здорового організму на випромінювання є примарною: просто незмінність
поточного функціонування не є вичерпним показником змін, які відбулись).
Дані численних досліджень дозволили припустити, що отриманням
робочих частот (спектра частот) ЕМВ можна досягти сприятливого впливу на
хід лікування багатьох хвороб, з котрими певний вид організмів, у принципі,
може боротися. Вилив ЕМВ підсилює й прискорює боротьбу із
захворюванням, мобілізуючи для цього власні резерви організму у тій мірі, у
якій він та різноманітні фактори, які порушують нормальну життєдіяльність,
не вичерпали цих резервів [20].
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Якісно (незворотно) змінити організм (як, наприклад, під час впливу
іонізувальних випромінювань) за допомогою ЕМВ не вдається, проте можна
відрегулювати його функціонування у межах, притаманних даному
біологічному виду, і процес регулювання має не випадковий, а відтворювальний характер.
Доцільно зупинитися на деяких відомих основних закономірностях,
котрі характеризують реакцію організму (біологічного об’єкта, живого)
різної складності організації на ЕМВ.
Доповнюючи й уточнюючи з’ясовані вище специфічні особливості дії
ЕМВ, коротко зазначимо закономірності, які характеризують цю дію:
1. На реакцію організмів на ЕМВ, яка визначається за деяким
біологічним параметром, не впливає зміна у широких межах щільності
потоку потужності: починаючи від деякого найменшого (порогового)
значення щільності потоку потужності й до її значень, котрі викликають
суттєвий і помітний ефект нагрівання тканин (тобто перевищує нагрівання
0,1˚), біологічний ефект дії ЕМВ зберігається практично незмінним. У деяких
випадках, які відносяться до опромінювання мікроорганізмів, визначений за
деяким біологічним параметром ефект не змінюється зі зміною щільності
потоку до 105 разів.
2. Зміна деякого біологічного параметра (наприклад, деякої конкретної
ферментативної активності) після впливу на організм ЕМВ проявляє себе
лише у вузьких смугах реально діючих на нього частот, які складають
нерідко 10-3…10-4 середньої частоти; це явище отримало назву
гострорезонансного ефекту дії. Таких смуг, які чергуються зі смугами, у яких
суттєвого, помітного ефекту (зміни цього характеру) не спостерігається,
може бути доволі багато.
3. Характер гострорезонансного біологічного впливу залежить від
частоти коливань: ці резонансні частоти впливають у більшій мірі на одні
сторони біологічної активності, інші – на інші. На різних резонансних
частотах, зафіксованих за однією біологічною реакцією, характер зміни іншої
реакції може бути суттєво відмінним від першої.
4. Ефект опромінювання залежить від вихідного стану організмів, які
опромінюються.
5. Результати впливу ЕМВ мають запам’ятовуватись організмами на
тривалий час, але для цього необхідно й достатньо тривалий час (не менше,
ніж півгодини), нерідко багаторазово впливати на біологічний об’єкт ЕМВ.
6. Для тварин біологічний ефект дії ЕМВ не пов'язаний з безпосереднім
впливом енергії, яка падає зовні на поверхню тіла, на орган (чи систему),
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який визначає, у свою чергу, функцію, яка змінилась під впливом ЕМВ.
Відстань від місця, на яке падає випромінювання, до відповідних органів чи
систем може перевищувати у сотні тисячі разів відстань, на якій щільність
потоку потужності у зв’язку із втратами у тканинах знижується на порядок. У
той же час дієвість опромінювання ЕМВ різних ділянок поверхні тіла
виявляється неоднаковою.
Основні гіпотези про сутність гострорезонансного впливу ЕМВ на
функціонування живих організмів зводяться до викладених нижче.
1. Гіпотеза авторів робіт [14 - 17]. Дуже мала енергія, необхідна для
створення суттєвого впливу ЕМВ на функціонування організмів; специфіка
цього впливу, висока відтворюваність результатів – все це наштовхнуло
дослідників на гіпотезу [14 - 17], що ЕМВ – не випадковий для живих
організмів фактор, що подібні сигнали виробляються й використовуються
для певних потреб самим організмом, а зовнішнє випромінювання (яке
опромінює певний біологічний об’єкт) лише імітує сигнали, котрі
виробляються певним організмом.
2. Сутність другої гіпотези, сформульованої на основі проведеного
аналізу, полягає у такому [20]. Закономірності дії на живі організми
монохроматичних електромагнітних випромінювань міліметрового діапазону
хвиль нетеплової інтенсивності, які спостерігаються, пояснюються тим, що,
проникаючи у організм, ці випромінювання на певних (резонансних)
частотах трансформуються в інформаційні сигнали, котрі здійснюють
керування та регулювання відновлювальних чи адаптаційних процесів у
організмі.
(Під виразами «інформаційні сигнали», «інформаційна функція»
розуміють сигнали, роль яких полягає в управлінні процесами, які
відбуваються у організмі (типу: відновлюваних та адаптаційних). І ті, й інші
процеси зараз об’єднані загальним терміном «адаптаційне зростання» [21]. У
загальному випадку інформаційні системи – це системи обробки інформації й
формування сигналів керування).
Живі організми у природних умовах не знаходяться під впливом
монохроматичних електромагнітних випромінювань міліметрового діапазону
хвиль, оскільки у навколишньому середовищі вони відсутні. Яким же чином
всі організми від бактерій до людини у процесі еволюції виробили
специфічну (залежну від частоти коливань) реакцію на ці випромінювання?
Інформаційній гіпотезі цей факт не суперечить, оскільки згідно з цією
гіпотезою ефективність дії зовнішніх монохроматичних випромінювань
пояснюється тим, що проникаючи у організм, вони трансформуються у
сигнали, подібні інформаційним сигналам, які виробляються самим
організмом
для
регуляції
процесу
свого
відновлення
чи
прилаштування/адаптації до зміни умов існування. Наявність таких самих
випромінювань у навколишньому середовищі порушувало б роботу
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інформаційної системи організму, вносячи різноманітні завади, шуми. Тому
використання у внутрішній інформаційній системі сигналів управління, у які
наявне
у навколишньому середовищі випромінювання
перетворитись/трансформуватись нездатне, стає біологічно доцільним.
З точки зору обґрунтування інформаційної природи дії ЕМВ на живі
організми суттєвим є те, що інформативність та інформаційна цінність
енергії (відношення кількості обробленої інформації до енергетичних витрат
на її обробку) для міліметрового діапазону виключно високі, зокрема, суттєво
перевищують у живих організмів значення вказаних параметрів для
оптичного чи НВЧ – діапазонів.
Слід також зазначити таке. Характер біологічного відгуку організму
залежить від частоти хвиль, які реально діють/впливають на нього, причому
кожна конкретна дія має місце лише у вузьких смугах частот. На інших
частотах ця дія може й не існувати, а може мати місце якісно чи кількісно
наявна дія (у тому числі повна відсутність будь-якої дії [8, 9, 13, 19]). Інакше
кажучи, частоти коливань визначають характер дії випромінювань, які
розглядаються, на організм, тобто частота є носієм інформації.
3. До проблеми резонансних біоефектів тісно приєднується гіпотеза про
можливу так звану інформаційну дію ЕМВ. У 1964р. А.С. Пресман
сформулював гіпотезу про так звану інформаційну значущість ЕМВ [22, 23].
На думку К.А. Іванова–Муромського [24], біологічна дія та роль ЕМВ у
організмі повинна розглядатись не тільки з позиції енергетичних ефектів, але
й з точки зору інформаційної взаємодії з біологічними підсистемами. Були
отримані результати, які показують роль модуляції ЕМВ зі зміною
імунологічного статусу експериментальних тварин [25, 26].
4. Гіпотеза авторів робіт [27 - 29]. Міліметровий діапазон хвиль
(f=30…300 ГГц) характеризується низкою особливостей, під час
розповсюдження в атмосфері Землі та впливу на живі організми. Земна
атмосфера перешкоджає розповсюдженню більшості міліметрових хвиль, що
пов’язано з поглинанням випромінювань мм-діапазону молекулами кисню та
парів води. Дослідниками зафіксовані максимуми поглинання (резонансні
поглинання) водних парів на частотах 26 та 188 ГГц. Атмосферний кисень
має максимум поглинання на частотах 60 ГГц та 118,7 ГГц, причому у
діапазоні частот 50…80 ГГц мінімальне послаблення не опускається нижче
1 дБ/км (на границях діапазону). Резонанси поглинання характеризуються
широкою смугою і незначною крутістю характеристики (пологим
резонансом). Подібні «резонанси поглинання» пологого типу знайдені й під
час опромінювання людини у діапазоні 53-64 ГГц.
Крім того, поряд з дивними загороджувальними властивостями
атмосфери Землі, яка не пропускає окремих спектрів частот мм-діапазону з
космосу, у цьому діапазоні є також вікна прозорості на частотах з довжиною
хвиль 8,6 мм, 3,2 мм, 2,1 мм та 1,2 мм, де послаблення складає всього
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0,5…0,05 дБ/км. За допомогою спеціального радіометра досліджені
властивості й особливості розповсюдження хвиль мм-діапазону в атмосфері.
Такий радіометр був використаний для вимірювання випромінювання
людини у мм-діапазоні, котре складало
…
Вт/(Гц⋅
).
Автори [27 - 29] вважають, що електромагнітні властивості води, як
найбільш вагомої компоненти всіх живих істот (об’єм її у організмі складає
від 30% до 80%), такі, що вона активно поглинає й випромінює
електромагнітні коливання мм-діапазону.
Частотні властивості води вивчені за температури t˚≈37˚С у діапазоні
частот 53 – 64 ГГц підтверджують рівномірний рівень потужності, котрий на
частоті f=60 ГГц складає
, тобто такий самий, як і
людського тіла.
Отже, електромагнітне мікрохвильове випромінювання води є поточним
стимулятором живого організму й виконує дію нормалізації у ньому.
5. Гіпотеза авторів роботи [30]. Відомо, що електромагнітні поля можуть
мати виражену імуномоделювальну дію, змінюючи функціональний статус
елементів імунної системи. Зокрема, ЕМВ НВЧ-діапазону низької
інтенсивності інгібує продукцію активних форм кисню (АФК) нейтрофілами.
Ефективність дії ЕМВ НВЧ-діапазону на продукцію АФК нейтрофілами
залежить як від їх функціонального стану, зокрема, від рівня активності
ферментів, які контролюють цикл арахідонової кислоти, так і від фізичних
параметрів випромінювання – інтенсивності, носійної та моделювальної
частот. Автори вказаної роботи припускають, що крім цих фізичних
параметрів, ефективність дії ЕМВ НВЧ-діапазону може залежати від
величини магнітної індукції прикладеного до об’єкта постійного магнітного
поля (МП). Ефект змінного магнітного поля залежить від величини
постійного магнітного поля. Крім того, на користь такого припущення
свідчить та обставина, що як ЕМВ НВЧ-діапазону, так і змінне магнітне поле
впливають на кальцій залежні процеси. Це означає, що молекулярно-клітинні
мішені для ЕМВ НВЧ-діапазону і змінного магнітного поля можуть бути
схожими, і ця обставина призводить до думки про необхідність пошуку
загальних моментів у механізмах дії електромагнітного та змінного
магнітного полів, котрі кардинально (
розрізняються за частотою.
За величини магнітної індукції МП, яке може бути одного порядку з
фоновою величиною магнітної індукції геомагнітного поля Землі (≈50 мкТл),
резонансне інгібування синергічної реакції під час дії ЕМВ НВЧ може бути
обумовлене впливом випромінювання на
-залежні системи
внутрішньоклітинної сигналізації нейтрофілів. Ефект проявляє себе тільки за
наявності потоків іонів
через плазматичну мембрану і за підвищеної
. Можливо, що ЕМВ НВЧ (
≈ 42 ГГц) змінює
чи
спорідненість ключових ферментів до іонів
, тим самим ведучи до
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активації низки
-залежних
ферментів й зміщенню рівноваги
внутрішньоклітинних сигнальних систем у бік позитивних зворотних
зв’язків. Результатом цього є гіперактивація нейтротіла та ефект інгібування
випромінювання на рівні функціональної активності – генерації АФК (під час
активації респіраторного вибуху форболовим ефіром).
За двократного збільшення величини магнітного поля (магнітної
індукції МП) порівняно з фоновою змінюється напрямок ефекту ЕМВ НВЧ і
зсувається резонансна частота ефекту. Вважаючи, що МП змінює
спорідненість
із
-залежними ферментами, підвищення МП
специфічним чином модифікує активність низки ключових ферментів. На
фоні модифікованої ферментативної активності ЕМВ НВЧ викликає зміни,
котрі у подальшому, впливаючи на функціональну активність нейтрофілів,
проявляють себе як активація синергічної реакції. На фоні зміненого
функціонального статусу клітини за рахунок дії МП може стати
ефективнішою вже інша частота НВЧ-випромінювання, тобто виникає
незначний зсув резонансної частоти ефекту.
Висновки
1. Науково обґрунтовані гіпотези які пояснюють фізичний механізм
впливу електромагнітних (міліметрових) хвиль надвисокочастотного (НВЧ)
діапазону нетеплової інтенсивності на біологічні об’єкти.
2. Для реалізації вказаного фізичного механізму впливу електромагнітних полів мм-діапазону нетеплової інтенсивності запропоноване
використання енергоощадних нанотехнологій інтенсифікації росту
сільськогосподарських культур та організмів.
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Аннотация
Проведен
контент-анализ
существующих
теорий,
которые
обосновывают и объясняют физическое воздействие электромагнитных
(миллиметровых) волн крайне высокочастотного (КВЧ) диапазона
нетепловой интенсивности на биологические объекты. Предложено
использование энергосберегающих нанотехнологий интенсификации роста
сельскохозяйственных культур и организмов.
Summary
A content-analysis of existing theories which argue and explain the physical
effects of electromagnetic waves of extremely high-frequency band (millimeterwave band) of nonthermal intensity on biological objects was conducted. It is
proposed to use the energy saving nanotechnologies of crops/ growth
intensification as well as organisms.
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УДК 681.513
МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ
ПРОГНОСТИЧНО-КОМПЕНСАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ
ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО ВНЕСЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО
МАТЕРІАЛУ З ВИКОРИСТАННЯМ ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ
ОПЕРАТИВНОГО МОНІТОРИНГУ СТАНУ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ УГІДЬ
О. Броварець, канд. техн. наук, доцент
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Обґрунтовані інтегровані системи управління виконанням технологгічних процесів у сільськогосподарському виробництві, які залежать від
початкового та кінцевого моментів часу їх функціонування. Задля
оптимізації процесів управління вказаними системами проведено узагальнення результатів досліджень щодо впливу різноманітних факторів на
ефективність рослинництва. Встановлені найбільш вагомі технологічні,
технічні та організаційні критерії якісної роботи сільськогосподарських
машин, їх рівень впливу на кінцевий результат – величину зібраного врожаю,
а також можливий рівень ефективності застосування відповідних
технічних засобів механізації з керованим впливом на якість виконання
власне самих технологічних операцій.
Ключові слова: інтегровані системи управління, технологічні процеси,
сільськогосподарське виробництво, залежність, початковий та кінцевий
моменти функціонування.
Постановка проблеми. Відомо, що інтегровані системи автоматичного
управління виконанням технологічних процесів у сільськогосподарському
виробництві є найбільш перспективним. Саме вони мають забезпечити
створення якісно нових технологій (інноваційних технологій), котрі мають
новітні економічні, соціальні та екологічні показники.
Зрозуміло, що для узагальнення результатів попередніх досліджень, які
стосуються визначення рівня впливу різноманітних факторів на ефективність
рослинництва, слід визначити основні технологічні (норма внесення, глибина
обробітку та інше), технічні (швидкість руху, навантаження двигуна тощо) та
організаційні (строки виконання, завантаження МТА) критерії якісної роботи
сільськогосподарських машин, вагомість впливу цих факторів на величину
зібраного врожаю (кінцевий результат), а також імовірність (можливий)
рівень ефективності застосування відповідних технічних засобів механізації з
керованим впливом на якість виконання технологічним операцій.
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На думку авторів цього дослідження, необхідно розглянути специфічний
клас керованих системи, які залежать від старту та фінішу і котрі адекватно
моделюють інтегровані системи автоматичного управління виконання
технологічних процесів у сільськогосподарському виробництві, у тому числі
рослинництві. Задачі управляння такими системи дещо відмінні від
традиційних задача управління (у тому числі оптимального) і пов’язані, перш
за все, з плануванням роботи кожної з таких систем.
Зрозуміло, що моделювання подібних систем, методи оптимального
управління ними є актуальними дослідженнями сьогодення і вимагають
подальшого поглибленого вивчення.
Аналіз публікацій стосовно теми дослідження. Автори робіт [1-5]
розглядають всебічно досліджують різноманітні аспекти управління
скінченно-вимірними лінійними об’єктами, різноманітні задачі теорії
управління рухом, автоматичного управляння лінійними (нелінійними)
системами. Проте управління системи, які залежать від старту та фінішу, на
думку авторів дослідження, вимагають подальшого всебічного вивчення.
Слід зазначити, що результати цитованих вище робіт будуть
використані у цьому дослідженні.
Мета роботи полягає у розробці математичної моделі прогностичнокомпенсаційної технології диференційованого внесення технологічного
матеріалу з використанням технічних систем оперативного моніторингу
стану сільськогосподарських угідь, а також задачі повної керованості
подібних систем за оптимізації управління.
Виклад основного змісту дослідження. У загальному випадку
просторовий рух машинно-тракторного агрегата із сільськогосподарською
машиною із забезпеченням динамічної якості виконання технологічної
операції із використанням технічних систем оперативного моніторингу у
рослинництві можна описати системою звичайних диференційних та
алгебраїчних рівнянь, які визначаються вимогами керованого прогнозованого
агробіологічного стану сільськогосподарських угідь шляхом реалізації
прогностично-компенсаційної технології диференційованого внесення
технологічного матеріалу:

dx1
 f1 ( x1 ,..., x n , t , u1 ,..., u n r )
dt
dxr
 f r ( x1 ,..., xn ,..., u1 ,..., unr )
dt
xr 1  ur 1 ( x1 ,..., xn , t )
xn  un ( x1 ,..., xn , t )

(1)
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Визначимо необхідний керований прогнозований агробіологічний стан
сільськогосподарських угідь X (t ) динамічними керівними впливами U (t )
на якість виконання технологічних операцій на основі даних, отриманих із
використанням технічних систем оперативного моніторингу у рослинництві:
X (t )  x1 ,...., xn , t

(2)

U (t )  u1 ,...., unr , t .

де n - кількість змінних, які описують поточний агробіологічний стану
сільськогосподарських угідь, r - кількість динамічних керівних впливів на
якість виконання технологічних операцій із використанням технічних систем
оперативного моніторингу у рослинництві.
Така задача динамічного управління якістю виконання технологічних
операцій із використанням технічних систем оперативного моніторингу у
рослинництві буде мати не одне рішення для забезпеченні одного і того ж
керованого агробіологічного стану сільськогосподарських угідь та
оптимізації функції інтенсивності керування  U , яка визначає витрати
ресурсів на здійснення процесу динамічного керування якістю виконання
технологічних операцій із використанням технічних систем оперативного
моніторингу у рослинництві [12, 5, 6].
На результат рішення системи (1) впливають також невизначені
величини, відносно яких була складена система рівнянь, наприклад, збурення
фізичного
процесу
роботи
машинно-тракторних
агрегатів,
сільськогосподарських машин і технічних систем оперативного моніторингу
та агробіологічного стану сільськогосподарських машин, обумовлені
переміщенням під час виконання технологічної операції. У такому разі
кінцевий результат рішення системи (1) внаслідок зміни не тільки
початкових значень параметрів, а й самої математичної моделі опису
просторового рішення задачі управління виконанням технологічної операції.
Зазначений підхід до динамічного керування якістю виконання
технологічних операцій на сьогодні не використовується, оскільки, як
правило, використовуються середньостатистичні (прогнозовані) показники,
які є орієнтирами для «стаціонарних» норм внесення технологічного
матеріалу. Такий підхід до виконання технологічних операцій не дає
можливості комплексного й ефективного керування агробіологічним станом
сільськогосподарських угідь та внаслідок неповного використання наявних
ресурсів системи «машина-поле», тому виникає необхідність до переходу до
більш складнішої системи «МТА-СГМ-ТСМ-АБС». Для спрощення цієї
системи найбільш поширеними є методи і критерії, за якими здійснюється
аналітичне конструювання регуляторів систем керування динамічними
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об’єктами. На практиці така спрощена модель не дає можливості
оптимального керування агробіологічним станом сільськогосподарських
угідь, оскільки не враховується його поточний стан.
Згідно із співвідношенням (1), існує похідна система диференційних
рівнянь для динамічного керування якістю виконання технологічних
операцій із використанням технічних систем оперативного моніторингу у
рослинництві
відносно
динамічного
агробіологічного
стану
сільськогосподарських угідь Фu :

X  Фu ( X , t , F (t ))

x1
де X  ... ,
x n

(3)

X  ( x1 ,..., xn ) , F (t )  ( f1 (t ),..., f n (t )) , Фu  (Фu ,..., Фun ) .

Виходячи з методу нелінійної інтегральної інваріантності [5], похідну
систему рівнянь (1) з урахуванням співвідношення (3), перетворимо так, щоб
теоретично повністю виконувались умови інваріантності.
Таким чином, отримаємо систему рівнянь:
dx1
(4)
 Ф1 ( x1 , t , f1 (t ),... f n (t ))
dt
dx n
 Фun ( x1 ,..., t , f1 (t ),... f n (t ))
dt

У зв'язку з тим, що для системи рівнянь (4) складно досягти вимоги
щодо точності виконання умов інваріантності, отримуємо систему рівнянь:

dx1
 Ф1( x1 , t , f1 (t ),... f n (t ))
dt

(5)

dx n
 Ф1 ( x1 ,...., x n , t , f1 (t ),... f n (t ))
dt
де Фu  (Фu ,....,Фun )) - множина гарантованого динамічного керування
якістю виконання технологічних операцій Фu , яка враховує  - окіл

припустимих значень рішення системи (3).
Слід зазначити, що в системі рівнянь (5) вектор X не є інваріантним до
вектора зовнішніх збурень F (t ) . Разом з тим при цьому існують припустимі
відхилення на величину  поведінки отриманої системи (5) від похідної
системи (1).
Якщо компоненти вектора X є обмеженими функціями, для
оцінювання рішення системи (1) в  -околі припустимих значень рішення
системи (3), згідно із співвідношенням (2), можна визначити вектор U (t )
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управління якістю виконання технологічних операцій, кожен елемент якого
задовольняє умову

ui (t )  xia  xi ui (t ) U (t )

(6)

a

де xi - рішення системи (3), xi - справжнє значення рішення системи
(3).
Співвідношення (6) має задовольнятись на всьому діапазоні значень
часу динамічне керування якістю виконання технологічних операцій із
забезпеченням керованого агробіологічного стану сільськогосподарських
угідь:

t  t n , t k 
де

(7)

t n та t k - відповідно час початку та закінчення керівних впливів на

динамічний об'єкт.
У такому разі на множині (7) маємо множину керівних впливів (6), які є
рішеннями системи (5), що мають знаходитись у множині простору
обмеження параметрів систем (1) та (3).
Границі простору обмежень на значення параметрів динамічного
керування якістю виконанням технологічних операцій із використанням
технічних систем оперативного моніторингу у рослинництві для
забезпечення керованого агробіологічного стану сільськогосподарських угідь
визначаються рішеннями сукупностей систем диференційних рівнянь для
кожної змінної xi (t )  X i :
dx1a
 Фu ( x1a , t , f1 (t ),... f n (t ))
dt
dx1
 Фu ( x1a , x 2 ,..., x n , t , f1 (t ),... f n (t ))
dt

(8)

dx na
 Фun ( x na , t , f1 (t ),... f n (t ))
dt
dx n
 Фun ( x1 , ,..., x na , t , f1 (t ),... f n (t ))
dt

Виходячи
з
результатів
рішення
сукупностей
систем
диференційних рівнянь (8), згідно із співвідношенням (6), визначимо
сукупності

uimax  sup(ui (t ))

uimin  inf(ui (t ))

(9)
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У такому разі Хі визначає зону фазового потоку параметра xi (t ) , а

u (t ) якістю
співвідношення (9) визначає границі фазового потоку керування i
виконання технологічних операцій із використанням технічних систем
оперативного моніторингу у рослинництві для забезпеченням керованого
агробіологічного стану сільськогосподарських угідь шляхом реалізації
прогностично-компенсаційної. Слід зазначити, що фазовий простір
параметрів для співвідношення (1) є безперервним, а точки перетину з осями
координат перерізів фазового простору за обраними парами параметрів не є
точками біфуркації параметрів і можуть розглядатись як сідлові точки.
Для кожної змінної

xi (t )

визначимо першу похідну функції керування

динамічним об'єктом:

du i (t )
(10)
 Li (u i (t ), t )  f i (t )
dt
Вид функції Li (ui (t ), t ) обирається з умов інваріантності керування
якістю виконання технологічних операцій із використанням технічних систем
оперативного моніторингу у рослинництві для забезпеченням керованого
агробіологічного стану сільськогосподарських угідь шляхом реалізації
прогностично-компенсаційної. Функція  i (t ) визначається за параметрами
похідної системи і враховує особливості динаміки керування якістю
виконання технологічних операцій із використанням технічних систем
оперативного моніторингу у рослинництві для забезпеченням керованого
агробіологічного стану сільськогосподарських угідь шляхом реалізації
прогностично-компенсаційної.
Слід зазначити, що в загальному випадку задача Коші для
співвідношення (10) може бути задана з ненульовими початковими умовами.
У загальному випадку функції Li (u i (t ), t ) та  i (t ) визначаються
відповідно до системи (3) згідно з умовою:
Li (ui (t ), t )  0 , i  1, nui (t )  0

(11)

Враховуючи співвідношення (10) і (11), функції Li (ui (t ), t ) та  i (t )
можна визначити так:
K iL  sign( xia  xi )





Li (ui (t ), t ) 3 K iL Фui ( xia , t , f1 (t ),..., f i 1 (t ), f i 1 (t ),..., f n (t ) Ф ui ( xi , t , f1 (t )),..., f i 1 (t ), f i 1 (t ),..., f n (t ))  0

i (t )  Фui ( xia , t , f1 (t ),..., f i 1 (t ), f i 1 (t ),..., f n (t ) Ф ui ( xi , t , f1 (t )),..., f i 1 (t ), f i 1 (t ),..., f n (t ))
(13)
Співвідношення (12) і (13) характеризують властивості отриманої
інваріантності та ступінь наближення рішень системи (1) до теоретично
можливих рішень у класі функціональних просторів, які визначають
множину значень параметрів, за яких можливе рішення системи (1).
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Розглянутий метод рішення системи (1) є практично можливим за
умови її дифеоморфізму системі (5), що дозволяє розглядати інваріантність
поля рішення похідної системи (1) з рішеннями інваріантної системи (5). У
такому разі рішення системи (1) з урахуванням співвідношень (12) і (13)
можна замінити рішеннями інваріантної системи (5). У такому разі поля
обмежень параметрів залишаться такими, як і для системи (1).
Таким чином виникають дві задачі:
- розробити методи розрахунку поля значень параметрів системи (1) з метою
визначення поля керованих станів динамічного об'єкта в евклідовому
просторі спостереження та пошуку;
- за такому дифеоморфізмі системи (1) знайти поле її рішення у вигляді
лінійних алгебраїчних рівнянь з метою дослідження таких динамічних
властивостей фізичного об'єкта, як керованість, стійкість тощо.
Перша задача досить просто вирішується в аналітичній формі для
систем, які вміщують на більше двох рівнянь. Для систем, які вміщують
більше двох рівнянь, застосовують ітераційні обчислювальні процедури, що
дозволяють визначити області активних керованих станів динамічного
об'єкта. При цьому необхідно визначити збіжність процесу обчислень, час
обчислень, можливості та засоби визначення точності, умову завершення
ітераційного процесу, що є притаманним «ефекту доміно» та «прокляттю
розмірності». Слід відмітити, що зазначені проблеми пов'язані між собою і
вимагають комплексного підходу для їх вирішення.
За своєю сутністю рівняння, які входять до систем (1), (3)-(5), (8), є
Гамільтоновими функціями, а керівні впливи U (t ) змінюють стан фазового
простору існування динамічного об'єкта. У такому разі співвідношення (12) і
(13) визначають принцип найменшої (стаціонарної) дії рівняння Гамільтона.
Співвідношення (8), (10) і (11) описують гамільтоніан, який із застосуванніям
дужок Пуассона дозволяє використовувати дужки Лі в алгебрі Пуассона, що
вирішує другу задачу, а саме можливості використання алгебраїчних рівнянь
замість диференційних, що значно спрощує знаходження рішення системи
(1). Слід зазначити, що рівняння Гамільтона у класичній механіці є аналогом
рівняння Гейзенберга у квантовій механіці і дозволяє враховувати ймовірну
невизначеність обмежень і властивостей простору спостереження та пошуку,
в якому здійснюється переміщення динамічного об'єкта.
H (qi , pi , t )
Функція Гамільтона
визначається через узагальнені
координати

L(qi , qi , t )

qi

і узагальнені імпульси

pi

так.
Узагальнені імпульси визначаються, як

виходячи з функції Лагранжа
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pi 

L
qi .

Функція Гамільтона визначається згідно з:
   qi
q

L
 L
qi

q

Після цього всі узагальнені швидкості i , d , H виражаються через
узагальнені імпульси й координати.
За своєю суттю функція Гамільтона є енергією системи, вираженою
через координати й імпульси.
У випадку стаціонарних зв'язків і потенційних зовнішніх сил:

H  T V ,
тобто функція Гамільтона є сумою потенційної і кінетичної енергій, але
при цьому кінетична енергія повинна бути виражена через імпульси, а не
через швидкості.
Рівняння еволюції динамічної системи записуються в Гамільтоновій
механіці у вигляді:
H
qi
H
qi 
pi .

p i  

Ці рівняння називаються канонічними рівняннями Гамільтона. Вони
повністю визначають еволюцію системи з часом у тому сенсі, що знаючи
значення узагальнених координат і швидкостей в певний початковий момент
часу можна визначити їхні значення в будь-який наступний момент часу,
розв'язуючи цю систему рівнянь.
Функція Гамільтона для заряду в електромагнітному полі.
Загалом сила Лоренца не є потенціальною силою, оскільки залежить від
швидкості руху заряду. Проте її можна включити в Гамільтонову механіку
записавши функцію Гамільтона зарядженої частинки в такій формі (гаусова
система одиниць):
H

( p  eA c) 2
 c 
2m

де e - заряд частинки,  — електростатичний потенціал, A векторний потенціал.
Урелятивістському випадку:
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H  c m2c 2  ( p  eA c) 2  e

Цей вираз для функції Гамільтона широко використовується в класичній
та квантовій механіці.
H  c p 2 m2c 2

Виходячи з початкових умов для рішення системи (1), можна визначити
функції для обчислення границь перерізів фазового простору якості
виконання технологічної операції площинами в ортогональній евклідовій п мірній системі координат [1,2]:

z ij  A  xi  B  x j , i  1,..., n , j  1,..., n , i  j

(14)

Границю фазового простору в перерізі площиною (14) визначимо
параметрично заданою функцією

xi  ui ( x1 ,..., xn , t ) ,

(15)

x j  u j ( x1 ,..., xn , t )
яка визначає граничний цикл або атрактор перерізу фазового простору:
(16)
xi  xi ( x j )
Атрактор за співвідношеннями (15) та (16) є замкненою кривою на
площині, до якої асимптотично притягаються усі навколишні траєкторії, які
виходять з різних початкових точок всередині і зовні граничного циклу.
Слід зазначити, що позитивним аспектом є те, що більшість
диференційних рівнянь системи (1), які виходять з різних початкових умов,
показують схожу поведінку рішень. Зокрема, при t   цілі сімейства
рішень асимптотично наближаються до атракторів, які є стаціонарними
точками фазового простору, або до певних замкнених кривих, а саме
граничних циклів.
Для визначення параметрів системи (1), які мають взаємний істотний
вплив на рішення, скористаємося канонічними рівняннями Гамільтона:
p j 

q j 

dp j
dt

dq j
dt





H
q jq

H
p j

(17)
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У системі (17)

pj

є значенням узагальнених координат параметрів, які

визначають точки фазового простору, а

qj

є значенням узагальнених

координат керуючих впливів (імпульсів) на якість виконання технологічної
операції.
Тобто маємо функцію Гамільтона:

H ( p, q, t )   q i pi  Lq, q.t 

(18)

У співвідношенні (18) лагранжіан Lq, q.t  є функцією узагальнених
координат та відповідних швидкостей.
За рівняннями Ейлера-Лагранжа, згідно з теоремою Бобильова [16],
маємо
d L dL

0
dt dq dq

(19)

Для співвідношення (19) визначимо узагальнені керівні впливи
(імпульси) як

p

L
dq

(20)

З урахуванням співвідношення (20) визначимо узагальнені сили, які
впливають на переміщення динамічного об'єкта:
F

dL
dq

(21)

Таким чином, отримуємо рівняння Ейлера-Лагранжа:

dp
F
dt

(22)

У такому разі співвідношення (22) визначає для співвідношення (19)
узагальнену форму другого закону Ньютона з точністю до повної похідної у
часі від довільної функції координат динамічного об'єкта в ПСП. Додавання
такої функції у співвідношення (19) не впливає на рівняння управління якістю
виконання технологічної операції під час переміщення транспортного засобу
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Слід зазначити, що, згідно з гамільтоновою механікою, переміщення
динамічного об'єкта пов'язане із забезпеченням принципу найменшої дії:
(23)
S  p, q    ( pi q i  H ( p, q, t ))dt
i

Для першої варіації дії (23) за умов стаціонарності можна визначити
умову найменшої дії:
(24)
S  p, q  0
Згідно зі співвідношенням (24), визначаємо:
(25)
H ( p, q, t )   ( pi , q i )dt



i

Таким чином, співвідношення (25) дозволяє кількісно визначити запас
енергії на початку переміщення динамічного об'єкта за обраною траєкторією.
При цьому слід зауважити, що термінальне керування для точки простору
стану динамічного об'єкта визначається за співвідношенням (9).
Отже, можна визначити область керованості власне нестійкого
динамічного об'єкта за умови опису його просторового переміщення у
тривимірному евклідовому просторі. У такому разі керування переміщенням
динамічного об'єкта розглядається у трьох ортогональних перерізах простору
гарантованого керування динамічним об'єктом у зв'язаній системі координат.
Для похідних параметрів
визначити лінії обмежень
область

ci

j

xi

та

xj

згідно із співвідношенням (9), можна

max
u imax , u imin , u j

та

u max
j

, які визначають

керованості динамічного об'єкта у площині змінних. Здійснивши

зворотне перетворення області

cij

з площини змінних

перерізу простору фізичних параметрів

xi

та

xj ,

dxi і dx j у площину
dt
dt
отримаємо переріз

простору параметрів, які відображають переріз простору гарантованого
керування динамічним об'єктом.
Висновок.
Для забезпечення оптимального керування агробіологічним станом
сільськогосподарських угідь синтезовано математичну модель динамічного
керування якістю виконання технологічної операцій, яка є інваріантною до
агробіологічного стану сільськогосподарських угідь на основі даних
отриманих із використанням технічних систем оперативного моніторингу у
рослинництві під час руху транспортного засобу.
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Аннотация
Обоснованы интегрированные системы управления исполнением
технологических процессов в сельскохозяйственном производстве, которые
зависят от начального и конечного моментов времени их функционирования.
Для оптимизации процессов управления указанными системами проведено
обобщение результатов исследования влияния различных факторов на
эффективность растениеводства. Установлены наиболее весомые
технологические, технические и организационные критерии качественной
работы сельскохозяйственных машин, их уровень влияния на конечный
результат, величину собранного урожая, а также возможный уровень
эффективности применения соответствующих технических средств
механизации с управлением воздействием на качество исполнения
собственно самых технологически операций
Summary
The integrated systems of management by of technological processes
execution in agricultural production, which rely on the initial and eventual
moments of time of their functioning, are grounded. For optimization of processes
management by the indicated systems generalization of research results of different
factors influencing on plant-growing efficiency are conducted. The most
ponderable technological, technical and organizational criteria of high-quality
work of agricultural machines, their level of influence on an eventual result, size of
the yield, and also possible level of efficiency of application of the proper technical
means of mechanization with the management by influence on quality of
technologically operations execution are set.
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ЗАПРОВАДЖЕННЯ ТА ОЦІНКА УДОСКОНАЛЕНОЇ
ТЕХНОЛОГІЇ ОТРИМАННЯ ТРЕСТИ ЛЬОНУ-ДОВГУНЦЯ
О. Налобіна, д-р техн. наук, професор, О. Маркова, канд. техн. наук,
доцент
Національний університет водного господарства та природо користування
Л. Поліщук
Луцький національний технічний університет
У роботі виконано аналіз впливу удосконаленої технології отримання
трести льону-довгунця, яка передбачає введення технологічної операції
плющення гузиревої частини стебел, яке здійснюється одночасно із
транспортуванням стрічки стебел, затиснутих у каналі затискного
транспортера льонозбирального комбайна, через камеру обчісування, на
якість трести та волокна, отриманого з неї. Наведено результати
експериментальних досліджень запровадження цієї технології. Зроблено
висновки на основі отриманих експериментальних даних.
Ключові слова: льон-довгунець, треста лляна, солома, волокно,
відокремленість, вихід волокна, притискне устаткування.
Постановка проблеми. Вирощування та переробка льону-довгунця в
Україні мають вікове коріння. Волокно льону – джерело натуральної
сировини для виробництва широкого спектру виробів побутового та
технічного призначення. В останні роки, на жаль, незважаючи на високу
значущість льонарства, втрачені потужності льонарського комплексу АПК.
Але слід зауважити, що в усьому світі льонопродукція має високий попит,
особливо на ринку європейських країн та США. Сьогодні у світі
вирощуванням льону займаються понад 14 країн. Виробництво лляного
волокна, як виявив аналіз світового ринку, на сучасному етапі
сконцентроване в Європі, на яку припадає 68% світового виробництва [1].
У країнах Західної Європи пріоритетним напрямком є досягнення
міцності волокна та його високої якості. У регіонах ЄС через несприятливі
природні умови, культура льону не дає придатних і бажаних якісних
показників. Треста не збирається у відповідні строки, що призводить до
зниження її якості. Сприятливі кліматичні умови характерні для Нормандії,
Нідерландів. Волокно, отримане в аграрних підприємствах цих країн
характеризується значною міцністю, що значно підвищує його
конкурентоздатність порівняно з іншими виробниками.
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Значно втрачені позиції кращих виробників продукції льонарства
такими країнами як Литва, Польща та Чехія, незважаючи на те, що
континентальний клімат, який є характерним для цих країн, сприяє
формуванню волокна в стеблах льону.
Такі країни, як Бельгія, Франція, Чехія, Польща вирізняються серед
виробників льону порівняно високою врожайністю лляної соломи. Середня
врожайність у цих країнах становить 7,3 ц/га. Господарства Бельгії та
Франції характеризуються найвищими показниками за врожайністю лляної
соломи і виробництва волокна [1].
Розвиток льонарської галузі у країнах Західної Європи пояснюється
впровадженням інтегрованих методів сільськогосподарського виробництва,
підтримкою держави, застосуванням сучасних технічних засобів.
Світовий ринок лляної продукції характеризується чітким поділом за
фактором якості. Внаслідок аналізу продукції льонарської галузі, а саме
цінових і якісних показників соломи, трести, волокна, лляних тканин,
світовий ринок умовно поділено на чотири сегменти :
1) Сегмент високої якості та широкого асортименту продукції
(Нідерланди, Бельгія, США, Канада, Франція);
2) Сегмент середньої якості, низьких цін, незначного асортименту
(Китай, Індія, Пакистан);
3) Сегмент середньої якості, середніх цін, широкого асортименту
(Україна, Білорусія, Росія);
4) Сегмент низької якості, низьких цін, незначного асортименту (Корея,
Казахстан).
В АПК забезпечення якості продукції досягається, в основному, за
рахунок підбору ефективних технічних засобів, оптимізації їхніх параметрів і
обґрунтування технологій, які застосовуються для вирощування та переробки
рослинної сировини.
Відродження льонарської галузі в Україні повинне базуватись на
глибокому аналізі факторів, які підвищують рівень конкурентоздатності
продукції на всіх етапах її отримання. Результат такого аналізу є основою для
концептуального обґрунтування напрямів удосконалення відомих технологій
отримання лляної соломи та трести з урахуванням специфіки сортів,
кліматичних умов, наявного обладнання.
Тому обґрунтування шляхів інтенсифікації процесу вилежування соломи
льону-довгунця в тресту є актуальною науково-практичною задачею,
вирішення якої дозволяє: створити умови для отримання лляної соломи з
високими якісними показниками механізованим способом, надати
можливість вилежування соломи в тресту за зменшений термін часу,
забезпечити рівномірне формування фізико-механічних характеристик за
довжиною стебел, підвищити якість волокна.
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Розвиток і вихід на світовий ринок продукції льонарства потребують
наукового обґрунтування напрямків підвищення якості продукції на всіх
етапах її отримання.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. На цей час в Україні
найбільш поширеним способом отримання трести льону-довгунцю є росяне
мочіння. У зарубіжних країнах, зокрема в Польщі, Румунії, Угорщині лляну
солому в тресту переробляють на льонозаводах тепловим мочінням, у
Нідерландах поширені мочіння і частково розстил, у Чехословаччині –
розстил. Під час росяного мочіння, яке відбувається в умовах меншої
вологості, ферментативний розклад пектинових речовин здійснюється за
допомогою цільових грибів Cladosporium herbarum, Aspergillus і ін.
Біологічна суть приготування трести в полі методом росяного мочіння
полягає в тому, що наявні на тресті мікроскопічні грибки в процесі своєї
життєдіяльності розкладають речовини (пектин, лігнін), які скріплюють
волокно з деревиною стебла льону. В умовах розстилу, через зволоження
розстеленої соломи атмосферними опадами і росою процес розпаду
пектинових речовин здійснюється протягом 20–30 діб [2].
Під час мочіння льону у водоймах або в мочильних камерах на
льонозаводах для мікрофлори створюються інші умови, ніж під час розстилу.
Тут солома занурюється в рідину і збіднюється киснем завдяки його
витісненню зі стебел рідиною і споживання аеробними бактеріями, які
розмножуються за рахунок легкодоступних корисних речовин, які
екстрагуються з соломи. Такі умови сприятливі для розмноження
анаеробних, пектиноруйнівних клостридій, які відносяться до групи
ґрунтових спорових бактерій, яка включає порівняно невелике число видів.
Більшість із них належить до термофільних мікроорганізмів. Під час мочіння
соломи в заводських умовах у підігрітій рідині процес прискорюється і
закінчується за 2–4 доби. Через більш низьку температуру (15–20˚С) процес
триває значно довше – 10–15 діб. Збудники процесу замочування льону
потрапляють у мочильну рідину разом із вимочуваною соломою, але їхнім
першим джерелом, так само як і решти мікрофлори, є ґрунт, із якого вони
переходять у надземні частини льону, зростають і потім у вигляді спор
зберігаються на соломі.
Дослідження, присвячені протіканню процесу перетворення соломи
льону в тресту викладено в роботах [3, 4, 5]. Результати досліджень виявили,
що в більшості випадків на лляній соломі присутні спори пектиноруйнівних
клостридій. Ці спори стійкі до зовнішніх впливів і під час зберігання соломи
протягом декількох років зберігають життєздатність. Однак кількість
збудників пектинового бродіння невелика, хоча і забезпечує спонтанний хід
процесу. Слід врахувати, що крім Cl felsineum у процесі замочування можуть
розмножуватися пектиноруйнівні бактерії та інші види.
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Узагальнення досліджень багатьох учених [6, 7, 8], присвячених
біологічним способам отримання трести свідчать, що з метою уникнення
появи на тресті гнильної мікрофлори потрібно контролювати якість трести в
процесі її розстилу і вживати механічні або фізико-хімічні заходи
інтенсифікації технологічного процесу. Такими заходами можуть бути
ворушіння, обертання розісланих стрічок соломи або обробка хімічними
речовинами. Основним прийомом у приготуванні трести є її обертання за
мірою вилежування верхньої частини стрічки. Кількість операцій обертання
залежить від врожайності соломи льону і, внаслідок цього, від товщини
стрічки льоносоломи. На низьковрожайному льоні (до 20 ц/га трести) можна
обмежитися одним обертанням, за врожайності від 25 ц/га трести – 2–3
обертання і більше.
Від організації і управління процесом розстилу лляної соломи залежить
вихід і якість отриманої трести, а згодом і льоноволокна.
Аналізуючи літературні джерела можна сказати, що волокно, отримане у
процесі розстилу, завжди чистіше від волокна, отриманого способом
замочування, і позбавлене неприємного запаху. Але біологічний спосіб
отримання трести на стелищі вимагає великих витрат часу, площ і повністю
залежить від погодних умов.
У ході вилежування соломи на стелищі відбувається процес мацерації і
волокно починає добре відділятися від деревини. Ідеальним слід вважати
такий процес мацерації, коли волокно має високу відокремленість, але
залишається досить міцним, набуваючи притаманну волокну гнучкість і
тонину [2].
Як показав аналіз відомих досліджень, одним із актуальних напрямків
інтенсифікації процесу вилежування трести є застосування операції
плющення. Результати таких досліджень наведено в роботах В.І. Особова [9],
Г.А. Хайліса, М.М. Ковальова [10, 11], І.В. Баранова [12], М.М. Бикова [13],
В.П. Козлова [14], В.В. Євтушенко [15].
Авторами встановлено, що попереднє плющення сприяє кращому
проникненню хімічних речовин у стебло.
Плющення і проминання стебел лляної соломи послаблює зв’язок між
волокном і деревиною, що полегшує їх розділення. Під час цього різниця між
товстими і тонкими стеблами зменшується, матеріал, який обробляється, стає
більш однорідним. Крім того, під час плющення на стеблах соломи
утворюються тріщини. Це сприяє проникненню зволожувальних речовин у
середину стебла, що, в свою чергу, сприяє прискоренню процесу
вилежування. Під час сприятливих умов спори грибів, які у своїй більшості
знаходяться на розстелених стеблах льону, починають проростати,
утворюючи міцелій. Міцелій через найменші тріщини в стеблах проникає
всередину стебла і, як тільки досягає паренхімної тканини, починає швидко
розростатися. Під час цього, міцність лубу не знижується.
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Напрямки інтенсифікації процесу вилежування соломи в тресту є
об’єктом досліджень багатьох українських і закордонних вчених, якими
запропоновано ряд підходів до вирішення задачі підвищення якості процесу,
тому обґрунтування найбільш ефективних прийомів, спрямованих на
удосконалення процесу отримання трести, є актуальним науково-практичним
завданням.
Мета статті. Розробка та оцінка удосконаленої технології отримання
трести льону-довгунця, яка сприяє скороченню термінів вилежування трести
та забезпечує рівномірність вилежування за шириною стрічки льонудовгунця.
Виклад основного матеріалу. Дослідження є складовою частиною
науково-дослідних робіт, які виконуються в Луцькому національному
технічному університеті згідно з: програмою ―Льон Волині‖, тематичним
планом науково-дослідних робіт Луцького НТУ, номер державної реєстрації
№ 0198U000264 ―Вдосконалення технології збирання льону і конструкцій
збиральних машин‖, регіональною програмою ―Льонарство – інноваційні
пропозиції щодо комплексного рішення від посіву льону-довгунцю до
отримання готових виробів‖, затвердженою рішенням постійної комісії
обласної ради з питань сільського господарства, продовольства, інвестування
села та земельних відносин від 08.05.09 № 23/10, на період до 2015 р.;
переліком робіт, зазначених у договорі, який укладено з Волинською
державною сільськогосподарською дослідною станцією Інституту сільського
господарства Західного Полісся Національної академії аграрних наук
України (№ 76-с/ МЛП).
Попередній аналіз технологічних процесів механізованого отримання
соломи льону-довгунця виявив позитивний вплив операції плющення
потовщеної частини стебел. Це дозволило сформувати гіпотезу щодо
модернізації конструкції затискного транспортера шляхом зміни притискного
устаткування.
У затискному транспортері льонозбирального комбайна, який містить
нескінченні паси, тягові і ведені шківи, опорні ролики та пружини,
притискний пристрій виконаний у вигляді пластини з привареними до неї
блоками з трьох пружин із притискними валками, які закінчуються
фігурними виступами для проминання гузиревої частини стебел у стрічці, яка
транспортується, а для забезпечення притискання притискних валків до
нижньої вітки нескінченного верхнього паса верхні частини пружин
приварені до притискних пластин, які встановлені у стакани, що дає
можливість переміщуватись у вертикальному напрямку за рахунок
регулювальних гвинтів, причому притискні пластини опускаються на різну
висоту для нерівномірного притискання нескінченного верхнього паса по
ширині.
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На рисунку 1 зображено загальний вигляд затискного транспортера
стеблової стрічки льону льонозбирального комбайна, а на рисунку 2
зображено його переріз із притискним валком [16].
Затискний транспортер стеблової стрічки льону льонозбирального
комбайна містить два ведені шківи 1 і 2; нескінченний верхній пас 3 та
нескінченний нижній пас 4; два тягові шківи 5 і 6; опорні ролики 7; притискні
валки 8; які закінчуються фігурними виступами 9; напрямні ролики 10 і 11;
раму 12; рівчак 13; пластину 14, пружини 15, 16, 17; стакани 18; притискні
пластини 19, 20, 21; регулювальні гвинти 22; опорну пластину 23.
Нескінченний верхній пас 3 охоплює ведений шків 2 і тяговий шків 6,
притискні валки 8 і напрямний ролик 11, а нескінченний нижній пас 4
охоплює ведений шків 1 і тяговий шків 5, опорні ролики 7 та напрямний
ролик 10. У зоні дотику нескінченного верхнього паса 3 та нескінченного
нижнього паса 4 утворюється рівчак 13, у якому затискаються стебла, які
транспортуються. До рами транспортера 12 кріпиться притискний пристрій у
вигляді пластини 14 із привареними до неї блоками з трьох пружин 15, 16, 17
з притискними валками 8, які закінчуються фігурними виступами 9, а для
забезпечення притискання притискних валків до нижньої вітки нескінченного
верхнього паса 3 верхні частини пружин 15, 16, 17 приварені до притискних
пластин 19, 20, 21, які встановлені у стакани 18, що дає можливість
переміщуватись у вертикальному напрямку за рахунок регулювальних
гвинтів 22, причому притискні пластини опускаються на різну висоту з
метою нерівномірного притискання нескінченного верхнього паса 3 по
ширині.

Рисунок 1 – Схема затискного транспортера:
1, 2 – ведені шківи; 3 – нескінченний верхній пас; 4 – нескінченний нижній пас;
5, 6 – тягові шківи; 7 – опорні ролики; 8 – притискні валки;
9, 10 – напрямні ролики; 11 – рама; 12 – рівчак; 13 – пластина
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Рисунок 2 – Схема притискного пристрою з плющильним фігурним
виступом:
8 – притискні валки; 9 – фігурні виступи; 13 – рівчак; 14 – пластина;
15, 16, 17– пружини; 18 – стакани; 19, 20, 21 – притискні пластини;
22 – регулювальні гвинти; 23 – опорна пластина

Затискний транспортер стеблової стрічки льону льонозбирального
комбайна працює так: стрічка стебел льону надходить у рівчак 13 затискного
транспортера, затискається між нескінченним верхнім пасом 3 та
нескінченним нижнім пасом 4 (які, на відміну від відомої конструкції, можна
спростити та виконувати плоскими і меншої ширини) та рухаються в
напрямку, зазначеному на рис. 1. Під час руху стрічки вздовж рівчака 13
змінюється його висота, пружини 15, 16, 17 при цьому стискаються. Стебло
льону має неоднаковий діаметр по довжині, тому товщина стрічки, яка
знаходиться в рівчаку 13, неоднакова, що потребує більшого стискання
пружини 15. Це забезпечується більшим опусканням притискних пластин 19,
20, 21, які встановлені в стакани 18. Середня частина стрічки має трохи
більшу товщину і пружина 15 стискається менше за рахунок притискної
пластини 19. Притискна пластина 20 регулювальним гвинтом 22 опускається
ще менше, що пояснюється найбільшою товщиною гузиревої частини стебел.
Частка гузиревої частини стебел льону виступає за межі рівчака і
притискається фігурним виступом 9, яким закінчується притискний валок 8,
який натискає на гузиреву частину стебел, яка опирається на опорну
пластину 23. Під тиском гузирі проминаються, що створює сприятливі умови
для вилежування соломи в тресту.
Оцінювання ефективності удосконаленої технології, яка передбачає
плющення гузиревої частини стебел проводили у польових умовах. Схема
досліджень удосконаленого процесу отримання лляної соломи і трести була
така:
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– механізоване збирання льону-довгунця льонозбиральним комбайном
ЛК-4А (контрольний зразок);
– механізоване збирання льону-довгунця комбайновим способом із
додатковою технологічною операцією плющення гузиревої частини.
– введення додаткової технологічної операції плющення гузирів
зменшує різницю в діаметрах по довжині стебел, що створює рівні вихідні
умови для вилежування стебел лляної соломи в тресту.
– після розстилання соломи на полі визначали згідно [17] основні її
характеристики та проводили оцінювання технологічних і якісних показників
трести, вилежаної з неї [18].
Нижче
наведено
результати
експериментальних
досліджень,
спрямованих на удосконалення технології отримання трести із соломи льонудовгунця. У ході дослідження впливу запропонованого притискного
устаткування на якісні показники стрічки лляної трести – розтягнутість
стрічки та кількість пошкоджених стебел встановлено: 1) кількість
пошкоджень зростає зі збільшенням сили стискання пружин; 2) зі
збільшенням густоти стеблостою льону на полі, що веде до зростання
товщини стрічки стебел, яка проходить через канал затискного транспортера,
кількість пошкоджень з розрахунку на 100 стеблин зменшується; 3) заміна
притискного устаткування дозволила зменшити кількість пошкоджених
стебел в середньому в 1,6 рази за умови, що густота стеблостою 900шт/м 2, та
в 2 рази за густоти стеблостою більше 1200 шт/м 2.
Для оцінювання впливу проминання гузиревої частини стебел на
динаміку зміни параметру відокремленості по довжині стебел робили вибірки
стебел на дослідних і контрольних полях та визначали показник згідно з
методикою, викладеною в ДСТУ Треста лляна. Показник визначали для
трьох зон стебел – верхівок, середньої частини та гузиревої частини.
Результати (середні значення) наведено в таблиці 1 (в чисельнику подано
результати, взяті для трести, отримані за вдосконаленою технологією).
З аналізу отриманих у ході досліджень результатів бачимо, що
застосування вдосконаленої технології, яка передбачає виконання
транспортування стрічки соломи льону-довгунця в зоні обчісування з
одночасним проминанням гузиревої частини стебел, дозволила вирівняти
інтенсивність вилежування стебел по довжині. Крім того, у ході
приготування трести проминання забезпечує прискорення її вилежування.
Відокремлення волокон від деревини не менше 4,1 од, що показує достатнє
вилежування трести, порівняно з контролем, досягається в середньому на 3–
7 діб раніше, залежно від погодних умов і густоти стеблостою, яка визначає
товщину стрічки соломи під час розстеляння.
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Таблиця 1 – Визначення відокремленості трести льону-довгунця
Відокремленість, од
Середня
частина

Період
взяття
дослідних
проб

Есмань

Гладіатор

Есмань

Гладіатор

Есмань

Гладіатор

Розстил
8 день
17 день
20 день
23 день

2,9/2,9
3,4/3,2
4,0/3,9
4,8/4,1
5,2/4,7

2,9/2,8
3,8/3,3
4,3/3,9
4,8/4,3
5,2/4,8

2,5/2,5
3,2/2,9
3,9/3,5
4,6/4,0
5,1/4,5

2,4/2,5
3,7/3,1
4,0/3,6
4,4/4,0
4,9/4,3

2,5/2,3
3,1/2,7
3,8/3,3
4,6/3,9
5,1/4,3

2,4/2,1
3,5/2,8
4,0/3,1
4,9/3,7
4,9/4,0

Верхівка

Гузирева
частина

Отримана треста проходила первинну обробку на потужностях
переробного цеху Глухівської дослідної станції луб’яних культур інституту
сільського господарства північного сходу НААН України. Визначали вихід
волокна (в тому числі довгого) з використанням м’яльно-тіпального верстата
СМТ-200 М. Результати досліджень (середні значення за період 2014-2015
років) наведено в таблиці 2.
Таблиця 2 – Вихід волокна з трести різного способу приготування/в
тому числі довгого
Показник

Вихід волокна,
%

Есмань
Контроль
З плющенням
(без плющення)
33,04/14,7

34,94/15,9

Гладіатор
Контроль
З плющенням
(без плющення)
31,44/13,9

32,93/14,7

Вихід довгого волокна збільшився, в середньому, на 7,2%.
Висновки. З використанням запропонованої технології отримано новий
якісний результат, який полягає у зменшенні кількості пошкоджених стебел в
розстеленій для вилежування в тресту стрічці соломи в середньому в 1,8 раза
та зменшити її відносну розтягнутість на 6%, скоротити термін вилежування
на 3 – 9 діб, залежно від погодних умов і густоти стеблостою. Вихід волокна
з трести, вилежаної з соломи та отриманої за вдосконаленою технологією,
збільшився на 1,65%. Встановлено, що застосування удосконаленої технології отримання лляної трести дозволило забезпечити рівномірний розподіл
показника вилежування по довжині стебел. Експериментальним шляхом
встановлено, що застосування вдосконаленої технології дозволило вирівняти
показник гнучкості волокон, отриманих із різних частин стебла та підвищити
гнучкість волокон, отриманих із гузиревої частини стебла, в середньому, в
1,57 раза. Вихід довгого волокна, збільшився, в середньому на 7,2% Волокно
при цьому отримане на один номер вище.
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Аннотация
В работе выполнен анализ влияния усовершенствованной технологии
получения тресты льна-долгунца, которая предусматривает введение
технологической операции прокатки комлевой части стеблей, которое
осуществляется одновременно с транспортировкой ленты стеблей,
зажатых в канале зажимного транспортера льноуборочные комбайна, через
камеру очесывания, на качество тресты и волокна, полученного из нее.
Приведены результаты экспериментальных исследований внедрения этой
технологии. Сделаны выводы на основе полученных экспериментальных
данных.
Summary
The paper analyzes the impact of improved flax retted stalks obtaining
technology, which provides for the introduction of technological operation of the
stems butts kibbling, carried out simultaneously with transporting of stems, caught
in the channel of clamping conveyor through the stripping chamber on the quality
of retted stalks and obtained fiber. The results of experimental studies of this
technology implementation are given. The conclusions based on the obtained
experimental data are presented.
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УДК 631.3:001.18
ОЦІНКА ТОЧНОСТІ ПРОГНОЗІВ УРОЖАЙНОСТІ ПРОВІДНИХ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР ЗА 2015 РІК
Н. Сердюченко, канд. географ. наук;
УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого
Представлено результати та оцінку точності виконаних в УкрНДІПВТ
ім. Л. Погорілого прогнозів урожайності та валового збору основних
сільськогосподарських культур, з різною завчасністю впродовж
вегетаційного періоду за 2015 рік.
Ключові слова: прогноз урожайності, точність прогнозу,
агрометеорологічні умови, валовий збір сільськогосподарських культур
Постановка проблеми. Питання оцінки агрометеорологічних умов
вегетації та прогнозування врожайності сільськогосподарських культур
представляє велику наукову та практичну цінність. Інтенсифікація технологій
вирощування польових культур ставить перед агрономічною та
агрометеорологічною науками задачу розробки методів оцінки та прогнозу
врожайності сільськогосподарських культур з якомога більшою завчасністю.
Незважаючи на те, що довготермінові прогнози врожайності (до сівби або за
3-4 місяці до збирання) є орієнтовними, їх практичне значення надзвичайно
велике. Вони дозволяють завчасно визначити доцільність сівби тої чи іншої
культури, вирішити задачі оптимізації структури посівних площ та ряду
інших організаційних і стратегічних питань.
Проте переважна більшість математичних моделей прогнозування може
у їх практичному використанні забезпечити лише певну точність прогнозів.
Тому оцінку модельних показників слід розглядати з позиції достовірності
прогнозу, тобто оцінки ймовірності здійснення прогнозу за заданого
довірчого інтервалу та помилки прогнозу – величина відхилення прогнозу від
дійсного стану об’єкта.
Метою публікації є висвітлення результатів та оцінка точності
виконаних в УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого прогнозів урожайності основних
сільськогосподарських культур, з різною завчасністю впродовж
вегетаційного періоду
Методика та вихідні матеріали. Методика прогнозування врожайності
сільськогосподарських культур представлена в [1-4]. Прогнози опрацьовано
для семи основних сільськогосподарських культур – пшениця, жито, ячмінь,
овес, горох, кукурудза та соняшник, – щодо врожайності та валового
виробництва. Оцінку точності прогнозів врожайності та валового збору
основних сільськогосподарських культур за 2015 рік виконано шляхом
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обчислення відносної похибки за стандартними методами статистичного
аналізу.
Для розробки прогнозних показників науковим колективом УкрНДІПВТ
ім. Л. Погорілого використано бази даних Глобального моніторингу
сільського господарства (GLAM) [5], інформацію Європейської системи
MARS [6], дані сільськогосподарського департаменту США [7], Державного
комітету статистики, Мінагрополітики та Гідрометцентру України.
Основний виклад. Прогнози врожайності на поточний рік
розробляються починаючи з січня (розрахунок за трендом) та уточнюються у
базових випусках впродовж вегетаційного сезону з урахуванням поточних
агрометеорологічних умов: у травні (основний прогноз) та липні (для пізніх
культур). Оцінки точності прогнозів врожайності та валового збору
провідних польових культур (з різною завчасністю) у 2015 році розрахованих
у цілому по Україні приведені у таблицях 1 – 2. Аналіз відносних похибок
прогнозних показників приведено окремо для кожної культури та в цілому
для групи зернових та зернобобових культур.
Зернові і зернобобові. Фактична врожайність цієї групи культур у 2015
році становила 41,1 ц/га, а її прогнозні значення протягом січня – липня
коливались від 40 до 42,6 ц/га, тобто похибка прогнозів була дуже низькою і
коливалася в межах 1,7-3,6% (табл. 1). Як видно з таблиці 1, у групі зернових
та зернобобових культур найвища точність прогнозу була у травневому
прогнозі, коли відносна похибка була найменшою і складала лише 1,7%.
Таблиця 1 – Точність прогнозів урожайності провідних польових культур (з
різною завчасністю) в 2015 році в цілому по Україні

Прогноз

Похиб. %

Прогноз

Похиб. %

Липень

Похиб. %

Зернові і
зернобобові
Пшениця
Жито
Ячмінь
Овес
Зернобобові
Кукурудза
Соняшник

Прогноз
Травень

Прогноз

Культури

Фактична
урожайність,
ц/га

Січень

41,1

40,0

-2,7

41,8

1,7

42,6

3,6

38,8
25,9
29,5
23,2
20,4
57,1
21,6

34,0
23,0
26,5
22,0
19,0
62,5
20,0

-12,4
-11,2
-10,2
-5,2
-6,9
9,5
-7,4

37,8
24,5
28,5
22,0
20,0
62,5
21,5

-2,6
-5,4
-3,4
-5,2
-2,0
9,5
-0,5

37,7
25,0
30,0
22,0
20,0
63,0
22,5

-2,8
-3,5
1,7
-5,2
-2,0
10,3
4,2
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Оцінки точності прогнозів валового збору провідних польових культур
(з різною завчасністю) в 2015 році в цілому по Україні наведено у таблиці 2.
З урахуванням фактичних попередніх збиральних площ і рівня врожайності зернових і зернобобових культур їх валовий збір у 2015 році у первинно-оприбуткованій вазі становив 60,1 млн. тонн. Цей показник зале-жить від
збиральних площ і рівня врожайності культур, прогноз яких має свої похибки
і вони звичайно накладаються і на похибку прогнозу валового виробництва
зерна. Як видно з таблиці 2, точність прогнозів валових зборів групи
зернових та зернобобових культур у 2015 році була в цілому досить висока.
Пшениця. Під урожай 2015 року було посіяно 6,86 млн га пшениці, із
них збиральна площа становила 6,84 млн га. У січневому бюлетені поточного
року прогнозне значення врожайності пшениці становило 34 ц/га за
фактичного рівня 38,8 ц/га. Відповідно похибка першого прогнозу для цієї
культури становила близько 12 %. У прогнозах, опрацьованих на початку
травня розрахунковий рівень врожайності було підвищено до 37,8 ц/га, і
таким чином похибка знизилася приблизно до 3%, забезпечивши високий
рівень достовірності прогнозних даних.
Валове виробництво зерна пшениці в 2015 році становило 26,5 млн.
тонн, а прогноз у січні – 22,6 млн. тонн, у травні – 25,3 млн. тонн. Відповідно
похибка прогнозу валового збору зерна пшениці сягала в січні майже 15% і
впродовж вегетаційного періоду знизилася нижче 5% у травні.
Жито. Впродовж вегетаційного періоду культури у 2015 році, прогнозні
значення врожайності жита становили 23-25 ц/га. Відповідно до фактичного
рівня врожайності – 25,9 ц/га, розрахункова похибка прогнозу врожайності
цієї культури в січні становила загалом по Україні 11%, а в травні – 5%, що
відповідає високому рівневі точності травневого прогнозу.
Валовий збір зерна жита в 2015 році становив 0,39 млн. тонн за
прогнозних оцінок у січні – 0,35 млн. тонн (через вищі значення очікуваних
посівних площ). Відповідно до прогнозних оцінок у травні розрахунковий
валовий збір зерна жита (порівняно з фактичним рівнем) мав задовільну (7%)
похибку.
Ячмінь. Посівні площі ячменю під урожай 2015 року становили в цілому
по Україні 2,8 млн. га. Фактична врожайність ячменю в 2015 році становила в
цілому по країні 29,5,4 ц/га, за прогнозних значень впродовж вегетації – 26,530,0 ц/га. Відповідно до цього, відносна похибка прогнозу врожаю становила
10% у січневому прогнозі і 3% у травні, що є високим рівнем точності.
Відносно прогнозу валового виробництва зерна ячменю відмічено теж
порівняно невисоку похибку в основному за рахунок невідповідності
планових площ – фактичним збиральним. Фактичний валовий збір зерна
ячменю в 2015 році за попередніми даними становить 8,28 млн. тонн. У
прогнозах з тривалою завчасністю (2-6 місяців до збирання) похибка
валового збору зерна була 8-10%.
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Таблиця 2 – Точність прогнозів валового збору провідних польових культур
(з різною завчасністю) в 2015 році в цілому по Україні

Прогноз

Похиб. %

Прогноз

Похиб. %

Липень

Похиб. %

Зернові і
зернобобові
Пшениця
Жито
Ячмінь
Овес
Зернобобові
Кукурудза
Соняшник

Прогноз
Травень

Прогноз

Культури

Фактичний
валовий
збір, млн.т.

Січень

60,1

61,2

1,8

61,5

2,3

60,5

0,7

26,5
0,39
8,28
0,49
0,5
23,3
11,1

22,6
0,35
7,55
0,55
0,42
29,4
9,2

-14,7
-10,3
-8,8
12,2
-16,0
26,2
-17,1

25,3
0,36
7,43
0,46
0,4
27,2
9,89

-4,5
-7,7
-10,3
-6,1
-20,0
16,7
-10,9

25,6
0,37
8,1
0,44
0,4
25,5
10,6

-3,5
-5,1
-2,4
-10,2
-20,0
9,4
-4,8

Овес. Впродовж вегетаційного періоду 2015 року, прогнозні значення
врожайності вівса становили 22 ц/га. Відповідно до фактичного рівня – 23,2
ц/га, розрахункова похибка прогнозу врожайності цієї культури в січні –
травні становила загалом по Україні 5%, що відповідає високому рівневі
точності.
Валовий збір зерна вівса в 2015 році становив 0,49 млн. тонн за
прогнозних оцінок у січні – 0,55 млн. тонн (через вищі значення очікуваних
посівних площ). Відповідно до прогнозних оцінок у травні розрахунковий
валовий збір зерна (порівняно з фактичним) мав задовільну (6%) похибку.
Зернобобові. Прогнозні значення врожайності зернобобових культур
коливалися від 19 ц/га у січневому прогнозі до 20 ц/га у травневому.
Відповідно до фактичних значень урожайності цього виду культур 20,4 ц/га
похибка першого прогнозу у групі культур становила близько 7 %. У
прогнозах, опрацьованих на початку травня точність прогнозу склала 98%
(похибка знизилася до 2%), забезпечивши високий рівень достовірності
прогнозних даних.
Валове виробництво зернобобових культур у 2015 році становило
0,5 млн. тонн, а прогноз у січні – 0,42 млн. тонн, у травні – 0,4 млн. тонн.
Відповідно похибка прогнозу валового збору зернобобових сягала 16-20%
через невідповідність планових площ, які бралися до уваги під час
розроблення прогнозів, фактичним посівним даним.
Кукурудза. Фактична врожайність кукурудзи в 2015 році склала в
середньому по Україні 57,1 ц/га, що на 4 ц/га менше від минулорічного рівня.
Проте вхідні змінні, використанні для розробки математичних моделей для
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кукурудзи, можуть забезпечити максимальний розрахунковий рівень її
врожайності до 45 ц/га. Це свідчить про те, що в поточному році (як і в трьох
попередніх) фактичний рівень урожайності культури виходить за допустимі
межі довірчого інтервалу моделі. Внаслідок цього, похибка прогнозу врожаю
кукурудзи становить в середньому по Україні близько 10% (див. табл. 1).
Валове виробництво зерна кукурудзи становило 23,3 млн. тонн, тоді як
прогнозні значення в січні-травні становили відповідно 29-25 млн. тонн.
Похибка відносно валового виробництва зерна кукурудзи у липні становила
менше 10%.
Соняшник. Фактичне значення врожайності культури у 2015 році в
середньому по Україні склало 21,6 ц/га. Прогнозні показники впродовж
січня-травня забезпечили високу точність із похибкою від 7 до 0,5%
відповідно у січні і травні. Прогноз валового виробництва соняшнику мав
задовільний рівень похибки у липневому прогнозі (за 3 місяці до збирання),
після уточнення посівних площ культури.
Як видно з проаналізованого матеріалу, точність розроблених в
УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого прогнозів врожайності основних сільськогоподарських культур в середньому по Україні є досить високою, що
підтверджено також представленою на рисунку 1 порівняльною оцінкою
прогнозних показників з європейськими даними (система MARS) в результаті
аналізу окремих культур впродовж 2013-2015 років (за прогнозними даними
станом на кінець травня).

Рисунок 1 – Порівняльна оцінка прогнозних показників урожайності
окремих культур (станом на кінець травня)

Висновки. Представлені результати з оцінки точності виконаних в
УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого прогнозів урожайності та валового збору
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основних сільськогосподарських культур, з різною завчасністю впродовж
вегетаційного періоду за 2015 рік, свідчать про високу точність розроблених
прогнозних оцінок.
Для всіх аналізованих культур у базовому травневому прогнозі відносна
похибка не перевищувала 5%. Винятком стала лише кукурудза (похибка біля
10%) за рахунок обмеження модельного програмного максимуму
врожайності, так як у 2015 році (як і в трьох попередніх) фактичний рівень
урожайності цієї культури виходив за допустимі межі довірчого інтервалу
моделі, що свідчить про необхідність вдосконалення застосовуваних
модельних розрахунків.
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Аннотация
Представлены результаты и оценка точности выполненных в
УкрНИИПИТ им. Л. Погорелого прогнозов урожайности и валового сбора
основных сельскохозяйственных культур, с разной заблаговременностью в
течение вегетационного периода 2015 года.
Summary
The article presents the results and evaluation of the accuracy of major crops
yield and gross harvest forecasts with different earliness during the growing
season 2015 made at L. Pogorilyy UkrNDIPVT.
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УДК631.153.7
ЕКОЛОГІЧНИЙ ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ АСПЕКТИ
ТЕХНОЛОГІЇ ОРГАНІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА
Негуляєва Н. канд. с.-г. наук, Сердюченко Н. канд. геогр. наук
УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого
У статті висвітлені питання деградації сільськогосподарських угідь
через інтенсифікацію сільськогосподарського виробництва продукції
рослинництва. Обґрунтовано застосування технологій органічного
виробництва як альтернативи сучасним індустріальним технологіям з
урахуванням переваг в екологічних, соціальних та економічних аспектах.
Ключові
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слова:
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Суть проблеми. Ерозія ґрунту, спричинена його нераціональним
обробітком, призвела до сильної деградації чорноземів. Щорічно згубній дії
ерозії піддаються більше 500 млн. т. орних земель, що вже призвело до
зниження родючості ґрунту на площі більше ніж 32,5 млн. га та втрати
поживних речовин. Це означає, що Україна щороку позбавляється найбільш
цінного ресурсу сільськогосподарського виробництва – свого ґрунту та його
природної родючості [1]. Якщо така тенденція зберігатиметься і надалі, то в
недалекому майбутньому Україна може опинитися на порозі великої
екологічної катастрофи і тоді вже ніякі агротехнічні, меліоративні,
природоохоронні та організаційно-господарські заходи не зможуть відновити
агротехнічний потенціал українського чорнозему.
Виснаження ґрунтів через інтенсифікацію сільськогосподарського
виробництва, втрата їх родючості, зниження біологічної активності складу
ґрунтової мікрофлори та нестабільне виробництво продукції рослинництва
вимагають неординарних рішень стосовно зміни існуючої стратегії
землекористування [2]. У зв’язку з цим постає необхідність пошуку
альтернативних шляхів збереження родючості ґрунту та поповнення його
поживними елементами за рахунок насичення сівозмін бобовими і
зернобобовими культурами; поліпшення системи удобрення за рахунок
вирощування сидеральних культур, застосування біогумусу, органічних
решток сільськогосподарських культур тощо.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. З метою забезпечення
продовольчих потреб суспільства, сільськогосподарське виробництво на
сучасному етапі повинно розвиватися згідно з природними законами і
правилами, які передбачають збереження флори і фауни, та якомога менше
впливати на навколишнє середовище антропогенною діяльністю [3, 4].
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Генеральна Асамблея IFOAM (International Federation of Organic
Agriculture Movements) у червні 2008 року ратифікувала визначення
органічного сільського господарства як виробничу систему, яка підтримує
здоров'я ґрунту, екосистеми і людей. Система спирається на екологічні
процеси, різноманітність видів, на цикли, адаптовані до місцевих умов,
включає в себе традиції, інновації і науку задля захисту навколишнього
середовища і просування принципів чесних взаємовідносин і високої якості
життя для всіх учасників [5].
Аналізуючи результати більше ніж 100 досліджень, проведених вченими
Каліфорнійського університету, який знаходиться в Берклі, свідчить, що
диверсифіковані, органічні та агроекологічні системи ведення сільського
господарства можуть нарівні конкурувати з традиційними системами
господарювання [6-7], а Інститутом Родейла в Пенсільванії шляхом
порівняння врожайності в органічних та традиційних технологіях
(починаючи з 1981 р.) встановлено, що показники на органічних ділянках
були кращими, ніж на традиційних (особливо в екстремальних умовах) [8].
Відповідно до європейського досвіду, показники урожайності
сільськогосподарських культур, вирощених за органічними технологіями, у
середньому на 30-40% нижчі від класичних (залежно від країни, регіону та
виду продукції), але субсидії держави фермерам за вагомий внесок у
збереження навколишнього середовища та здоров’я населення, роблять
екологічні ферми вигідними [9-10] і тому частка органічних виробників у
розвинених країнах щороку вагомо зростає.
Метою цієї публікації є експертиза технологій органічного виробництва
продукції рослинництва в екологічному, соціальному та економічному
аспектах для визначення доцільності їх застосування в Україні.
Виклад основного матеріалу. Практично у всіх країнах світу попит на
органічну продукцію динамічно зростає, це підтверджує набуття цим видом
виробництва глобального характеру. Загальні площі земель, зайнятих під
органічним виробництвом, становлять 43,7 млн. га. Аналіз стану виробництва
органічної продукції показує, що перше місце у світі займають Австралія та
Океанія (17,3 млн. га, або 40%), друге – Європа (11,6 млн. га, або 27%), на
третьому місці знаходиться Латинська Америка (6,8 млн. га, або 7%) [11].
В Україні площа органічних сертифікованих господарств у 2015 році
склала 410550 га. Це означає, що частка сертифікованих органічних площ
серед загального об’єму сільськогосподарських угідь України вже
перевищила 1% [12]. Враховуючи наявність у нашій країні майже третини
світових чорноземів, а також те, що розораність земель, яка є найвищою в
світі й складає 57% території країни та майже 80% сільськогосподарських
угідь, Україна має значний потенціал та нагальну потребу для впровадження
технологій органічного виробництва.
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Екологічний аспект застосування технологій органічного виробництва
полягає у:
- збереженні та відновленні природного середовища в процесі
виробництва, адже застосовуються методи обробітку ґрунту які зберігають і
покращують стабільність та біологічне різноманіття агроландшафтів,
попереджають ущільнення та ерозію ґрунтів [7];
- збереженні та відтворенні родючості ґрунтів за рахунок підвищення
рівня біологічної активності ґрунтів, введення у сівозміни бобових та інших
зелених добрив і застосування біодинамічних препаратів [4];
- мінімізації впливу виробничих процесів на довкілля, оскільки
застосовуються профілактичні, механічні та фізичні заходи захисту рослин
від шкідливих та патогенних мікроорганізмів [1-4];
- збереженні водних ресурсів за рахунок раціонального господарювання
та природокористування.
Соціальний аспект полягає у створенні додаткових робочих місць,
особливо у сільській місцевості, оскільки органічне землеробство менш
механізоване і потребує, як правило, більше ручної праці. Тому перевагою
органічного виробництва сільськогосподарської продукції є те, що цей
напрямок має потенціал для забезпечення життєдіяльності сільського
населення і пожвавлення роботи дрібних фермерських господарств.
Здоров’я людини також є одним із соціальних аспектів і на 50-70%
залежить від способу життя, важливою складовою якого є харчування.
Продукти харчування відіграють визначальну роль, адже відомо, що 70%
шкідливих речовин потрапляє в організм людини з їжею та водою. Органічні
продукти харчування є екологічно безпечними, мають кращу якість, не
містять у собі генетично модифікованих організмів, не містять токсичних та
шкідливих речовин (важких металів, пестицидів, радіонуклідів, нітратів,
нітритів, грибкових токсинів тощо), не містять шкідливих залишків штучних
стимуляторів росту та алергенів, зберігають поживні речовини та
натуральний склад під час переробки, де використовуються лише натуральні
методи переробки, натуральні речовини та матеріали для пакування тощо.
Саме тому, органічне землеробство та виробництво екологічно чистих
продуктів харчування, може стати запорукою здоров’я усієї нації [13].
Економічний аспект органічного виробництва має низку переваг [14],
які зокрема полягають у:
- зростанні природної продуктивності агроландшафтів;
- суттєвому зниженні виробничих витрат, завдяки відмові від
застосування дорогих хімікатів та зменшенні енергоємності виробництва,
зокрема витрат на паливно-мастильні матеріали [2-3, 8-10];
- створенні нових робочих місць (забезпечення більше ніж 30%
зростання кількості робочих місць на гектар у порівнянні з неорганічними
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фермами) [8]. Збільшення затрат праці органічного виробництва не значно
збільшує виробничі витрати, але є в цілому вигідним для зростання
добробуту жителів сільської місцевості, оскільки більшість грошових
вкладень у виробництво органічної продукції йде на платню людям;
- додатковій вартості органічної продукції завдяки органічним
надбавкам на ціну та пільгам, передбаченим за виробництво відповідної до
стандартів продукції (в Україні це питання ще потребує врегулювання).
До того ж, органічне сільське господарство менш чутливе до цінових
коливань на світовому ринку і менш залежне від зовнішніх джерел, що
робить його рентабельність більш стабільною. За даними Асоціації
органічної торгівлі органічні ферми на сьогодні значно вигідніші. Так
органічні фермери мають операційний прибуток у розмірі $ 45697 порівняно
з $ 25448 для звичайних фермерів [15]. Інститутом Родейла в результаті
аналізу ефективності виробництва кукурудзи та сої на фермерських угіддях
США за 2008-2010 роки встановлено, що органічні системи господарювання
майже втричі вигідніші від традиційних систем. Так, середній чистий
прибуток для органічних систем склав $558/акр/рік порівняно з усього лише
$190/акр/рік для звичайних систем [8].
Діяльність найбільших органічних господарств України – ПП
―Агроекологія‖ (8000 га) та ПП ―Галекс-Агро‖ (5834,9 га) підтверджує, що
використання органічних технологій у землеробстві дає змогу господарству
підвищити природну біологічну активність у ґрунті, відновити баланс
натуральних поживних речовин, збагатити ґрунт гумусом і, як результат,
отримати збільшення врожайності сільськогосподарських культур та
підвищити якість продукції рослинництва та тваринництва.
Проте необхідно відмітити, що органічне виробництво є відносно новим
для України і досить специфічним видом сільськогосподарської діяльності і
його ефективність залежить від кардинальної зміни всієї системи мислення
керівного апарату держави, фермерів, спеціалістів сільського господарства та
населення країни в цілому. Ефективність органічного виробництва базується
на питаннях системології, агроекології, а також інтегрованого менеджменту,
з урахуванням еколого-економічного управління земельними ресурсами та
агроландшафтами на екосистемних засадах. А отже забезпечення стабільних
врожаїв сільськогосподарських культур у процесі органічного виробництва
можливе лише за належного дотримання організаційно-господарських,
агротехнічних, біологічних та інших заходів системи захисту
сільськогосподарських культур.
Висновки. Підводячи підсумок, варто зазначити, що доцільність
упровадження органічного виробництва в Україні обумовлена передусім
необхідністю відновлення родючості ґрунтів та збереження навколишнього
природного середовища, розвитку сільських територій та підвищення рівня
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життя сільського населення. Природовідповідні системи господарювання
здатні підвищити ефективність та прибутковість сільськогосподарських
підприємств, забезпечити споживчий ринок здоровою і якісною продукцією
харчування та забезпечити продовольчу безпеку України.
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Аннотация
В статье освещены вопросы деградации сельскохозяйственных угодий
Украины в связи с интенсификацией сельскохозяйственного производства
продукции
растениеводства.
Обосновано
применение
технологий
органического
производства
как
альтернативы
современным
индустриальным технологиям с учетом преимуществ в экологических,
социальных и экономических аспектах.
Summary
The article highlights the issue of agricultural land degradation due to
intensification of agricultural crop production in Ukraine. Technologies of organic
production as an alternative to modern industrial technology taking into account
environmental, social and economic aspects are substantiated.
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МІНІМІЗАЦІЯ СПОСОБУ ТА ГЛИБИНИ ОСНОВНОГО
ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ ПІД ПОСІВИ ЯЧМЕНЮ ОЗИМОГО
НА ПІВДНІ УКРАЇНИ
В. Малярчук, канд. с-г наук
Південно-Українська філія УкрНДІПВТ ім. Л Погорілого
А. Томницький, А. Малярчук, І. Біляєва, канд. с-г наук
Інститут зрошуваного землеробства НААН України
Наведено результати експериментальних досліджень, проведених в
стаціонарному польовому досліді Інституту зрошуваного землеробства
НААН, з вивчення впливу основного обробітку ґрунту під час використання
новітніх ґрунтообробних знарядь з різною конструкцією робочих органів.
Проведено оцінку енергоємності технологій вирощування ячменю озимого,
які базуються на різних системах обробітку в сівозміні. Встановлено
післядію різних способів основного обробітку на агрофізичні властивості та
водний режим ґрунту. Визначено, на фоні якого способу і глибини основного
обробітку під попередню культуру економічно доцільно під ячмінь озимий в
сівозміні на зрошенні Півдня України застосовувати мінімізований
поверхневий (6-8 см) обробіток з використанням комбінованих знарядь
дискового типу.
Ключові слова: спосіб, глибина, робочі органи, щільність складення,
пористість, водопроникність.
Постановка проблеми. Зерновиробництво є найголовнішою галуззю
рослинництва, тому його нарощування є ключовим завданням розвитку
сільського господарства України. Ячмінь належить до найбільш цінних та
високоврожайних сільськогосподарських культур, який за посівною площею
та валовим збором зерна у світі посідає четверте місце. Водночас, його
врожаї не стійкі за роками, тому витрати на вирощування не завжди є
рентабельними. Одним із напрямків зниження витрат на його виробництво є
мінімізація основного обробітку ґрунту за рахунок зменшення його глибини,
кратності проходів агрегатів або заміни більш енергоємного обробітку з
обертанням скиби менш витратним – без обертання скиби. Запровадження
таких способів мінімізації значно скорочує енергетичні, трудові та
матеріально-грошові витрати на виробництво продукції особливо в
сівозмінах на зрошуваних землях.
У зв’язку з цим актуальність розроблюваної теми полягає в необхідності
наукового обґрунтування можливості застосування поверхневого (6-8 см)
основного обробітку ґрунту на фоні глибокого чизельного розпушування або
оранки та мілкого (12-16 см) безполицевого під попередню культуру в
комплексі зі зрошенням та дозами внесення добрив.
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Аналіз результатів останніх досліджень. Значна частина вчених в
галузі землеробства стверджує, що сучасна система обробітку ґрунту
повинна базуватися на принципах мінімізації [1, 2, 3, 4, 5]. Разом з тим
питання беззмінного застосування мінімального обробітку ґрунту, як на
неполивних так і на зрошуваних землях, залишається дискусійним. Одним з
неузгоджених питань є суперечливість даних про його вплив на агрофізичні
властивості, поживний режим, фітосанітарний станн та на продуктивність
вирощуваних сільськогосподарських культур. З одного боку, мінімальний
обробіток дозволяє знизити експлуатаційні витрати на його проведення на
35-40%, у тому числі витрати палива майже в два рази, підвищити
продуктивність праці в 2,0-2,5 рази, захистити ґрунт від вітрової та водної
ерозії, забезпечити приріст органічної речовини у верхньому (0-10 см) шарі
ґрунту та створити умови для формування врожаю на одному рівні з
традиційною оранкою. З іншого боку, необґрунтоване застосування мілкого
та поверхневого основного обробітку з тривалим застосуванням знарядь
дискового типу викликає різке підвищення щільності складення і зниження
пористості ґрунту, що призводить до погіршення водопроникності та
зниження запасів вологи в кореневмісному шарі ґрунту через її непродуктивні втрати на випарування і стік води від атмосферних опадів та
зрошення. За беззмінного і тривалого застосування таких систем основного
обробітку погіршується фітосанітарний стан посівів, поживний, водний і
сольовий режим ґрунтів на зрошуваних масивах, що зумовлює необхідність
підвищення пестицидного навантаження, застосування спеціальних меліоративних заходів з фінансовими витратами, які не завжди покриваються
приростом врожаю [6, 7].
Методика дослідження. У стаціонарному досліді відділу зрошуваного
землеробства на землях дослідного господарства Інституту зрошуваного
землеробства НААН України протягом 2013-2015 років у 4-пільній ланці
плодозмінної сівозміни на темно-каштановому середньосуглинковому ґрунті
в зоні дії Інгулецької зрошувальної системи на фоні двох систем органомінерального удобрення спільно з науковцями Південно-Української філії
УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого досліджується післядія п’яти способів
основного обробітку ґрунту під попередню культуру в сівозміні на
продуктивність ячменю озимого, сівба якого проводилась після поверхневого
дискового розпушування на глину 6-8 см.
Фактор А (обробіток ґрунту):
1. Післядія оранки на глибину 25-27 см у системі тривалого
застосування різноглибинного полицевого обробітку ґрунту у сівозміні;
2. Післядія чизельного обробітку на глибину 25-27 см у системі
тривалого застосування різноглибинного безполицевого обробітку ґрунту в
сівозміні;
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3. Післядія чизельного обробітку на глибину 12-14 см у системі
тривалого застосування одноглибинного мілкого безполицевого обробітку
ґрунту в сівозміні;
4. Післядія чизельного обробітку на глибину 14-16 см у системі
диференційованого обробітку ґрунту з одним щілюванням за ротацію
сівозміни;
5. Післядія безполицевого розпушування на глибину 14-16 см у системі
диференційованого обробітку ґрунту в сівозміні з однією оранкою за
ротацію.
Фактор В (фон удобрення):
1. під ячмінь N60,Р60 на фоні внесення на 1 га сівозмінної площі N75Р60 та
використання на добриво всієї побічної продукції с.-г культур та;
2. під ячмінь N90Р60 на фоні внесення на 1 га сівозмінної площі N97,5Р60
та використаня на добриво всієї побічної продукції с.-г культур.
Закладання варіантів досліду з основного обробітку проводилося:
оранка – плугом полицевим обертовим «Мастер А8»; чизельне розпушування – чизельним глибокорозпушувачем Krtek моделі DG-3N; дисковий
мілкий (від 12 до 16 см) обробіток – важкою дисковою бороною БДМП-6х4;
дисковий поверхневий (6-8 см) обробіток – легкою дисковою бороною БДН2400 з котком.
Ґрунт дослідного поля темно-каштановий середньосуглинковий з
низькою забезпеченістю сполуками азоту та середньою – рухомими
сполуками фосфору і обмінного калію, вміст гумусу у шарі ґрунту 0 – 30 см
складає – 2,25 %.
Агротехніка вирощування ячменю озимого сорту Достойний була
загальновизнаною для зрошуваних земель Південного Степу України, крім
факторів, які досліджувалися.
Протягом вегетації вологість ґрунту в шарі 0-40 см підтримувалась на
рівні не нижче 70% НВ.
Програма досліджень передбачала визначення показників, які дають
можливість простежити зміну водно-фізичних властивостей та рівня
одержаної урожайності ячменю.
Результати експериментальних досліджень. Найсприятливіші умови
для протікання фізико-хімічних, біологічних процесів створюються за
оптимальної
будови
оброблюваного
шару
ґрунту.
Численними
дослідженнями було доведено необхідність визначити такі параметри
щільності складення і пористості ґрунту, які були б найбільш сприятливими
для росту і розвитку ячменю озимого, щоб використовувати їх у виборі
способу і глибини обробітку. Встановлено, що для ґрунтів, у яких рівноважна
щільність складення не перевищує параметри оптимальної для певної
культури, потреба у щорічних глибоких обробітках відпадає [8].
Для більшості сільськогосподарських культур оптимальна величина
щільності складення має значення від 1,1 до 1,4 г/см 3.
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Відбір зразків ґрунту для визначення щільності будови орного шару в
досліді проводили весною під час відновлення вегетації та перед збиранням
врожаю. Отримані результати досліджень свідчать, що на посівах ячменю
озимого в період відновлення весняної вегетації щільність складення шару
ґрунту 0-40 см становила від 1,30 до 1,34 г/см 3. Максимальне значення
щільності складення – 1,34 г/см3 – відповідало варіанту післядії чизельного
розпушування на 12-14 і 14-16 см в системі мілкого одноглибинного
безполицевого та диференційованих систем основного обробітку ґрунту в
сівозміні, водночас
її показники не виходили за межі оптимальних
параметрів для ячменю. Найбільш розпушеним в усіх варіантах досліду був
верхній 0-10 см шар ґрунту.
Протягом вегетаційного періоду під впливом ґрунтообробної, посівної,
збиральної техніки та поливної води відбувалося ущільнення ґрунту в усіх
шарах досліджуваних варіантів до 1,32-1,35 г/см3, тобто істотної різниці між
ними не відзначено. Характерним для всіх варіантів є те, що підвищені
показники щільності складення шару ґрунту 0-40 см сформувалися
переважно за рахунок переущільнення шарів 20-30 i особливо, в кінці
вегетації, шару ґрунту 30-40 см (табл.1).
Таблиця 1 – Щільність складення темно-каштанового ґрунту в
післядії різних способів та глибини основного обробітку ґрунту, г/см 3
Шар ґрунту, см
Спосіб і глибина
№ Система основного
обробітку під
10- 20- 30вар. обробітку ґрунту
0-10
0-40
попередник, см
20
30
40
Початок весняної вегетації
1. Полицева
25 – 27 (о)
1,27 1,29 1,32 1,33 1,30
2. Безполицева
25 – 27 (ч)
1,28 1,31 1,33 1,36 1,32
3. Безполицева
12 – 14 (д)
1,29 1,34 1,36 1,36 1,34
4. Диференційована-1
14 – 16 (ч)
1,29 1,32 1,34 1,34 1,32
5. Диференційована-2
14 – 16 (ч)
1,31 1,34 1,36 1,36 1,34
НІР05, г/см3

0,05

Перед збиранням врожаю
Полицева
25 – 27 (о)
1,28 1,31 1,34 1,35 1,32
Безполицева
25 – 27 (ч)
1,30 1,32 1,33 1,38 1,33
Безполицева
12 – 14 (д)
1,30 1,34 1,37 1,38 1,35
Диференційована-1
14 – 16 (ч)
1,29 1,33 1,35 1,36 1,33
Диференційована-2
14 – 16 (ч)
1,32 1,34 1,35 1,37 1,35
НІР05, г/см3
0,06
Слід відзначити, що показники щільності складення як на початку
весняної вегетації, так і перед збиранням ячменю були в межах оптимальних
значень.
1.
2.
3.
4.
5.
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Від щільності складення орного шару залежала його пористість. Так, під
час визначення на початку вегетації пористість шару ґрунту 0-40 см була в
межах 48,6-50,1%. Істотної різниці між варіантами основного обробітку
ґрунту як на початку вегетації, так і перед збиранням врожаю не виявлено.
У варіантах післядії різноглибинного полицевого і безполицевого та
диференційованого-1 основних обробітків ґрунту (варіант 1, 2, 4) загальна
пористість була найвищою і складала від 49,4 до 50,1 %, в той час як у
варіанті безполицевого мілкого одноглибинного обробітку вона була лише
48,8 %, тобто знизилася на 2,6 % порівняно з контролем (табл. 2).

№
вар.
1
1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.

Таблиця 2 – Пористість темно-каштанового ґрунту в післядії різних
способів і глибини основного обробітку, %
Шар ґрунту, см
Система основного
Спосіб і
обробітку ґрунту в
глибина
10- 20- 30сівозміні
обробітку під 0-10
0-40
20
30
40
попередник, см
2
3
4
5
6
7
8
Початок вегетації
Полицева
25 – 27 (о)
51,5 50,6 49,4 49,0 50,1
Безполицева
25 – 27 (ч)
50,8 49,8 49,0 47,9 49,4
Безполицева
12 – 14 (д)
50,6 48,7 47,9 47,9 48,8
Диференційована-1
14 – 16 (ч)
50,6 49,4 48,7 48,7 49,4
Диференційована-2
14 – 16 (ч)
49,8 48,7 47,9 47,9 48,6
НІР05, %
2,7
Перед збиранням врожаю
Полицева
25 – 27 (о)
51,0 49,8 48,7 48,3 49,4
Безполицева
25 – 27 (ч)
50,2 49,4 49,0 47,1 49,0
Безполицева
12 – 14 (д)
50,2 48,7 47,6 47,1 48,3
Диференційована-1
14 – 16 (ч)
50,4 49,0 48,3 47,8 49,0
Диференційована-2
14 – 16 (ч)
49,3 48,7 48,1 47,7 48,3
НІР05, %
3,3

Перед збиранням урожаю пористість зменшилася, а закономірність, яка
спостерігалася на початку вегетації, збереглася. Так, найвищою пористість
була у варіанті післядії систем полицевого і безполицевого різноглибинного
та диференційованого-1 основного обробітку ґрунту і складала відповідно
49,4 та 49,0%.
Однією з найбільш важливих водно-фізичних властивостей ґрунту,
пов’язаних зі щільністю складення та пористістю, є здатність ґрунту вбирати
та фільтрувати через себе воду, яка подається на поле під час вегетаційних
поливів і надходить з атмосферними опадами. У наших дослідах навесні
перед проведенням першого вегетаційного поливу відмічається зниження
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водопроникності на 0,5-0,7 мм/хв. у варіантах післядії безполицевої
різноглибинної та диференційованих систем основного обробітку ґрунту в
сівозміні (вар. 2, 4, 5), а у варіанті одноглибинної мілкої вона знизилась на 0,8
мм/хв. або на 22,9%, порівняно з контролем (табл. 3).
Таблиця 3 – Водопроникність темно-каштанового ґрунту
в посівах ячменю в післядії різних систем основного
обробітку ґрунтув сівозміні, мм/хв.
Строк визначення
№
Система основного обробітку
перед
початок
вар.
ґрунту
збиранням
вегетації
врожаю
1.
Післядія полицевого
3,5
3,3
2.
Післядія безполицевого
2,8
2,7
3.
Післядія безполицевого
2,7
2,4
4.
Післядія диференційованого-1
3,0
2,8
5.
Післядія диференційованого-2
2,8
2,6
НІР05, мм/хв.
0,3
0,4
Підвищення щільності складення в кінці вегетації культури призвело до
зниження водопроникності у всіх варіантах досліду. Найменші її значення
зафіксовано у варіантах одноглибинного мілкого дискового обробітку ґрунту
на 12-14 см та за чизельного розпушування на 14-16см в системі
диференційованого-2 обробітку ґрунту в сівозміні (вар. 3, 5).
Загальні запаси вологи за роками досліджень на початку відновлення
весняної вегетації відповідно до варіантів досліду складали 2172-2325 м3/га.
Дефіцит вологи в шарі грунту 0-100см був в межах 838-684 м3/га. Протягом
вегетації ячменю озимого проведено три вегетаційні поливи зрошувальною
нормою 1400 м3/га, що забезпечило сприятливі умови для наливу,
формування та дозрівання зерна.
Сумарне водоспоживання рослин ячменю озимого свідчить про
безпосередню залежність цього показника від величини використаної вологи.
Суттєвих відмінностей з післядії різних систем основного обробітку ґрунту
на її кількість не виявлено, тому сумарне водоспоживання було в межах
2229-2314 м3/га.
Під час аналізу складових балансу сумарного водоспоживання виявлено,
що основна частина вологи припадає на зрошувальну норму, яка коливалася
за роками досліджень від 61 до 63%, опадів 22-23% та ґрунтової вологи
14-17%. Відзначено також, що максимальна кількість поливної води (63%) і
мінімальна ґрунтової вологи (14%) використовується рослинами за

332

диференційованої-1 системи основного обробітку ґрунту з одним глибоким
розпушуванням на 38-40 см за ротацію сівозміни.
Як свідчать результати наших досліджень, максимальна урожайність
ячменю озимого одержана у варіанті післядії оранки на глибину 25-27 см у
системі тривалого застосування різноглибинного полицевого обробітку
ґрунту в сівозміні і становила 4,62 т/га, в середньому по фактору А.
Післядія чизельного обробітку на глибину 25-27 см в системі тривалого
застосування різноглибинного безполицевого обробітку (вар 2) та післядія
чизельного обробітку на глибину 14-16 см в системах диференційованого-1
та 2 обробітку ґрунту(вар. 4,5) призвели до зниження урожайності на 0,180,34 т/га (табл. 4).
Таблиця 4 – Урожайність ячменю озимого в післядії різних способів
і глибини основного обробітку ґрунту та доз добрив в сівозміні на
зрошенні, т/га
Спосіб і
Спосіб і
глибина
Доза азотних
глибина
обробітку під
добрив
обробітку під
попередник,
(Фактор В)
ячмінь,см
см

25 – 27 (ч)
12 – 14 (д)
14 – 16 (ч)

поверхневий
6-8 (д)

25 – 27 (о)*

14 – 16 (ч)
Середнє за фактором В
НІР05

№ 1 N60
№ 2 N90
№ 1 N60
№ 2 N90
№ 1 N60
№ 2 N90
№ 1 N60
№ 2 N90
№ 1 N60
№ 2 N90
№ 1 N60
№ 2 N90
А
В

Рік досліджень

2013

2014

2015

4,24
4,63
4,09
4,51
3,76
4,14
4,02
4,41
3,94
4,35

4,42
4,82
4,11
4,50
3,87
4,29
4,30
4,76
4,15
4,61

4,46
5,13
4,32
5,02
4,13
4,53
4,28
4,85
4,06
4,57

0,021 0,025
0,016 0,019

0,025
0,016

Середнє за Середнє
2013 – 2015 за факторр.
ром А

4,37
4,86
4,17
4,68
3,92
4,32
4,20
4,67
4,05
4,51
4,14
4,61

4,62
4,43
4,12
4,44
4,28

_________
* о – оранка, ч – чизельний обробіток, д – дисковий обробіток

Післядія мілкого дискового розпушування на 12-14 см в системі
тривалого застосування одноглибинного мілкого дискового розпушування
призвела до одержання в середньому за три роки врожайності 4,12 т/га. або
нижче ніж на контролі 10,8%.
Збільшення дози добрив з N60 до N90 сприяло підвищенню
продуктивності ячменю озимого в середньому за фактором В, на 0,47 т/га.
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Висновки.
Під час вирощування ячменю озимого на темно-каштанових грунтах
півдня України в сівозмінах на зрошуваних землях доцільно:
- застосовувати поверхневий дисковий обробіток на глибину 6-8 см за
умови, що під попередню культуру сівозміни проводився глибокий
полицевий обробіток;
- вносити мінеральні добрива дозою N90 Р60 (N60 Р60 під основний
обробіток та N30 – в підживлення);
- підтримувати вологість шару ґрунту 0-50 см на рівні 70% НВ в 0,5
метровому шарі ґрунту;
- дотримання таких агротехнологічних вимог забезпечить отримання
врожайності, залежно від гідротермічних умов вегетаційного періоду на рівні
4,6-5,1 т/га, з прибутком 7,3-7,5тис грн/га та рівнем рентабельності 95-99%.
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Аннотация
Приведены результаты экспериментальных исследований, проведенных
в стационарном полевом опыте Института орошаемого земледелия НААН
по изучению влияния основной обработки почвы при использовании новейших
почвообрабатывающих орудий с различной конструкцией рабочих органов.
Проведена оценка энергоемкости технологий выращивания ячменя озимого,
основанных на различных системах обработки в севообороте. Установлено
последействие различных способов основной обработки на агрофизические
свойства и водный режим почвы. Определен на фоне которого способа и
глубины основной обработки под предшествующую культуру экономически
целесообразно под ячмень озимый в севообороте на орошении Юга Украины
применять минимизированную поверхностную (6-8 см) обработку с
использованием комбинированных орудий дискового типа.
Summary
The results of experimental studies conducted in the stationary field
experiment by NAAS Institute of Irrigated Agriculture on the impact of the main
cultivation using tillage implements of the latest design with different working
bodies are given. The estimation of power consumption in technologies of winter
barley growing based on different systems of cultivation in crop rotation is made.
The aftereffect of different ways of main cultivation on agro-physical basic soil
properties and soil water regime is established. The effect of which method and
depth of basic soil cultivation under the previous culture it is economically feasible
under winter barley in the rotation on irrigated lands of Southern Ukraine to apply
minimized surface (6-8 cm) soil cultivation using combined disk tools is
determined.
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УДК 631.554:631.559
ДИНАМІКА ЗАПАСІВ ПРОДУКТИВНОЇ ВОЛОГИ І ЩІЛЬНОСТІ
ҐРУНТУ ЗАЛЕЖНО ВІД СИСТЕМИ ОСНОВНОГО ОБРОБІТКУ
ТА ВИРОЩУВАНОЇ КУЛЬТУРИ
М. Новохацький, канд. с.-г. наук, О. Бондаренко, І. Гусар
УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого
У статті на основі проведених досліджень наведено дані про влив
системи основного обробітку ґрунту на агрофізичні показники ґрунту –
вологість та щільність. Зроблено висновки про доцільність диференціювання
системи основного обробітку ґрунту в сівозміні з метою отримання
максимального рівня врожайності зерна кожної культури та оптимізації
умов їх вирощування.
Ключові слова: зернові культури, сівозміна, система основного
обробітку ґрунту, щільність ґрунту, вологість ґрунту, запаси продуктивної
вологи.
Вступ. Науково обґрунтовані інтенсивні системи землеробства
покликані забезпечувати зростання врожаїв сільськогосподарських культур
на основі підвищення ефективної родючості ґрунту. Важливе значення у
цьому відіграє механічний обробіток ґрунту. Порівняно з іншими
агрозаходами, він потребує найбільших енергетичних витрат, тому
удосконалення способів обробітку ґрунту є одним із найважливіших завдань
виробництва продукції рослинництва [6, 12]. Визначний ґрунтознавець
академік В.Р. Вільямс доводив, що на будь-якому ґрунті можна отримати
хороший урожай, якщо його правильно і добре обробляти [13].
В останні роки відзначається протиборство хімічних компаній,
зацікавлених в мінімалізації системи обробітку ґрунту, з виробниками
потужних технічних засобів інтенсифікації землеробства (оборотних плугів,
чизель-культиваторів для глибокого безвідвального обробітку ґрунту,
роторних і комбінованих ґрунтообробних агрегатів). У таких умовах
сільськогосподарським товаровиробникам часом складно визначиться з
вибором системи ведення сільського господарства.
У нашій країні з різноманіттям ґрунтово-кліматичних та ландшафтнорельєфних умов у різних зонах, природно, не може бути єдиного рецепта в
організації системи землеробства. Якщо в посушливих степових районах
півдня України з яскраво вираженими дефляційними процесами головним
завданням агротехнологій є захист ґрунту від вітрових ерозійних процесів
(система безвідвального обробітку Т.С. Мальцева [8] і плоскорізного
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обробітку А.І. Бараєва [1]), то для пересічного рельєфу центральної частини
нашої країни першочерговим є завдання запобігання шкоди від водної ерозії;
для рівнинних районів південного Лісостепу – накопичення, збереження і
раціональне використання недостатніх природних ресурсів вологи, а для
низинних підтоплюваних полів зони Полісся – відвід надлишку води.
Спільними ж для всіх зон і умов є завдання збереження й відновлення
родючості ґрунтів і забезпечення екологічного благополуччя полів і
ландшафтів.
Ці завдання можуть вирішуватися відповідним підбором культур у
сівозмінах, науково обґрунтованих системам обробітку ґрунту, удобрення,
захисту рослин тощо [2, 3, 4, 5, 7, 9, 11].
Визнаючи перспективність мінімалізації обробітку ґрунту для економії
енергетичних затрат і зменшення негативного впливу сучасної важкої
техніки на складення орного шару, в той же час слід враховувати і можливий
негативний вплив її на агрофізичний стан кореневмісного шару і зниження
врожайності сільськогосподарських культур. Агрономічної наукою
накопичено багатий різноманітний експериментальний матеріал з питань
вивчення різних способів і глибин обробітку всіх видів ґрунтів в різних
сівозмінах. Але до цих пір спірним залишається питання про необхідність і
доцільність оранки, як найвитратнішого і радикального способу впливу на
ґрунтові процеси.
Методика досліджень. Дослідження проводилися в умовах польового
двофакторного досліду, закладеного в п’ятипільній науково-дослідній
сівозміні УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого. Співвідношення факторів досліду –
4 : 5 (чотири системи основного обробітку ґрунту [10, 14], п’ять зернових
культур). Кількість повторень – чотири, їх розміщення – суцільне. Запаси
продуктивної вологи та щільність ґрунту визначали стандартними методами.
Технологія вирощування культур – традиційна для Лісостепу, окрім
досліджуваних факторів.
Агрометеорологічні
умови
проведення
досліджень.
Угіддя
УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого розташована в зоні з теплим помірнозволоженим кліматом. Середньорічна температура становить +70 С, з
найвищими її показниками (+38,50 С) в липні–серпні і найнижчими (–34,00 С)
– в січні-лютому. Слід відмітити, що періоди з надто високою і надто
низькою температурами недовготривалі і спостерігаються відносно рідко.
Річна кількість опадів в зоні розміщення господарства в середньому
становить 630 мм; при цьому спостерігаються значні коливання кількості
опадів: у дощові роки їх кількість може сягати до 700-800 мм, в посушливі –
біля 300 мм. За період вегетації випадає біля 70% опадів. У літній період
опади мають зливовий характер, що сприяє розвитку водної ерозії ґрунтів.
У цілому кліматичні умови сприятливі для вирощування основних
сільськогосподарських культур та одержання високих сталих врожаїв.
Агрометеорологічні умови років проведення досліджень відрізнялися
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від середніх багаторічних даних.
Особливістю періоду досліджень, порівняно із середніми багаторічними
даними, є своєрідний розподіл тепла та вологи протягом року та періоду
вегетації.
За середньобагаторічної норми 633,2 мм, у 2014 році випало 579,0, а
протягом 2015 році – 392,4 мм опадів, тобто спостерігалась нестача опадів,
яка складала 54,2 та 240,8 мм відповідно. При цьому слід зазначити, що опади протягом періоду досліджень розподілялися вкрай нерівномірно (рис. 1).
Так, протягом 2014 року за сумою опадів середні багаторічні дані були
перевищені лише в квітні (+9,7 мм), травні (+69,9 мм) та в липні (+8,1 мм). У
2015 році за сумою опадів перевищення середній багаторічних даних було
відмічено лише в другій-третій декадах березня, першій декаді травня, третій
декаді липня, першій декаді жовтня та в листопаді. При цьому слід
відмітити повну відсутність опадів у п’яти декадах 2014 року, а протягом
шести декад 2014 року та дванадцяти декад 2015 року сума опадів становила
менше 3 мм.

Рисунок 1 – Подекадна динаміка опадів в 2014-2015 рр. порівняно із
середніми багаторічними даними, мм

За таких умов зволоження, в роки проведення досліджень
спостерігалися відхилення і температурного режиму (рис. 2).
Перших два місяці обох років досліджень відзначилися пониженими
температурами порівняно із середніми багаторічними значеннями. Але при
цьому перехід середньодобових температур через 5 0С, тобто початок
астрономічної весни, відмічено раніше багаторічних значень. Перехід восени
через 5 0С також зафіксовано раніше середньобагаторічних термінів.
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Рисунок 2 – Подекадна динаміка середньодобової температури повітря в
2014-2015 рр. порівняно із середніми багаторічними даними, 0С

Враховуючи наведені дані про середні температури та суми опадів, нами
визначений коефіцієнт Селянінова (рис. 3). Гідротермічний коефіцієнт
Селянінова (ГТК) (від hydro – вода, волога, і грецького therme – тепло, жар),
показник природного забезпечення території вологою. Класифікація зон
зволоження за ГТК: волога – 1,6-1,3; слабо посушлива – 1,3-1,0; посушлива –
1,0-0,7; дуже посушлива – 0,7-0,4; суха – <0,4. Якщо ГТК в межах 1-2, то
умови природного зволоження вважаються задовільними, якщо менше 1 –
недостатніми.

Рисунок 3 – Динаміка гідротермічного коефіцієнта Селянінова в 2014-2015
рр. порівняно із середніми багаторічними даними
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У середньому за вегетаційний період 2014 року ГТК склав 1,30, що
відповідає середньому багаторічному значенню. Але коливання по декадах
при цьому становило від 0,01 (друга декада червня) до 4,62 (друга декада
травня).
Гідротермічний коефіцієнт Селянінова в середньому за вегетаційний
період 2015 року склав 0,52, що не відповідає середньому багаторічному
значенню, а є значно нижчим норми. Коливання по декадах при цьому
становило від 0,00 (перша декада червня) до 2,14 (третя декада липня).
Аналіз даних, поданих на рис. 3, дає підстави стверджувати, що в період
сівби та появи сходів основних с.-г. культур (кінець квітня – травень)
гідротермічні умови 2014 року були сприятливими. Вегетативна фаза
розвитку ярих культур (кінець травня – половина червня) проходила в
посушливий період. Генеративна фаза розвитку практично всіх зернових
культур проходила в умовах нестачі вологи, коли ГТК Селянінова лежав
значно нижче середніх багаторічних значень.
Гідротермічні умови 2015 року, які склалися в період сівби та появи
сходів основних сільськогосподарських культур (кінець квітня – травень)
також були сприятливими. Вегетативна фаза розвитку ярих культур (кінець
травня – половина червня) проходила в посушливий період. Генеративна фаза
розвитку практично всіх зернових культур проходила в умовах нестачі вологи,
коли ГТК Селянінова лежав значно нижче середніх багаторічних значень.
Такі агрометеорологічні умови вегетаційного періоду суттєво впливали
на агрофізичні показники ґрунту і розвиток сільськогосподарських культур
та певним чином позначились на рівні їх врожайності.
Проведені обліки вказують, що агрофізичні показники ґрунту (вологість,
щільність, запаси продуктивної вологи) суттєво змінюються залежно від
досліджуваних нами факторів.
Запаси вологи в кореневмісному шарі ґрунту відображають
метеорологічні умови за тривалий попередній період, рівень застосованої
агротехніки і стану ґрунту, тобто вони відображають ті показники тривалого
періоду, які справляють найбільш істотний вплив на інтенсивність посухи
протягом вегетації сільськогосподарських культур. Критерієм оцінки
весняних запасів продуктивної вологи в шарі ґрунту слугує ступінь
відповідності цих запасів найменшій польовій вологоємкості, яка для
метрового шару чорноземів становить 170-190 мм. Зволоження орного шару
ґрунту характеризує всю різноманітність погодних умов, рівень
удосконалення агротехніки і стан ґрунту. Висушування саме цього шару
ґрунту належить
до
головних
причин зниження
врожайності
сільськогосподарських культур. Від ступеня зволоження верхнього 20сантиметрового шару ґрунту залежить діяльність кореневих систем
культурних рослин, використання ними елементів живлення, а також
діяльність ґрунтових мікроорганізмів. Зниження запасів продуктивної вологи
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в орному шарі до 19 мм слід вважати початком посушливого періоду, а до 9
мм – початком сухого періоду. Недостатні запаси продуктивної вологи в
орному шарі на ранніх фазах розвитку ярих зернових призводить до слабкого
використання вологи з глибших шарів ґрунту в період формування зерна. Усі
дослідники приходять до узгодженого висновку, що пересихання орного
шару в будь-якій з декад у період від сходів до цвітіння тією чи іншою мірою
знижує врожай зернових культур. Відомо, що вибагливість рослин до
ґрунтової вологи протягом періоду вегетації – неоднакова. Зокрема, у
критичні міжфазні періоди розвитку від сівби до появи сходів, під час
укорінення рослин, формування генеративних органів зернових та
зернобобових культур, наливу зерна значно збільшується потреба у ґрунтовій
волозі [9].
На початок весняно-польових робіт в 2014 році запаси продуктивної
вологи в орному шарі (0-30 см) ґрунту становили, залежно від системи
основного обробітку ґрунту, від 53,5 (оранка) до 65 мм (mini-till) (табл. 1).
Запаси продуктивної вологи в орному шарі ґрунту на початок веснянопольових робіт 2015 року були меншими, порівняно з попереднім роком, і
становили від 56,2 (оранка) до 52,2 мм (mini-till).
Слід відмітити, що відмова від полицевої оранки та зменшення глибини
обробітку ґрунту під урожай 2015 року, в межах схеми наших дослідів,
призводило до зменшення запасів продуктивної вологи на початок весняних
польових робіт.
Оскільки досліджувані культури різняться за тривалістю періоду
вегетації і збираються в різний час, то запаси вологи в ґрунті на момент
проведення збирання в межах однієї системи обробітку ґрунту був різним.
При цьому в 2014 році мінімальні запаси доступної вологи в орному шарі
ґрунту на момент збирання були на посівах гречки, а максимальні – на
посівах пшениці озимої. Обліки, проведені в 2015 році, вказали, що
мінімальні запаси доступної вологи в орному шарі ґрунту на момент
збирання були на посівах сої, а максимальні – на посівах гороху (табл. 2).
Спостерігалася також різниця в запасах продуктивної вологи за
системами обробітку ґрунту (табл. 2). Так, використання традиційної
системи обробітку ґрунту під горох дало змогу отримати на кінець вегетації
2014 року найменшу кількість доступної вологи, в той час, як заміна
полицевої оранки на глибоке рихлення або поверхневий обробіток ґрунту
при вирощуванні цієї культури спричиняли зростання запасів продуктивної
вологи. Така ж закономірність на посівах гороху була відмічена і в 2015 році.
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Таблиця 1 – Запаси продуктивної вологи на початок
весняно-польових робіт
Система
основного
обробітку
ґрунту

Традиційна

Консервувальна

Мульчувальна

Mini-till

Шар
ґрунту,
см

Вологість, %

2014
рік
21,9
21,6
21,5
23,4
22,4
21,8
23,2
21,6
21,6
25,5
25,0
23,5

0-10
10-20
20-30
0-10
10-20
20-30
0-10
10-20
20-30
0-10
10-20
20-30

2015
рік
21,2
23,2
22,1
21,8
22,2
23,8
22,1
22,7
21,2
22,7
22,7
22,2

Запаси
продуктивної
вологи по
шарах ґрунту,
мм
2014
2015
рік
рік
17,80
13,9
17,25
22,3
18,45
20,0
18,48
13,4
21,14
22,6
16,81
18,8
18,04
18,3
19,71
21,3
17,77
16,0
21,35
14,3
22,74
19,9
20,94
18,0

Запаси
продуктивної
вологи в
орному шарі
ґрунту, мм
2014
2015
рік
рік
53,5

56,2

56,4

54,8

55,5

55,6

65,0

52,2

Таблиця 2 – Запаси продуктивної вологи в орному шарі на кінець
вегетації досліджуваних культур залежно від системи
обробітку ґрунту та умов року
Система
обробітку
ґрунту
Традиційна
Консервувальна
Мульчувальна
Mini-till

пшениця
озима

Сільськогосподарська культура, рік
ячмінь
горох
гречка
ярий

соя

2014

2015

2014

2015

2014

2015

2014

2015

2014

2015

50,0
46,7
42,2
42,6

3,1
3,5
4,6
5,1

42,1
43,0
43,3
46,1

3,3
7,5
8,1
12,0

48,3
48,0
50,5
45,4

4,5
4,0
4,7
5,9

14,4
18,0
18,1
14,6

10,0
2,7
7,4
3,0

23,1
20,6
22,1
27,7

0,4
0,4
0,3
0,7

За вирощування ранніх ярих культур (горох та ячмінь ярий) відмова від
обороту пласта за глибокого обробітку та мілкий обробіток ґрунту сприяли
збереженню запасів вологи, у пізніх ярих культур (гречка, соя) такої чіткої
залежності не відмічено.
Аналіз динаміки щільності кореневмісного шару ґрунту показує, що в
усіх варіантах систем основного обробітку відбувається процес
самоущільнення ґрунту, проте максимальні значення цього показника не
виходять значно за допустимі межі: 1,25 г/см3 для бобових та 1,30 г/см3 – для
зернових культур.
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Найменші значення цього показника на початок весняних польових
робіт 2015 року були зафіксовані на мульчувальній системі та системі з
елементами mini-till, вони є меншими за мінімально-допустиме значення 0,99
г/см3 і становлять для посівного шару ґрунту (0-10 см) 0,93-0,94 г/см3 (табл.
3). Проте протягом подальшого росту і розвитку культури вона досягла
оптимальних значень. В інших системах обробітку ґрунт не розпушували
нижче оптимальних значень.
Таблиця 3 – Щільності ґрунту залежно від системи основного
обробітку та досліджуваних культур
Щільність ґрунту по роках досліджень, г/см 3
Система
обробітку
ґрунту

Традиційна

Консервувальна

Мульчувальна
Mini-till

Шар
ґрунту,
см

0-10
10-20
20-30
0-10
10-20
20-30
0-10
10-20
20-30
0-10
10-20
20-30

на початок
весняних
польових
робіт

на період збирання
пшениця
озима

горох

ячмінь ярий

гречка

соя

2014

2015

2014

2015

2014

2015

2014

2015

2014

2015

2014

2015

1,22
1,21
1,31
1,16
1,45
1,22
1,14
1,43
1,31
1,18
1,32
1,35

1,01
1,45
1,42
0,93
1,57
1,19
1,25
1,43
1,21
0,94
1,34
1,25

1,30
1,38
1,28
1,18
1,39
1,24
1,12
1,33
1,23
1,16
1,26
1,24

1,07
1,06
1,28
1,18
1,18
1,21
1,09
1,05
1,36
1,16
1,33
1,18

0,99
1,38
1,30
1,08
1,36
1,21
1,10
1,31
1,29
1,23
1,44
1,27

1,13
1,19
1,15
1,20
1,41
1,27
1,08
1,36
1,35
1,09
1,40
1,29

1,27
1,26
1,27
1,17
1,28
1,22
1,18
1,52
1,32
1,17
1,33
1,20

1,05
1,17
1,42
1,11
1,15
1,34
1,05
1,36
1,35
1,03
1,17
1,27

1,10
1,23
1,33
1,20
1,20
1,17
1,28
1,21
1,23
1,17
1,12
1,25

0,87
1,28
1,29
1,25
1,16
1,24
1,22
1,25
1,24
1,34
1,14
1,34

1,25
1,25
1,17
1,17
1,31
1,25
1,14
1,29
1,30
1,22
1,20
1,30

1,11
1,22
1,37
0,92
1,38
1,39
0,97
1,42
1,36
0,94
1,44
1,39

Таким чином, незважаючи на надмірне розпушування ґрунту в системах
з мінімальним обробітком ґрунту розпушуванням та оптимальну щільність в
традиційній
та
консервувальній
системах
процес
природного
самоущільнення ґрунту відбувається різними темпами, але протягом періоду
вегетації в усіх системах забезпечуються оптимальні параметри щільності
для розвитку рослин.
Висновки.
1. У вирощуванні ранніх ярих культур (горох та ячмінь ярий) відмова
від обороту пласта за глибокого обробітку та мілкий обробіток ґрунту
сприяють збереженню запасів вологи; у пізніх ярих культур (гречка, соя)
спостерігається зворотна залежність.
2. Найменші значення показника щільності ґрунту на початок весняних
польових робіт притаманні консервувальній системі основного обробітку
ґрунту та системі з елементами mini-till. Проте протягом подальшого росту і
розвитку рослин досліджуваних культур щільності ґрунту під посівами
досягає оптимальних значень незалежно від системи основного обробітку.
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3. Кожна із досліджуваних систем основного обробітку ґрунту
ефективна під різні культури, тому в сівозміні доцільно систему основного
обробітку ґрунту диференціювати.
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Аннотация
В статье на основе проведенных исследований приведены данные о
влиянии системы основной обработки почвы на агрофизические показатели
почвы – влажность и плотность. Сделаны выводы о целесообразности
дифференцирования системы основной обработки почвы в севообороте с
целью получения максимального уровня урожайности зерна каждой
культуры и оптимизации условий их выращивания.
Summary
On the basis of researches the impact of basic tillage on soil agro-physical
indicators is shown - humidity and density. Conclusions about the feasibility of
differentiation of basic tillage in crop rotation in order to obtain the maximum
yield of grain of every culture and optimization of cultivation conditions are made.
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ЗАСТОСУВАННЯ БІОПРЕПАРАТІВ У ТЕХНОЛОГІЯХ
ВИРОЩУВАННЯ СІЛЬГОСПКУЛЬТУР НА ПОЛЯХ З
МІНІМАЛЬНИМИ СИСТЕМАМИ ОБРОБІТКУ ГРУНТУ
М. Кожушко, Я. Сало, Р. Войтович, В. Думич, О. Куліш,
Львівська філія УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого
Наведено результати досліджень з визначення ефективності
застосування біопрепаратів у технологіях вирощування озимого тритикале,
озимої пшениці, вівса та гороху. Дослідження проводилось на ділянках з
мульчувальним обробітком грунту.
Ключові слова: дослідження, біопрепарати, озиме тритикале, озима
пшениця, овес, горох, ефективність.
Постановка проблеми. Основними причинами зниження ефективності
вирощування сільськогосподарських культур є значні витрати на виконання
технологічних операцій, особливо на підготовку грунту та значне зменшення
обсягів внесення органічних та мінеральних добрив, засобів захисту рослин
через різке підвищення цін на агрохімікати. Тому для українських виробників
є актуальною проблема щодо зменшення витрати коштів на виконання
обробітку грунту та агрохімічне забезпечення технологій, зокрема на
придбання добрив та отрутохімікатів, необхідних для захисту рослин.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Як показала вітчизняна і
зарубіжна практика, альтернативою агрохімікатам можуть стати
біопрепарати [1]. Внесення їх у незначних дозах дає змогу не лише отримати
прирости врожаїв, а й виростити продукцію високої якості. Наприклад,
використання комплексу біостимуляторів у технологічному процесі
вирощування сільськогосподарських культур в економічно розвинених
країнах дозволяє отримувати приріст врожаю близько 20–30%, за зниженого
застосування хімічних пестицидів [2].
За результатами досліджень вітчизняних науковців встановлено, що
застосування біопрепаратів на полях з традиційною системою обробітку
грунту дозволяє отримати приріст урожайності зернових культур від 0,27 до
1,24 т/га , ріпаку – від 0,25 до 0,35 ц/га, льону олійного – від 0,1 до 0,21 т/га
[3-6].
Проте в публікаціях [3-6] не розглядається питання ефективності
застосування біопрепаратів на полях з мінімальними системами обробітку
ґрунту.
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Мета роботи - визначення ефективності застосування біопрепаратів у
технологіях вирощування сільськогоспкультур за умови впровадження
мінімальних систем обробітку грунту.
Виклад основного матеріалу. Протягом 2014-2015 років на дослідних
полях Львівської філії УкрНДІПВТ ім. Л.Погорілого проводились
дослідження з визначення ефективності застосування біопрепаратів у
технологіях вирощування сільгоспкультур на полях з мінімальними
системами обробітку грунту.
Дослідні поля характеризувались дерново-карбонатними поверхнево
оглеєними ґрунтами із гумусовим шаром завглибшки 52 см. Вміст елементів
живлення складав: азоту 121,5 мг, фосфору 181,39 мг та калію 114,93 мг на
кілограм ґрунту. Агрохімічна характеристика грунтів дослідних ділянок
наведена в таблиці 1.
Таблиця 1 – Агрохімічна характеристика грунту на дослідних ділянка
Показники
Глибина гумусового горизонту, см
Показник рН сольовий
Вміст в грунті гумусу, %
Елементів живлення, мг/кг грунту:
- азот
Рухомих сполук:
- фосфору
- калію
Агрохімічна оцінка в балах

Методи
визначення
Качинський
Каппен
Тюрін

Середньозважені
величини
52
7,6
4,46

Корнфілд

121,5

Чиріков
Чиріков

181,39
114,93
61

Характеристика кліматичних умов за період від обробітку ґрунту до
збирання зернових культур (від 1.09.2014 р до 15.07.2015 р) показана на
рисунку 1.

Рисунок 1– Кліматичні умови за період від обробітку ґрунту до збирання
зернових культур у сезоні 2014-2015 років
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За вказаний період середньодобова температура становила +8,6°С.
Перехід середньодобових температур через відмітку +5°С восени відбувся в
ІІІ декаді жовтня (21.10.2014 р), а навесні в І декаді квітня (06.04.2015 р).
Сума середньодобових температур повітря більше +5°С за період росту і
розвитку рослин становила 1475°С, а температур понад +10°С - 1455°С.
Сумарна кількість опадів за період від 1.08. 2014 року до 1.08. 2415 р
становила 578 мм. За аналогічний період в 2013-2014 рр. випало 628 мм
опадів, а в 2012-2013 сумарна кількість опадів склала 721 мм.
Під час досліджень вивчався вплив біопрепаратів на ефективність
вирощування озимого тритікале, озимої пшениці, гороху і вівса. Для
покращення розкладання рослинних залишків, які залишилися після збирання
попередника на всіх дослідних полях, за винятком контрольних ділянок,
вносили робочий розчин Екостерн (2,5 л/га) + карбамід (10 кг/га). Внесення
робочого розчину біопрепарату на поверхні поля здійснювалось
обприскувачем ОП-2000-2-01 в агрегаті з трактором МТЗ-82. Після внесення
препарату його відразу загорнули в ґрунт дисковою бороною БДВП-3,6.
Сівбу насіння досліджуваних культур проводили сівалкою СЗ-3,6 АСТРА.
Для визначення ефективності біопрепаратів у технології вирощування
озимого тритікале на полі було відзначено три загінки з різними схемами
внесення біопрепаратів: ділянка І - контроль; ІІ - одноразове внесення
препарату Азотофіт в дозі 0,5 л/га (варіант І); ІІІ – дворазове внесення
робочого розчину Біокомплекс-БТУ для зернових культур в дозі 0,8 л/га
(варіант ІІ). Попередник – льонт олійний.
Щоб визначити ефективність застосування біопрепаратів у технології
вирощування озимої пшениці поле було поділено на чотири дослідні ділянки
з різними схемами внесення біопрепаратів: ділянка І - контроль; ІІ одноразове внесення препарату Азотофіт (0,5 л/га) (варіант І); ІІІ – дворазове
внесення робочого розчину Біокомплекс-БТУ для зернових культур (0,8 л/га)
(варіант ІІ); ІV – сівба насінням обробленим біопрепаратом Азотофіт-р (0,5
л/т) та позакореневе підживлення Азотофіт-р (0,5 л/га). Попередник –
конюшина.
На всіх ділянках обох дослідних полів проведено мульчувальний
обробіток грунту дисковою бороною БДВП-3,6.
У подальшому, на всіх дослідних ділянках для вирощування озимого
тритікале й озимої пшениці виконуються однакові технологічні операції та
технічні засоби, застосовуються ті ж самі технологічні матеріали (добрива,
засоби захисту рослин). Догляд за посівами включав такі технологічні
операції: коткування ґрунту після сівби, прикореневе внесення мінеральних
добрив, захист посівів від бур'янів і хвороб.
Для підживлення рослин, навесні проводили прикореневе підживлення
аміачною селітрою (100 кг/га) сівалкою СЗ-3,6 АСТРА. Система захисту
рослин від бурянів включала внесенння гербіциду суцільної дії Раундап (4
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л/га) та дві обробки хімпрепаратами: перша - гербіцидом Аксіал (1л/га);
друга – гербіцидом Пріма (0,6 л/га).
Обприскування посівів озимого тритікале та озимої пшениці робочими
розчинами біопрепаратів Азотофіт та Біокомплекс-БТУ для зернових культур
(перше внесення) проведено в першій декаді травня у фазі розвитку рослин
―трубкування‖.
Друге внесення робочого розчину Біокомплексу-БТУ
проведено у фазі розвитку рослин ―колосіння‖, яка припала на кінець травня.
Робочі розчини біопрепаратів вносили у баковій суміші із засобами захисту
рослин та карбаміду (10 кг/га) обприскувачем ОП-2000-02-01.
У процесі виконання наукових досліджень проведені фенологічні
спостереження за біометричними показниками – висота рослин, довжина
колоса тощо.
У період повної стиглості маса 1000 зерен в озимого тритікале
становила 39,2-40,8 г, а густота стеблостою - 384-395 шт./м2 , кількість
насінин у колосі - від 38,1 до 40,6 шт. (рис. 2).
Вищі показники висоти рослин тритікале сформувалися на ділянці з
дворазовим позакореневим внесенням робочого розчину БіокомплексуБТУ+карбамід (10 кг/га). На цій ділянці одержано також і найвищі показники
густоти стеблостою, кількості і якості зерен. Такі результати росту і розвитку
рослин зумовлені покращенням системи живлення та захисту від хвороб у
результаті дворазового внесення робочої суміші біопрепарату і розчину
мінеральних добрив.

Рисунок 2 – Параметри рослин озимого тритікале на ділянках з різними
схемами внесення біопрепаратів

Біологічна урожайність озимого тритікале сформувалась на рівні 57,367,9 ц/га залежно від схем внесення біопрепаратів (рис. 3). На ділянці з
дворазовим внесенням Біокомплексу-БТУ для зернових культур (варіант ІІ)
приріст врожайності становив 9,6 ц/га. Економічний ефект на цій ділянці (за
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ціни реалізації 250 грн./ц) становив 1733,5 грн./га. На ділянці з варіантом І
збільшення прибутку склало 1232 грн./га.

Рисунок 3 – Показники ефективності внесення біопрепаратів на посівах
озимого третікале

На період збирання маса 1000 зерен озимої пшениці становила 38,440,2 г, густота стеблостою - 411-446 шт./м2, висота рослин – від 70 до 75 см,
кількість насінин у колосі – 29,6-32,6 шт (рис. 4).

Рисунок 4 – Параметри рослин озимої пшениці на ділянках з різними
схемами внесення біопрепаратів

Найвищі показники густоти стеблостою зафіксовано на ділянці, на якій
для сівби використовувалось насіння оброблене препаратом Азотофіт та
обробкою рослин в період вегетації тим же препаратом (варіант ІІІ).
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Передпосівний обробіток насіння сприяв кращому розвитку і кущистості
рослин у ранній період їх вегетації.
На ділянці з варіантом досліду ІІ (дворазове внесення БіокомплексуБТУ для зернових культур) одержано збільшення врожайності на 8,9 ц/га
(рис. 5). На цій ділянці зафіксовано найбільший прибуток, збільшення
прибутку становило 2177 грн./га (за ціни озимої пшениці 300 грн./га).

Рисунок 5 – Показники ефективності внесення біопрепаратів на посівах
озимої пшениці.

Збільшення прибутку від застосування препарату Азотофіт-р для
передпосівної обробки насіння та позакореневого підживлення рослин
становило 1982 грн/га (варіант ІІІ). На ділянці з варіантом досліду І
збільшення прбутку порівняно з контролем сягнуло 875,5 грн/га.
Визначення ефективності біопрепаратів у технології вирощування вівса
проводилось за різними схемами внесення біопрепаратів: ділянка І контроль; ділянка ІІ - одноразове внесення препарату Азотофіт (0,5 л/га)
(варіант І); ділянка ІІІ – дворазове внесення робочого розчину БіокомплексБТУ для зернових культур (0,8 л/га) (варіант ІІ). Попередник – льонт олійний.
Сівбу вівса з локальним внесення нітроамофоски (1 ц/га) проводили в
першій декаді квітня. Для захисту від бур’янів у фазі кущіння було внесено
гербіцид Агрітокс в дозі 1 л/га.
Обприскування посівів препаратом Азотофіт та перше внесення
робочого розчину Біокомплекс-БТУ для зернових культур проведено у кінці
фази розвитку рослин ―кущіння‖. Робочі розчини біопрепаратів вносили у
баковій суміші із гербіцидом Хлібодар. Друге внесення робочого розчину
Біокомплексу-БТУ і карбаміду проведено у фазі розвитку рослин
―колосіння‖. На контролі застосовували позакореневе підживлення робочим
розчином карбаміду в дозі 10 кг/га.
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За результатами досліджень встановлено, що порівняно з контролем на
ділянках із внесеними біопрепаратами рослини мали більшу висоту, не
випали під час вегетації, зерно має вищу вагу (рис. 6).

Рисунок 6 – Параметри рослин вівса на ділянках з різними схемами
внесення біопрепаратів

Вищі параметри рослин одержано на ділянці із внесеними
біопрепаратами Екостерн та дворазовим позакореневим підживленням
робочою рідиною Біокомплекс БТУ для зернових культур (0,8 л/га).
Врожайність вівса на ділянках, оброблених біопрепаратами була
більшою порівняно з контролем на 6,3 ц/га і 7,7 ц/га (рис. 7).

Рисунок 7 – Показники ефективності внесення біопрепаратів на посівах
вівса

352

Затрати на внесення біопрепаратів складають 512 грн./га (варіант І) та
634,5 грн./га (варіант ІІ). За рахунок збільшення валового збору, за ціни зерна
вівса 250 грн./ц, одержано збільшення доходу на 1575 грн./га і 1925 грн./га.
Економічний ефект (збільшення прибутку) становить 1063 грн./га (варіант І)
і 1127,5 грн./га (варіант ІІ).
Оцінку ефективності застосування біопрепаратів у технології
вирощування гороху проводили за такими варіантами: внесення Азотофіт
(0,5 л/га) (варіант І); дворазове позакореневе підживлення препаратом
Біокомплекс-БТУ для зернобобових культур (0,4 л/га) (варіант ІІ);
позакореневе підживлення препаратом Азотофіт (0,5 л/га) та обробка насіння
Біоінокулянтом-БТУ-р (3 л/т) (варіант ІІІ).
Горох вирощували на полі з консервувальною системою обробітку
ґрунту. Глибина безполицевого обробітку ґрунту 30 см. Після чизелювання
ґрунту проводився поверхневий обробіток на глибину 8 см дисковою
бороною. Передпосівний обробіток ґрунту виконували культиватором
КПСП-4 та комбінованим агрегатом РВК-3,6.
Одночасно із сівбою локально вносили стартову дозу мінеральних
добрив (нітроамофоска 50 кг/га) в нормі N8P8K8. На контролі позакоренево
підживлювали розчином карбаміду (10 кг/га).
Для покращення контакту насіння з ґрунтом проводилось післяпосівне
коткування ґрунту кільчасто-шпоровими котками. Захист посівів гороху від
бур’янів включав обприскування гербіцидом Базагран (3,0 л/га).
На період збирання рослини гороху були заввишки від 52 см до 59 см.
Найбільшу висоту рослин зафіксовано на ділянці з дворазовим внесенням
робочого розчину Біокомплексу-БТУ для зернобобових культур (варіант ІІ)
(рис. 8).

Рисунок 8 – Параметри рослин гороху на ділянках з різними схемами
внесення біопрепаратів
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Найбільша густота продуктивного стеблостою утворилася на ділянці, де
провели сівбу інокульованим насіння і позакореневе підживленням розчином
Азотофіту (варіант ІІІ). Найбільш сприятливі умови для росту і розвитку
рослин, які складалися впродовж вегетації і особливо під час наливу зерна та
вплинули на виповнення зерна і збільшення їх маси, одержано на ділянці з
дворазовим підживлення Біокомплексом-БТУ для зернобобових культур
(варіант ІІ). На цій ділянці зафіксовано найбільшу кількість насіння, яке
сформувала кожна рослина.
На ділянці з варіантом досліду ІІ одержано найбільшу біологічну
врожайність, яка становила 35,3 ц/га і була більшою порівняно з контролем
на 8,5 ц/га.
Найбільший прибуток забезпечується в результаті дворазового
позакореневого підживлення Біокомплексом-БТУ в баковій суміші з
розчином карбаміду, який становить 1327,5 грн./га (рис. 9).

Рисунок 9 – Показники ефективності внесення біопрепаратів на посівах
гороху

На ділянці з варіантом досліду ІІІ зафіксовано вищий приріст
урожайності порівняно з ділянкою із варіантом досліду І. Проте за рахунок
менших затрат на біопрепарати і виконання технологічних операцій на
ділянці І одержано більший прибуток (на 91 грн./га).
Висновки. За результатами досліджень (2015 року) можна зробити
висновок, що застосування біопрепаратів у технологіях вирощування озимих
і ярих зернових культур (озима пшениця, озиме тритікале та овес) та гороху
на дерново-карбонатних поверхнево оглеєних ґрунтах Західного Полісся
забезпечило вищу біологічну урожайність насіння та масу 1000 насінин
порівняно з контролем. Найвищі результати, щодо росту та розвитку рослин,

354

формування кількості і маси зерен досягнуто за дворазового позакореневого
підживлення препаратом Біокомплекс-БТУ (0,8 л/га) + розчин карбаміду (10
кг/га).
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Аннотация
Приведены результаты исследований по определению эффективности
применения биопрепаратов в технологиях выращивания озимого тритикале,
озимой пшеницы, овса и гороха. Исследование проводилось на участках с
мульчирующей обработкой почвы.
Summary
The results of studies to determine the effectiveness of biologies in the
technology of growing winter triticale, winter wheat, oats and peas are cited.
Investigations were conducted on plots with mulch.
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ФОРМУВАННЯ ПІГМЕНТІВ ФОТОСИНТЕЗУ У ЛИСТКАХ
РОСЛИН ПШЕНИЦІ ТВЕРДОЇ ЯРОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД
МІНЕРАЛЬНОГО ЖИВЛЕННЯ
С. Каленська, О. Шутий
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Представлені результати трирічних досліджень (2012–2014 рр.) щодо
визначення динаміки формування пігментів фотосинтезу в рослинах пшениці
твердої ярої за дії різних варіантів удобрення. Встановлено значний вплив
досліджуваних елементів технології на вміст хлорофілів у листках рослин.
Встановлено, що застосування позакореневого підживлення на фоні
основного удобрення має позитивний вплив на продуктивність та якість
досліджуваних сортів. Обґрунтовано роль системи живлення рослин, яка
дає можливість управляти формуванням пігментів фотосинтезу у листках
рослин пшениці твердої ярої. Встановлено, що оптимізація режиму
живлення забезпечує повніше розкриття ресурсного потенціалу рослин, за
рахунок чого зростає врожайність.
Ключові слова: пшениця тверда яра, пігменти,
продуктивність, система удобрення, підживлення.

фотосинтез,

Суть проблеми. Збільшення виробництва зерна у світі є нагальною
проблемою сьогодення [1]. Потреба у забезпеченні населення продуктами
харчування, тварин - якісними кормами, промисловості - сировиною зростає
постійно, висуваючи сільськогосподарському виробництву нові виклики [2].
Зернові культури, які розвиваються за ярим типом, надходяться озимим
зерновим за урожайністю, проте вони, як правило, мають значну перевагу
щодо якості зерна. Власне завдяки підвищеній якості зерна ярим формам
приділяється значна увага [3]. Зерно пшениці твердої ярої характеризується
особливим хімічним складом, що дозволяє використовувати його для
виробництва продуктів харчування, які не можливо виробляти з зерна інших
зернових культур без втрати їхньої якості [4, 5]. Зерно пшениці твердої ярої є
цінною зерновою культурою, яка за продовольчим значенням та масштабами
виробництва повинна займати чільне місце. Зазвичай зерно пшениці твердої
(Triticum durum Desf.) використовується для виготовлення макаронних
виробів, круп, а також може діяти як поліпшувач для випікання хліба [6].
Визначення накопичення піґментів у листках рослин має суттєве
значення, оскільки їх вміст впливає на інтенсивність фотосинтезу та інші
фізіологічні процеси. Дослідження спрямовані на встановлення особливостей
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накопичення й метаболізму піґментів фотосинтезу, особливості формування
піґментного апарату листка в онтогенезі мають першочергове значення в
оцінці впливу компонентів технологічних елементів на продуктивність
рослин [5].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Одним із ключових та
впливових чинників, які впливають на урожайність та якість є елементи
живлення, форми їхніх сполук та способи застосування. Збільшення врожайності та покращення якості зерна належить мінеральному живленню за
рахунок збільшення в ґрунті доступних елементів. Добрива сприяють формуванню більшої площі та ефективності функціонування асиміляційного
апарату, зростанню та нагромадження сухої речовини, збільшенні продуктивності фотосинтезу, підвищенню продуктивності рослин [7].
Нові сорти інтенсивного типу з високим потенціалом урожайності
потребує поглибленого вивчення всіх елементів фотосинтетичної діяльності
на різних рівнях організації асиміляційного апарату – від ценозу до клітин,
хлоропластів.
Зв'язок фотосинтезу з іншими фізіологічними функціями рослин,
насамперед з ростом і розвитком органів рослин [4, 8]. В онтогенезі пшениці
під впливом комплексу ендогенних факторів здійснюється постійна корекція
міжметамерних відносин, що реалізується у функціях росту й розвитку
елементів фітомерів і забезпечує продуктивність.
У процесі фотосинтезу відбувається утворення органічних речовин. Для
проходження фотосинтезу необхідна наявність у клітинах рослин піґментів –
хлорофілів і каротиноїдів [3, 7]. Вміст піґментів у структурі фотосинтетичного апарату рослин впливає на продуктивність та інтенсивність фотосинтезу, а отже, й на врожайність.
Піґментний комплекс рослинного організму є дуже чутливим до зміни
умов навколишнього середовища [2, 5, 8], тому його слід віднести до тих
критеріїв, які визначають ступінь адаптації рослин до природних та ант ропогенних чинників навколишнього середовища. Виявлення зміни вмісту
пігментного складу листків пшениці твердої ярої надасть можливість
управління процесами розвитку посівів, формування органічної речовини
рослинами та їх зернової продуктивності [8].
Мета дослідження полягала у встановленні впливу різних сортових
особливостей та різних варіантів мінерального живлення на зміну вмісту
піґментів фотосинтезу в листках рослин, оскільки їхній вміст впливає на
інтенсивність фізіологічних процесів, насамперед характеру проходження
процесів фото-синтезу та формування зернової продуктивності посівів за
рахунок використання макро- та мікроелементів для отримання високоякісного зерна за одночасного підвищення врожайності.
Матеріали і методика дослідження. Дослідження проводились у 20122014 рр. у стаціонарному досліді кафедри рослинництва в ВП НУБіП України
«Агрономічна дослідна станція» (с. Пшеничне Васильківського району
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Київської області). Схема досліду передбачала визначення впливу основного
удобрення і позакореневого підживлення рослин азотом та мікроелементами
на урожайність і якість зерна сортів пшениці твердої ярої. Ґрунт дослідної
ділянки – чорнозем типовий малогумусний, середньосуглинковий. Вміст
гумусу в орному шарі 4,3‒4,5 %, забезпеченість грунту легкогідролізованим
азотом – середня, рухомим фосфором – вище середнього, обмінного калію ‒
середня. Попередник – соя. Площа елементарної ділянки – 60 м2, облікової –
30 м2, повторність досліду чотириразова, розміщення варіантів систематичне
(табл.1).
Таблиця 1 ‒ Схема досліду

Сорт
чинник А

Скорочене
позначення1

Система удобрення , кг/га д.р.
чинник В
Основне удобрення
Р2О5

К2О

В1 (к1)
Харківська – 27(st)

N

Підживлення2
ІV

VІ

Х

Без добрив ( контроль 1)

В2

75

75

50

-

-

-

-

-

-

В3 (к2 )

75

75

75

Харківська – 41

В4

75

75

100

-

-

-

Жізель

В5

75

75

75

75

75

75

В7

75

75

75

В8

75

75

75

N12,5
N12,5+РП,
РМ.
N8,3
N8.3+ РП,
РМ

-

В6

N12,5
N12.5+РЗ,
РМ.
N8,3
N8.3+ РЗ,
РМ.

Ізольда

N8,3
N8.3+РЗ

Примітки:
1
к1 – контроль1 (без добрив); к2 - контроль 2 (рекомендована система удобрення для
виробництва);
2
Р.З. – Росток зерновий ; Р.М. – Росток макро; Р. П. – Росток плодоношення; N – азот

Підживлення рослин проводили відповідно до схеми досліду,
використовуючи різні за складом добрива Росток: Росток зерновий – норма
внесення 2,5 л/га; Росток макро – 1 л/га та Росток плодоношення – 2,5 л/га.
Фосфорні та калійні добрива використовували у вигляді гранульованого
суперфосфату та калійної солі, які вносили згідно зі схемою досліду під
основний обробіток ґрунту,
азотні добрива – навесні під передпосівну
культивацію. У позакореневе підживлення за етапами органогенезу вносили
карбамід та мікродобриво Росток.
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Мікродобриво «РОСТОК» містить макро- та мікроелементів на халатній основі, які застосовуються для передпосівної обробки насіння та позакореневого підживлення рослин та в системах фертигації. Як відомо, для
нормального розвитку рослин необхідні не тільки макро- а й мікроелементи,
найважливішими мікроелементами для зернових культур є Cu, MgO, Fe, Zn які
містяться в мікродобриві «Росток» Зерновий та Макро.
Результати дослідження. Аналіз впливу досліджуваних агротехнічних
факторів свідчить, що більших змін показник вмісту піґментів у листках
рослин зазнавав за різних норм добрив. Ця закономірність була відзначена за
всіма фазами розвитку, в які проводили визначення. Так, якщо у фазу
цвітіння концентрація хлорофілу а у середньому за три роки досліджень за
дії чинника А (сорт) коливалася від 3,9 до 5,7 %, то за дії чинника В (система
удобрення) – від 11,7 до 24,5 %.
Максимальний вміст пігментів фотосинтезу в листках рослин пшениці
твердої ярої у середньому за три роки досліджень був у фазу колосіння
(рисунок 1, табл. 2). Помітне зниження концентрації усіх груп пігментів від
фази колосіння до фаз цвітіння та молочно-воскової стиглості було у
контрольних варіантах, оскільки добрива забезпечують більшу тривалість
фізіологічних процесів фотосинтезу.
Зменшення вмісту пігментів фотосинтезу в листках рослин пшениці
твердої ярої від фази цвітіння є закономірним процесом, коли йде втрата
води, хлоропласти розпадаються на гранули і в результаті чого відбувається
їхня деструкція.
Усі дослідження варіанти підживлень забезпечували істотне збільшення
вмісту хлорофілу а у листі порівняно із контрольним варіантом (рисунок).
Найбільш результативним було комплексне підживлення азотом та
мікродобривами «Росток» Зерновий і Макро. Вміст хлорофілу а у листі у
середньому за три роки досліджень на 2,14-2,75 мг/г у фазу колосіння, на
2,24-2,85 мг/г – у фазу цвітіння, і на 2,28-2,89 мг/г – у фазу молочно-воскової
стиглості.
Щодо показників вмісту хлорофілу b у листі закономірність була
схожою. Вміст хлорофілу а у листі у середньому за три роки досліджень на
1,14-1,48 мг/г у фазу колосіння, на 1,18-1,52 мг/г – у фазу цвітіння, і на 1,201,53 мг/г – у фазу молочно-воскової стиглості.

мг/г

мг/г
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13,0
12,5
12,0
11,5
11,0
10,5
10,0
9,5
9,0
8,5

Фаза колосіння

В1

В2

В1

В2

В3

В4

В5

В6

В7

В8

13,0
12,5
12,0
11,5
11,0
10,5
10,0
9,5
9,0
8,5

В3

В4

В5

В6

В7

В8

13,0
12,5
12,0

мг/г

11,5
11,0
10,5
10,0
9,5
9,0
8,5
В1 В2- 27В3
Харківська

В4 Харківська
В5 В6 - 41
В7

В8

Жізель

Ізольда

Рисунок 1 – Вплив мінерального живлення на вміст хлорофілу а у листках
рослин пшениці ярої (середнє за 2012‒2014 рр.)
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Таблиця 2 – Вміст хлорофілу b у листках рослин пшениці твердої ярої за
різного мінерального живлення (середнє за 2012‒2014 рр.), мг/г

2,73
3,59
3,61
3,78
3,85
3,88
3,93
3,97
2,59
3,46
3,52
3,67
3,73
3,78
3,83
3,87
2,39
3,25
3,34
3,48
3,55
3,6
3,64
3,68

2,97
3,69
3,72
3,75
3,96
4,11
3,98
4,08
2,83
3,56
3,63
3,64
3,84
4,01
3,88
3,98
2,63
3,35
3,45
3,45
3,66
3,83
3,69
3,79

Ізольда

В1
В2
В3
В4
Колосіння
В5
В6
В7
В8
В1
В2
В3
В4
Цвітіння
В5
В6
В7
В8
В1
В2
В3
В4
Молочновоскова стиглість
В5
В6
В7
В8
НІР05 для чинника «сорт»
НІР05 для чинника «удобрення»

Жізель

Варіант
удобрення

Харківська 41

Фаза росту та
розвитку

Харківська 27

Сорт

2,67
3,71
3,84
3,99
4,01
4,05
4,07
4,15
2,53
3,58
3,75
3,88
3,89
3,95
3,97
4,05
2,33
3,37
3,57
3,69
3,71
3,77
3,78
3,86
0,11
0,42

2,9
3,86
3,96
3,98
4,00
4,03
4,06
4,07
2,76
3,73
3,87
3,87
3,88
3,93
3,96
3,97
2,56
3,52
3,69
3,68
3,7
3,75
3,77
3,78

Урожайність пшениці твердої ярої суттєво змінювалася за роками
проведення досліджень, залежно від системи удобрення та відслідковувалась
сортова реакція рослин на застосування різних доз макро- та мікроелементтів – від 1,43 до 5,20 т/га в розрізі всіх досліджуваних чинників (табл. 3).
Ефективність удобрення визначається комплексом абіотичних і
технологічних чинників. Ефективність підживлень значно зростала із
використанням комплексних мікродобрив «Росток».
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Таблиця 3 – Урожайність пшениці твердої ярої, т/га

В1(к1)
В2
В3(к2)
В4
В5
В6
В7
В8

1,68
2,76
3,25
3,34
3,76
3,98
3,57
3,71

1,43
1,61
1,61
2,28
2,67
2,67
2,96
3,19
3,19
3,27
3,36
3,36
3,42
3,63
3,63
3,49
3,84
3,84
3,50
3,56
3,56
3,66
3,71
3,71
сорт Жізель
В1(к1) 2,13 1,83
2,50
2,15
В2
3,48 3,53
3,75
3,59
В3(к2)
4,19 4,21
4,27
4,22
В4
4,01 4,19
4,02
4,07
В5
4,62 4,65
5,10
4,79
В6
4,72 4,79
5,20
4,90
В7
4,84 4,73
4,96
4,84
В8
4,93 4,82
5,11
4,95
НІР05 для чинника «сорт»
НІР05 для чинника «удобрення»
НІР05 для чинника «погодні умови»

2,09
2,95
3,39
3,54
4,28
4,42
3,93
4,05
1,98
3,43
3,89
3,91
4,73
4,82
4,34
4,42

1,87
2,18
2,17
3,19
2,73
3,72
2,85
3,90
3,69
4,16
3,85
4,30
3,76
4,48
3,81
4,61
сорт Ізольда
1,59
2,37
2,62
3,37
3,31
3,73
3,31
3,93
3,46
4,73
3,85
4,95
3,94
4,45
4,05
4,59
0,49
0,84
0,47

Середнє

2014

2013

2012

сорт Харківська-41
Середнє

2014

2013

Варіант
досліду

2012

сорт Харківська -27

2,05
2,77
3,28
3,43
4,04
4,19
4,06
4,16
1,98
3,14
3,64
3,72
4,30
4,54
4,24
4,35

Встановлено доцільність поєднання азотних добрив та мікродобрива
Росток, які за значно меншої дози за ефектом були рівноцінними мінеральним азотним формам добрив. Так, у сорту Харківська 27 застосування
мінеральних добрив мало позитивний вплив на формування урожайності, що
варіювала залежно від варіанту удобрення від 2,67 до 3,84 т/га за
урожайності у контрольному варіанті (без добрив) 1,61т/га. Застосування
азотних добрив у підживлення за етапами органогенезу сприяло зростанню
урожайності від 0,37 до 0,66 т/га порівняно з варіантом за внесення цієї ж
норми добрив у передпосівну культивацію.
Аналогічна закономірність спостерігалася у сорту Харківська 41 урожайність була на рівні від 2,77 до 4,19 т/га, що на 0,72˗2,14 т/га вище за
контроль (без добрив). Найвищу урожайність було отримано у варіанті В6,
яка становила 4,19 т/га.
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У сорту пшениці твердої Ізольда удобрення та проведення підживлення
мікродобривом Росток мало позитивний вплив на формування урожайності.
Показники урожайності змінювалися залежно від варіантів удобрення від
3,14 до 4,35 т/га, за урожайності у контрольному варіанті - 1,98 т/га.
Найвищу урожайність серед досліджуваних сортів було отримано у
сорту Жізель у варіанті В8 і становила 4,95 т/га, що на 2,86 т/га більше
порівняно з контролем. Таким чином, на основі одержаних нами результатів
можна стверджувати, що позакореневе підживлення водорозчинними
добривами з мікроелементами значною мірою мало вплив на підвищення
врожайності пшениці твердої ярої.
Отже, позакореневі підживлення – вагомий резерв для повного
розкриття ресурсного потенціалу зернової продуктивності посівів пшениці
твердої ярої нових сортів інтенсивного типу – Ізольда та Жізель.
Висновки. Система удобрення посівів пшениці твердої ярої у цілому
забезпечує істотне збільшення показників вмісту пігментів фотосинтезу у
листках. Оптимізація режиму живлення забезпечує більш повне розкриття
ресурсного потенціалу рослин за рахунок чого зростає врожайність.
Встановлено, що нові високопродуктивні сорти - Жізель та Ізольда
розкривають свій зерновий потенціал на варіантах з позакореневим
підживленням по етапах органогенезу на фоні основного удобрення
N75P75K75.
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Аннотация
Представлены результаты трехлетних исследований (2012-2014 гг.) по
определению динамики формирования пигмента фотосинтеза в растениях
пшеницы твердой яровой при действии различных вариантов удобрения.
Установлено значительное влияние исследуемых элементов технологии на
содержание хлорофиллов в листьях растений. Установлено, что применение
внекорневой подкормки на фоне основного удобрения положительно влияет
на производительность и качество исследуемых сортов. Обосновано роль
системы питания растений, которая дает возможность управлять
формированием пигментов фотосинтеза в листьях растений пшеницы
твердой яровой. Оптимизирован режим питания, который обеспечивает
более полное раскрытие ресурсного потенциала растений, за счет чего
повышается урожайность.
Summary
The results of the three-year study (2012-2014 ) to determine the dynamics of
formation photosynthesis pigment in spring hard wheat plants under various
fertilization options. Significant effect on the studied elements of the technology
content of chlorophyll in the leaves of plants is established. It is established that
the use of foliar feeding on the background of the main fertilizer has a positive
impact on productivity and quality of the studied varieties. The role of plant
nutrition systems that enable to control the formation of photosynthetic pigments in
leaves of spring hard wheat plants is grounded. It was established that the
optimization mode power supply provides a more complete disclosure of the
resource potential of plants thereby increasing yield.
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УДК 581.13:631.847: 633.35
ФОРМУВАННЯ АСИМІЛЯЦІЙНОЇ ПОВЕРХНІ ЛИСТЯ ГОРОХУ
ЗАЛЕЖНО ВІД РІВНЯ МІНЕРАЛЬНОГО ЖИВЛЕННЯ ТА
ІНОКУЛЯЦІЇ НАСІННЯ
В. Пилипенко, аспірант, С. Каленська, д-р с.-г наук, професор
Л. М. Гончар, канд.с.-г. наук, доцент
Національний університет біоресурсів і природокористування
України
Висвітлені основні результати дослідження проведені в північній
частині Правобережного Лісостепу України протягом 2014–2016 рр. на
чорноземі типовому щодо особливостей формування асиміляційної поверхні
листя гороху залежно від системи мінерального живлення та інокуляції
насіння. Встановлено, що площа асиміляційної листкової поверхні динамічно
змінювалася і залежала від погодних умов, фону живлення та інокуляції
насіння. Застосування фосфору у підживлення оптимізує засвоєння азоту,
підвищуючи ефективність використаного для позакореневого підживлення
карбаміду. Інокуляція насіння сприяла підвищенню ефективності
використання елементів живлення мінеральних добрив, які вносились як в
основне удобрення, так і в позакореневе підживлення.
Ключові слова: сорт, горох посівний, мінеральні добрива, асиміляційна
поверхня, інокуляція насіння.
Постановка проблеми. Важливою умовою формування високих урожаїв сільськогосподарських культур є збільшення продуктивності їх фотосинтезу. Реалізувати свій потенціал продуктивності сільськогосподарські
культури можуть завдяки високій інтенсивності фотосинтезу, що забезпечується формуванням оптимальної асиміляційної поверхні рослини, яка
здатна функціонувати тривалий час, а також формувати відповідний фотосинтетичний потенціал і забезпечувати стале накопичення сухої речовини.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед біологічних ознак
сільськогосподарських культур, зокрема гороху, визначальною щодо їхньої
урожайності і білкового потенціалу є продуктивність фотосинтезу [9]. Від
активності процесів фотосинтезу, темпів наростання площі листкової
поверхні і дихання залежать оптимальний ріст і розвиток рослин, які
зумовлюють швидкість накопичення органічної маси та рівень показників
структури врожаю [6, 8].
Фотосинтез – єдиний процес у біосфері, який призводить до засвоєння
енергії Сонця і забезпечує існування як рослин, так і всіх гетеротрофних
організмів. Він також забезпечує енергією всі процеси росту й обміну в
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рослині. Для оптимального проходження фотосинтезу посіви повинні мати
певну площу листкової поверхні, тепловий і водний баланс у всій біосфері.
Відомо, що саме листки є основним органом фотосинтезу, хоча частково цю
роль виконують також зелені стебла, суцвіття на початку їх утворення й
навіть корені [2, 5].
Загалом відомо, що рівень фотосинтетичних процесів залежить від
видових та сортових особливостей культури, ґрунтово-кліматичних умов і
рівня забезпеченості елементами живлення. Формування фотосинтетичного
апарату й інтенсивність газообміну у рослин визначається рівнем
забезпечення мінеральним азотом. Внесення оптимальних доз азоту та
фосфору сприяє зростанню інтенсивності фотосинтезу [7, 10, 12]. Відмічено,
що за рахунок різних агротехнічних заходів: мінеральних добрив,
позакореневого підживлення, інокуляції насіння можна управляти
формуванням та наростанням площі асиміляційної поверхні рослин гороху
вусатого.
Таким чином, для отримання максимальної врожайності зерна гороху,
потрібно сформувати оптимальну величину площі листкової поверхні та
забезпечити кращу продуктивність роботи кожної одиниці асиміляційної
поверхні посіву, що підвищить фотосинтетичну продуктивність посіву. Тому
вивчення впливу доз мінерального живлення та інокуляції насіння на
формування асиміляційної поверхні листя гороху в умовах Лісостепу
України є важливим питанням, яке потребує подальшого наукового
дослідження та обґрунтування.
Мета дослідження. Одним з напрямів наших досліджень є встановити
особливості формування асиміляційної поверхні листя гороху вусатого
морфотипу в Лісостепу України залежно від системи мінерального живлення
та інокуляції насіння.
Матеріали і методика дослідження. Дослідження проводили у 2014 –
2016 роках у стаціонарному досліді кафедри рослинництва у ВП
Національного університету біоресурсів і природокористування України
«Агрономічна дослідна станція» (с. Пшеничне, Васильківський район,
Київська область). Для досягнення поставленої мети було закладено
польовий трифакторний дослід (табл. 1).
Грунт дослідної ділянки - чорнозем типовий малогумусний за
гранулометричним складом – грубопилувато-середньосуглинковий із вмістом
гумусу в орному шарі ґрунту 4,53-4,38%, pH сольової витяжки 6,8–7,3.
Площа поcівної ділянки – 30 м2, облікової – 25 м2. Повторність досліду
чотириразова, розміщення варіантів послідовне [3, 4].
Основне удобрення вносили під передпосівний обробіток ґрунту. Норма
висіву становила 1,2 млн. насінин на 1 га. У день сівби проводили
бактеризацію суспензійним біопрепаратом ризогуміном. Попередником
гороху посівного в сівозміні є ріпак озимий.
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Таблиця 1 – Схема польового досліду
Фактор С:
Сорт

С1- Девіз
С2Царевич

Фактор Д:
Удобрення
Д1 - Контроль
(без добрив – К1)
Д2 - N30P60K60 (К2)
Д3 - N60P60K60
Д4 - N30P90K60
Д5 - N90P90K60
Д6 - N30P90K90
Д7 - К1 + N10 BBCH13-19 + N10 BBCH 55-59 + N10 BBCH 69-71
Д8 - К1 + P10 BBCH13-19+ P10 BBCH55-59 + P10 BBCH 69-71
Д9 - К1+N10P10 BBCH13-19 +N10P10 BBCH55-59 +
+ N10P10 BBCH 69-71
Д10 - К2 + N10 BBCH13-19 + N10BBCH 55-59 + N10 BBCH 69-71
Д11 - К2 + P10 BBCH13-19 + P10BBCH55-59 + P 10 BBCH 69-71

Фактор І:
Інокуляція
насіння
І1-Без
інокуляції
І2-Інокуляція

Д12 - К2 + N10P10 BBCH13-19 + N10P10 BBCH55-59 +
+N10P10 BBCH 69-71

Впродовж вегетаційного періоду в польовому досліді відбиралися
рослинні зразки гороху в стадіях росту і розвитку рослин: ВВСH 13-19 (3
листки або вусики (з прилистками) розвинені), ВВСH 55-59 (перші
відокремлені квіткові бруньки видно за листям, але квіти все ще закриті),
ВВСH 69 - 71 (повне цвітіння: 50 % квітів відкриті – розвиток плода (10%
стручків досягли звичайну довжину) [11], в яких визначали площу листків
контурним методом із сучасною модифікацією шляхом сканування поверхні
та визначення їх площі за допомогою комп’ютерної програми IpSquare [1].
Сівбу проводили за температури ґрунту на глибині загортання насіння
3-5°С сівалкою «Great Plains» з шириною міжрядь – 18 см та глибиною
загортання насіння – 4-6 см. Лабораторні дослідження проводили у
навчально-науковій лабораторії «Аналітичні дослідження в рослинництві»
кафедри рослинництва Національного університету біоресурсів і
природокористування України.
Результати дослідження. У ході наших досліджень встановлено, що
площа асиміляційної поверхні динамічно змінювалася і залежала від
погодних умов, фону живлення та інокуляції насіння. Гідротермічні умови
вегетаційних років проведення досліджень були неоднорідними, що дало
змогу всебічно встановити ефективність досліджуваних чинників.
Вміст хлорофілу в листках та прилистках рослин гороху суттєво
змінювався залежно від системи удобрення рослин, яка обумовлювала як
безпосередньо інтенсифікацію фотосинтезу так і зміну параметрів рослини,
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зокрема розмірів асиміляційної поверхні ( табл. 2). Застосування мінеральних
добрив за різних схем системи удобрення сприяло збільшенню вмісту суми
хлорофілів порівняно з контрольним варіантом, де добрива не
застосовувались, на всіх мікростадіях розвитку рослин.
Фосфор за застосування його в підживлення сприяє інтенсифікації
процесу фотосинтезу, що виявляється в суттєвому підвищенні вмісту суми
хлорофілів в листках та прилистках рослин гороху.
Застосування фосфору у підживлення оптимізує засвоєння азоту,
підвищуючи ефективність використаного для позакореневого підживлення
карбаміду. Особливо сильно це проявляється на ранніх мікростадіях розвитку
( ВВСН 13 – 19 ) – вміст хлорофілу складав 55,4 та 51,0 за неінокульованого
насіння та 60,8 і 62,4 мг/г сирої речовини за інокуляції насіння відповідно
для сорту Царевич та Девіз.
Таблиця 2 – Вміст хлорофілу ( сума а і б ) в листках та прилистках гороху
вусатого, мг/ г сирої маси асиміляційної поверхні
(середнє за 2014–1016 рр.)
Девіз
Стадії росту і розвитку рослин
ВВСH
ВВСH
ВВСH
ВВСH
ВВСH
ВВСH
13-19
55-59
69-71
13-19
55-59
69-71
Передпосівна обробка насіння ризогуміном
б/і1
і2
б/і
і
б/і
і
б/і
і
б/і
і
б/і
і
Д1 22,8 24,0 16,7 19,6 16,7 19,6 22,1 24,8 18,9 21,5 18,9 19,4
Д2 28,3 30,2 24,5 28,2 21,7 25,4 31,1 35,4 27,4 31,4 23,5 27,2
Д3 27,2 28,0 24,3 24,6 21,1 21,3 26,1 28,4 25,3 26,9 20,8 19,6
Д4 23,5 25,1 19,2 21,2 18,5 19,8 17,8 20,1 14,0 17,2 14,0 17,2
Д5 30,7 32,5 26,1 28,8 23,8 24,7 24,4 26,8 13,3 21,4 15,4 16,0
Д6 36,3 38,5 30,5 31,6 26,9 27,4 28,4 29,6 31,8 32,4 26,0 28,3
Д7 33,3 34,9 28,1 28,8 22,2 23,3 30,4 32,7 27,6 38,5 21,1 22,7
Д8 30,6 31,5 27,4 29,1 24,9 26,0 31,4 33,8 28,5 29,0 23,5 23,9
Д9 34,2 35,6 30,4 30,8 26,1 26,9 34,7 35,9 31,5 32,1 26,8 27,0
Д10 36,8 38,3 31,6 32,9 26,8 27,2 35,2 37,9 31,9 32,6 26,0 26,9
Д11 37,9 39,0 33,3 33,9 27,4 27,5 37,7 40,7 32,8 34,5 27,2 29,0
Д12 55,4 60,8 35,8 35,9 27,5 27,9 51,0 62,4 33,3 35,4 27,8 29,3
НІР05 для фактора «удобрення»
4,8
НІР05для фактора «інокуляція насіння»
2,9
Удобрення

Царевич

Примітки*:1–без інокуляції насіння; 2– інокульоване насіння.

Інокуляція насіння сприяла підвищенню ефективності використання
елементів живлення мінеральних добрив, які вносились як в основне
удобрення так і в позакореневе підживлення.
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Застосування різних норм добрив сприяло зростанню вмісту хлоропластів, починаючи із стадії ВВСH 13-19 як у листках, так і вусах рослин.
Зафіксовано позитивну реакцію гороху сорту Царевич та Девіз на накопичення хлорофілу не тільки на низьких фонах азоту, а й на фонах з підвищеним вмістом. Оптимального росту та розвитку рослин було отримано за
варіанту, де під основний обробіток ґрунту внесли N30P60K60 та у підживлення N10P10 BBCH13-19 + N10P10 BBCH55-59 + N10P10 BBCH 69-71 з одночасною
інокуляцією.
Площа листкової поверхні досліджуваних варіантів залежала від
сортових особливостей рослин, погодних умов, удобрення та інокуляції. З
стадії ВВСH 13-19 до стадії ВВСH 69-71 спостерігали зростання площі
асиміляційної поверхні листя гороху вусатого. На наступних стадіях
розвитку гороху відмічене зменшення площі листя, причиною цього є
старіння та відмирання листя на нижніх ярусах рослини.
Рослини у фазі трьох листків у контрольному варіанті формували площу
листя 18,8 см2/ рослину у сорту Девіз та 19,1 см 2/ рослину у сорту Царевич
без інокуляції. Площа листя зросла на 0,5 см 2/ рослину у сорту Царевич та на
0,9 см2/ рослину у сорту Девіз за проведення інокуляції. Найбільшої
асиміляційної поверхні листя було отримано за внесення N30P90K90 - 39,1-39,2
см2/ рослину без інокуляції та 41,0‒41,4 см2/ рослину з інокуляцією.
Проведення лише підживлення посівів гороху в нормі N10 BBCH13-19 + N10 BBCH
55-59 + N10 BBCH 69-71 не сприяло зростанню листкової поверхні про що свідчать
отримані дані, які знаходяться на рівні контролю (без добрив).
На стадії ВВСH 55-59 (перші відокремлені квіткові бруньки видно за
листям, але квіти все ще закриті) листкова поверхня зросла у контрольному
варіанті до 257,8-260,5 см2/ рослину без інокуляції та 268,3-272,4 см2/
рослину з інокуляцією. Найбільша поверхня листя була сформована за
внесення N30P60K60 + N10P10 BBCH13-19 + N10P10 BBCH 55-59 + N10P10 BBCH 69-71 358,5 см2/ рослину без інокуляції та 361,3 см2/ рослину з інокуляцією у сорту
Царевич. У сорту Девіз найбільша площа асиміляційної поверхні була
отримана за внесення N30P90K90 - 350,3 см2/ рослину без інокуляції та
359,8
см2/ рослину з інокуляцією. Внесення у підживлення посівів гороху в нормі
N10 BBCH13-19 + N10 BBCH 55-59 + N10 BBCH 69-71 та P10 BBCH13-19+ P10 BBCH 55-59 + P10 BBCH
69-71 сприяло незначному зростанню листкової поверхні про що свідчать
отримані дані, які знаходяться на рівні контролю (без добрив).
На початку цвітіння (ВВСH 69-71) площа листкової поверхні зросла у
1,5-1,6 рази порівняно з стадією ВВСH 55-59 і становила у контролю 419,3420,3 см2/ рослину без інокуляції та 421,7-426,4 см2/ рослину з інокуляцією.
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Таблиця 3 – Динаміка наростання площі листкової поверхні гороху
вусатого залежно від системи удобрення та інокуляції насіння, см 2/
рослину (середнє значення за 2014 –2016 рр.)
Сорт

Удобрення

Стадії росту і розвитку рослин

б/і*

ВВСH
ВВСH
ВВСH
13-19
55-59
69-71
Передпосівна обробка насіння ризогуміном
і2
б/і
і
б/і
і

Д1
19,1
19,6
Д2
24,1
25,2
Д3
26,0
26,7
Д4
32,0
33,1
Д5
36,8
37,5
Д6
39,2
41,4
Царевич
Д7
19,7
21,9
Д8
20,2
22,3
Д9
23,3
23,7
Д10
27,1
27,3
Д11
32,8
33,9
Д12
37,4
39,5
Д1
18,8
19,7
Д2
23,9
24,4
Д3
25,5
26,9
Д4
30,2
31,9
Д5
38,4
40,7
Д6
39,1
41,0
Девіз
Д7
19,6
20,6
Д8
21,0
21,9
Д9
22,9
23,2
Д10
27,5
27,7
Д11
33,7
34,4
Д12
37,9
39,9
НІР05 для фактора «удобрення»
НІР05для фактора «інокуляція насіння»

260,5
281,6
302,8
322,2
342,4
357,2
268,9
292,2
289,3
305,3
324,6
358,5
257,8
277,4
300,6
318,8
341,8
350,3
277,6
287,3
284,2
311,5
328,2
348,4

272,4
288,9
310,3
334,2
350,1
360,6
275,4
301,1
326,2
312,3
330,1
361,3
268,3
286,6
305,9
329,9
348,4
359,8
289,7
291,5
310,9
310,2
332,2
359,8

420,3
455,6
477,5
489,9
515,3
536,7
427,7
462,3
477,1
483,2
490,3
548,9
419,3
451,3
471,0
485,3
509,5
540,5
421,2
464,4
479,9
481,6
492,4
543,5

421,7
460,2
481,1
493,2
520,6
540,2
430,1
465,0
483,5
485,1
497,8
555,5
426,4
456,5
479,4
490.0
514,2
541,1
429,8
469,5
481,5
489,7
497,1
552,1
25,4
14,3

Найбільша поверхня листя на початку цвітіння була сформована за
внесення N30P60K60 + N10P10 BBCH13-19 + N10P10 BBCH55-59 + N10P10 BBCH 69-71 543,5-548,9 см2/ рослину без інокуляції та 552,1-555,5 см2/ рослину з
інокуляцією. Внесення у підживлення посівів гороху в нормі N10 BBCH13-19 +
N10 BBCH 55-59 + N10 BBCH69-71 сприяло незначному зростанню листкової поверхні
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про що свідчать отримані дані, які знаходяться на рівні контролю (без
добрив).
Висновки і перспективи подальших досліджень. Провівши
порівняння двох досліджуваних сортів можна з певністю сказати, що більшу
асиміляційну поверхню листя та відповідно вміст хлорофілу було отримано у
сорту Царевич.
Найбільший вміст хлорофілу та площі листя гороху вусатого було
отримано за внесення добрив під основний обробіток ґрунту N30P60K60 та у
підживлення N10P10 BBCH13-19 + N10P10 BBCH55-59 + N10P10 BBCH 69-71 з одночасною
інокуляцією.
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Аннотация
Приведены основные результаты исследования в северной части
Правобережной Лесостепи Украины в течение 2014-2016 гг. на черноземе
типичном относительно особенностей формирования ассимиляционной
поверхности листьев гороха в зависимости от системы минерального
питания и инокуляции семян. Установлено, что площадь ассимиляционной
поверхности динамично менялась и зависела от погодных условий, фона
питания и инокуляции семян. Применение фосфора в подкормку
оптимизирует усвоение азота, повышая эффективность использованного
для внекорневой подкормки карбамида. Инокуляция семян способствовала
повышению эффективности использования элементов питания минеральных
удобрений, которые вносились как в основное удобрение, так и во
внекорневую подкормку.
Summary
The basic results of research conducted in the northern part of Right-Bank
Forest Steppe of Ukraine for 2014 - 2016 on black soil concerning the features of
formation of assimilation leaf surface of peas depending on mineral nutrition and
inoculation of seeds are presented. It is established that assimilation leaf surface
area dynamically varied and depended on the weather conditions, supply
background and inoculated seed. The use of phosphorus optimizes nitrogen
fixation, increasing the efficiency of applied urea. Inoculation of seeds contributed
to improving the efficiency of fertilizers, which were introduced as a basic
fertilizer, and in foliar application.
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УРОЖАЙНІСТЬ СОРТІВ СОЇ ПІД ВПЛИВОМ ІНОКУЛЯЦІЇ
ТА ПОЗАКОРЕНЕВОГО ПІДЖИВЛЕННЯ
О. Джемесюк, С. Каленська, д-р с.-г. наук, професор,
Н. Новицька, канд. с.-г. наук, доцент
Національний університет біоресурсів і природокористування України
У статті наведено результати досліджень впливу інокуляції і
позакореневого
підживлення
багатокомпонентними
хелатними
мікродобривами та колоїдним розчином комплексу наночасток металів на
врожайність ультра- та ранньостиглих сортів сої.
Ключові слова: Glycine hispida Moench., сорт, позакореневе
підживлення, мікродобрива, наночастки металів, урожайність.
Постановка проблеми. Соя (Glycine hispida Moench.) – перспективна
зернобобова культура, яка може вирішити проблему рослинного білка і жиру,
поліпшити азотний баланс ґрунту і збільшити виробництво харчових продуктів. Вона виносить з ґрунту значну кількість поживних речовин, тому потребує збалансованої системи удобрення з урахуванням біології сорту і наявних
ґрунтово-кліматичних ресурсів. Тільки правильно побудована система удобрення дозволить сформувати високу і повноцінну врожайність насіння сої [1, 7].
Серед низки заходів, спрямованих на реалізацію генетичного потенціалу
сучасних сортів сої інтенсивного типу, на особливу увагу заслуговує
передпосівна підготовка до сівби. Встановлено, що у структурі витрат на
вирощування сої частка посівного матеріалу становить 10-15 %, тому для
одержання дружних, рівномірних і здорових сходів із подальшою високою
азотфіксувальною здатністю посівів насінню слід приділяти велику увагу,
особливо його передпосівній підготовці [2, 8]. Важливою особливістю сої є її
здатність до ендосимбіозу з азотфіксувальними суббактеріями – ризобіями.
Завдяки азотфіксації, яка проходить у сформованих у симбіозі з ризобіями
бульбочках, соя може значно або навіть повністю задовольняти свою потребу
в азоті через симбіотрофне живлення. Це дає можливість вирощувати сою
взагалі без внесення або з мінімальними дозами азотних добрив, які дорогі і
екологічно небезпечні [13]. Рослини сої як азотфіксатори збагачують ґрунт
азотом, покращують його структуру. Підвищення урожайності зернових,
вирощених після сої, становить 3–4 ц/га [14, 16].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Препарати, які містять азотфіксувальні бактерії, на Україні відомі давно, але культура їх використання
ще слабо розвинена. У якійсь мірі це пов’язано з отриманим колись негативним досвідом використання бактеріальним добрив, тому що в бактеризації
рослин сої помилки дорого коштують. За кордоном існують три основних
способи застосування інокулянтів: перед висівом разом з протруйником, у
момент висіву прямо в сівалку та після висіву - прикоренево [2, 11]. У нашій
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країні поки-що найбільше використовують інокулянти на момент висіву,
хоча з появою препаратів з пролонгованою дією збільшується кількість
господарств, які використовують рідкі інокулянти в момент протруювання
насіння. Прикореневе застосування, через відсутність необхідної техніки, на
Україні не застосовується. Використання інокулянтів, які містять сучасні,
високоефективні, культуро-специфічні штами ризо-біальних бактерій з
підвищеною життєздатністю у високих концентраціях, забезпечує утворення
максимальної кількості бульбочок на кореневій системі рослин [5, 12, 20].
Як відомо, практика використання мінеральних добрив тривалий час
знала тільки способи внесення добрив у ґрунт: в основний обробітк або під
передпосівну культивацію, під час висіву або під час проведення прикореневого підживлення за допомогою різних знарядь у верхній шар ґрунту, який у
другій половині літа, в більшості випадків, пересихав з утворенням глибоких
тріщин, через які інтенсивно випаровувалася волога і внесення мінеральні
добрива в таких умовах ставали недоступними для рослин. Добрива, які
вносяться за півроку або за кілька місяців до початку інтенсивного
поглинання їх рослинами, неминуче контактують з ґрунтом. При цьому
значна частина солей у складі добрив розпадається на іони, вступає в реакції
гідролізу, поглинається ґрунтовими колоїдами і переходить у нерозчинні або
слабо розчинні форми, засвоюється ґрунтовою мікрофлорою і до рослин
доходить лише невеликий відсоток від початкової їх кількості [6, 9, 19].
Для підтримки та стимулювання фізіологічних процесів розвитку сої
слід проводити позакореневі підживлення мікродобривами, до складу яких
входять мікроелементи у біологічно активній формі (хелатній), в ті фази
вегетації рослин сої, коли вона особливо чутлива до нестачі елементів
живлення [3, 18]. Найбільш критичними фазами розвитку сої є фаза 4–6
листків, бутонізації та формування бобів. Проблему повного забезпечення
рослин доступними формами макро- і мікроелементів у процесі вегетації
можна вирішити застосуванням у системі удобрення сої багатокомпонентних
хелатних позакореневих добрив типу Поліфід, Кристалон, Реаком, Вуксал,
Плантафол та ін., які характеризуються досить високим коефіцієнтом
засвоєння елементів живлення. Внесення мікродобрив можна поєднувати з
невеликою кількістю карбаміду (5–10 кг у фізичній масі), це стимулює ріст
рослин без порушення фіксації азоту [10, 17, 20].
Мета і завдання дослідження - визначення впливу інокуляції та позакореневого підживлення багатокомпонентними хелатними мікродозривами
на формування врожайності сої на чорноземах типових Правобереж-ного
Лісостепу України. Завдання дослідження полягало у вивченні потенціалу
врожайності ультра- та ранньостиглих сортів сої за умови проведення
інокуляції насіння препаратами ХайКот Супер + ХайКот Супер Extender та
позакореневого підживлення мікродобривами Росток Бобові, Вуксал Комбі
Плюс та розчином комплексу наночасток металів.
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Матеріали і методика досліджень. Польові дослідження проводили
в 2013-2015 рр. у стаціонарному досліді кафедри рослинництва на полях ВП
«Агрономічна дослідна станція» Національного університету біоресурсів і
природокористування України (с. Пшеничне Васильківського району Київської області). Ґрунт дослідних ділянок – чорнозем типовий малогумусний
крупнопилуватий легкосуглинковий на лесі, багатий на карбонати, орний шар
якого містить 4,43 % гумусу (за Тюріним), вміст карбонатівув горизонті 130–140
см – 10,5 %, вміст рухомого фосфору (за Мачигіним) – 6,2–6,5 мг/100 г ґрунту, обмінного калію (за Чіріковим) – 8,9–10,6 мг/100 г ґрунту, легкогідролізованого азоту (за Корнфільдом) – 10,6–11,4 мг/100 г ґрунту.
Агротехніка в досліді загальноприйнята для зони Лісостепу за
виключенням факторів, які були поставлені на вивчення. Загальна площа
елементарної ділянки – 84 м2, облікової – 52,8 м2 [6]. Повторність досліду
чотириразова. У дослідженнях вивчали ультраранні (80-90 діб) сорти сої
Аннушка (ПП НССФ «Соєвий вік»), Легенда (ННЦ «Інститут землеробства
НААН»), Танаїс (ТОВ «Науково-дослідний інститут сої») та ранньостиглі
(100-110 діб) сорти Золотиста (Інститут кормів та сільського господарства
Поділля НААН), Десна, Хорол (ТОВ «Науково-дослідний інститут сої»). Сою
висівали сівалкою Greatplaints з міжряддям 15 см за температури ґрунту на
глибині загортання насіння 10-12 °С. Норма висіву сої – 900 тис. насінин на 1
га. З осені під оранку вносили гранульований суперфосфат (Р 2О5 – 19 %) і
калійну сіль (К2О – 40 %) у нормі 60 кг/га д. р. Навесні проводили закриття
вологи і вносили аміачну селітру (N – 30 %) у нормі 30 кг/га д. р. Для захисту
від бур’янів застосовували ґрунтовий гербіцид Харнес (2,0 л/га), до фази
третього трійчастого листка – суміш гербіцидів Базагран (2,0 л/га) та Арамо
(1,5 л/га).
Інокулювали насіння сучасним високоефективним пре-інокулянтом для
обробки насіння сої у рідкій формуляції з екстендером, що подовжує строки
застосування обробленого насіння ХайКот Супер + ХайКот Супер Extender
(Bradyrhizobium japonicum, штам 532 C) від компанії BASF з нормою витрати
препарату 1,42 л + 1,42 л на 1 т насіння.
Підживлення багатокомпонентними хелатними комплексними мікродозривами Вуксал Комбі Плюс (2 л/га) і Росток Бобові (2 л/га) та запатентованим [19] маточним колоїдним розчином комплексу (Fe, Mn, Mo, Co, Cu, Zn,
Ag) наночасток металів (240 мг/1 л/га) проводили на посівах сої на початку
бутонізації. Облік урожаю проводили методом прямого комбайнування.
Результати досліджень. Формування високого врожаю сої досягається
науково-обґрунтованим взаємопов’язаним комплексом агротехнічних
прийомів, які об’єднуються в цілісну технологію вирощування. Серед
досліджуваних нами елементів технології вирощування сої одним з
вирішальних чинників формування врожаю культури виявився сорт (табл. 1).
Так, досліджувані нами ультраранні сорти сої Аннушка, Легенда, Танаїс на
чорноземах типових Правобережного Лісостепу України в середньому за
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роки проведення досліджень формували врожайність в межах 1,59–2,3 т/га
залежно від варіанту досліду. Урожайність у групі ранньостиглих сортів
Десна, Золотиста та Хорол залежно від інокуляції насіння, позакореневого
підживлення та сортових особливостей перевищувала за роки проведення
досліджень 2,0 т/га і варіювала в межах 2,05–3,28 т/га. У нашому досліді на
контрольному (без інокуляції та підживлення) варіанті і на фоні внесення
мінеральних добрив у нормі N60P30K30 в середньому за роки проведених
досліджень врожайність ультраранніх сортів сої була на рівні 1,6–1,66 т/га,
ранньостиглих – 2,05–2,56 т/га.
Виявлено, що в групі ультраранніх сортів у середньому за роки
проведення досліджень і залежно від варіанту досліду вищу врожайність – у
межах 1,66-2,3 т/га, формував сорт Аннушка. Урожайність ультрараннього
сорту Аннушка на контрольних ділянках досліду перевищувала за
врожайністю сорти Легенда та Танаїс на 6-7 кг/га. Врожайність сорту сої
Танаїс залежно від інокуляції насіння, позакореневого підживлення зростала
від 1,59 до 2,28 т/га, сорту Легенда – від 1,60 до 2,17 т/га відповідно. У групі
ранньостиглих сортів різниця була більшою і сорт Хорол за врожайністю
переважав сорти Золотиста та Десна на 3-5 ц/га. Найменшу в групі
ранньостиглих сортів урожайність формував сорт Золотиста – в межах 2,052,63 т/га, яка збільшувалася залежно від інокуляції насіння ХайКот Супер +
ХайКот Супер Extender та позакореневого підживлення хелатними комплексними мікродобривами Вуксал Комбі Плюс (2 л/га) і Росток Бобові (2 л/га).
Вирощування сої сорту Десна дозволило одержати врожайність в межах від
2,22 до 2,88 т/га залежно від елементів технології вирощування, які були
поставлені на вивчення.
Використання пре-інокулянту у рідкій формуляції з екстендером для
обробки насіння активізувало ростові процеси в рослинах, сприяло
наростанню листкової поверхні, збільшенню фотосинтетичного потенціалу та
чистої продуктивності фотосинтезу, що в цілому позитивно відобразилося на
формуванні врожайності культури. Відмічено, що інокуляція насіння препаратами ХайКот Супер + ХайКот Супер Extender дає додаткові 2-4 ц/га прибавки врожаю. За рахунок застосування інокуляції врожайність
досліджуваних ультраранніх сортів сої зростала від 1,66 (контроль, без
інокуляції) до 1,82 (контроль, інокуляція) т/га у сорту Аннушка, від 1,6 до
1,76 у сорті Легенда та від 1,59 до 1,8 т/га у сорту Танаїс відповідно.
Схожа закономірність спостерігалася і в групі ранньостиглих сортів
сої, де за рахунок інокуляції врожайність з одиниці площі збільшувалася на
варіанті контролю від 2,22 до 2,33 т/га у сорту Десна, від 2,05 до 2,16 у сорту
Золотиста та від 2,56 до 2,69 т/га у сорту Хорол.
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Таблиця 1 – Урожайність (т/га) сої в залежності від інокуляції та
позакореневого підживлення, середнє за 2013-2015 рр.
Сорти
К1

W

Передпосівна обробка насіння
Інокуляція ХайКот Супер + ХайКот
Без інокуляції
Супер Екстендер
Позакореневе підживлення1
± до
± до
± до
± до
± до
± до
РБ
КНМ
К
W
РБ
КНМ
К
К
К
К
К
К
Ультрарання група

Аннушка
Легенда
Танаїс

1,66 1,97 0,30 2,00 0,34 1,91 0,24 1,82 2,27 0,45 2,30 0,48 1,97 0,15
1,60 1,75 0,15 1,75 0,16 1,67 0,08 1,76 2,09 0,33 2,17 0,41 1,90 0,14
1,59 1,85 0,26 1,89 0,30 1,77 0,18 1,80 2,05 0,24 2,28 0,48 1,86 0,06

Десна
Золотиста
Хорол
НІР 0,5

2,22
2,05
2,56
0,15

Ранньостигла група
2,38 0,16 2,49 0,28 2,24 0,03 2,33 2,71 0,38 2,88 0,56 2,55 0,22
2,34 0,28 2,45 0,17 2,18 0,13 2,16 2,55 0,38 2,63 0,47 2,37 0,21
2,73 0,17 2,79 0,23 2,60 0,05 2,69 3,23 0,55 3,28 0,59 2,86 0,17
0,16
0,23
0,08
0,11 0,24
0,05
0,22
-

Примітки: 1 К – контроль, W – Вуксал Комбі Плюс, РБ – Росток Бобові, КНМ – комплекс наночасток металів

У середньому у досліді проведення позакореневого підживлення
хелатними мікродобривами забезпечувало збільшенню урожайності сої на
10-15 %. Застосування на початку бутонізації рослин сої позакореневого
підживлення багатокомпонентними хелатними комплексними мікродозривами Вуксал Комбі Плюс (2 л/га) і Росток Бобові (2 л/га) сприяло
підвищенню врожайності досліджуваних сортів сої і на цих варіантах досліду
(без застосування інокуляції) у групі ультраранніх сортів приріст до
контролю становив 0,3 і 0,34 т/га у сорту Аннушка, 0,15 і 0,16 та 0,26 і 0,3 т/га
у сортів Легенда та Танаїс. Подібна закономірність відмічена і в групі
ранньостиглих сортів, однак приріст врожайності був дещо нижчим і становив
0,16–0,28 (Вуксал Комбі Плюс) та 0,17–0,28 (Росток Бобові) т/га. Урожайність
сорту Десна у варіанті досліду без застосування інокуляції насіння та з
внесенням у підживлення мікродобрива Вуксал Комбі Плюс (2 л/га)
збільшувалася до 2,38 проти 2,22 т/га у контрольному варіанті; у сорту
Золотиста відповідний показник становив 2,34 проти 2,05 т/га, у сорту Хорол
– 2,73 проти 2,56 т/га у контрольному варіанті. Обробка рослин сої на початку
бутонізації комплексним мікродобривом на хелатній основі Росток Бобові (2
л/га) і на фоні внесення мінеральних добрив в нормі N60P30K30 забезпечило
приріст урожайності, порівняно з контролем, на 0,17 т/га для сорту Золотиста
і на 0,23 та 0,28 т/га для сортів Десна та Хорол відповідно.
Позитивно на формування врожайності сої впливала інокуляція
препаратами ХайКот Супер + ХайКот Супер Extender у поєднанні з
позакореневим підживленням комплексними мікродобривами, оскільки
мікроелементи, які входять до складу цих мікродобрив, сприяють
збільшенню хлорофілу в листках, посиленню асиміляційної діяльності
рослин, подовженню роботи листкового апарату. Максимальний у досліді
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рівень врожайності сої отриманий нами за рахунок поєднання інокуляції
насіння та використання для позакореневого підживлення комплексного
мікродобрива Росток Бобові. Зокрема, у групі ультраранніх сортів сої за
умови підживлення посівів сої хелатним мікродобривом Росток Бобові на
ділянках з інокуляцією у порівнянні з ділянками абсолютного контролю
приріст врожайності культури в середньому за роки проведення досліджень
для трьох сортів Аннушка, Легенда і Танаїс становив: 0,64, 0,57 та 0,69 т/га і
у перерахунку досягав 35-43 %. Так, в ультрараннього сорту Аннушка
застосування комплексного мікродобрива Росток Бобові (2 л/га) підвищувало
врожайність до 2,0 т/га без інокуляції та до 2,3 т/га за інокуляції насіння
препаратом ХайКот Супер відносно значення 1,66 т/га на контролі.
Приріст врожайності ранньостиглих сортів за рахунок поєднання
інокуляції і внесення у підживлення мікродобрива Росток Бобові був вищим і
становив 0,56, 0,47 та 0,59 т/га (27–29 %) для сортів Десна, Золотиста та
Хорол відповідно. У ранньостиглого сорту сої Хорол одержано максимальну
в досліді середню врожайність за рахунок застосування мікродобрива Росток
Бобові (2 л/га), яка досягала значення 2,79 т/га без інокуляції та 3,28 т/га за
інокуляції насіння препаратами ХайКот Супер + ХайКот Супер Extender.
Порівнюючи результати впливу нанорозмірних біогенних металів на
формування біологічної урожайності сої на чорноземі типовому
Правобережного Лісостепу, нами виявлено високу ефективність впливу
наночасток металів на реалізацію потенціалу продуктивності досліджуваної
культури. Використання нанометалів для обприскування посівів сої у фазу
бутонізації розчином в концентрації 240 мг/л на фоні внесення мінеральних
добрив у нормі N30P60K60 сприяє збільшенню врожайності культури в групі
ультраранніх сортів до 1,97 т/га (сорт Аннушка, інокуляція), у групі
ранньостиглих – до 2,86 т/га (сорт Хорол, інокуляція). У середньому в досліді
підживлення у фазі бутонізації багатокомпонентним колоїдним розчином
наночасток металів сприяло зростанню врожайності культури від 0,05 до 0,24
т/га залежно від сортових особливостей та інокуляції насіння.
Висновки. Серед досліджених нами елементів технології вирощування
сої позакореневе підживлення хелатними мікродобривами забезпечувало
збільшенню урожайності сої на 10-15 %, інокуляція насіння препаратами
ХайКот Супер + ХайКот Супер Extender дає додаткову прибавку врожайності
в розмірі 2–4 ц/га. У технології вирощування ультра- та ранньостиглих сортів
сої на чорноземах типових малогумусних Лісостепу України рекомендується
також застосовувати для підживлення у фазі бутонізації багатокомпонентний
колоїдний розчини наночасток металів, внесення якого на фоні мінеральних
добрив у нормі N30P60K60 дозволяє одержати приріст урожайності культури
до 0,24 т/га. Оптимальним у системі удобрення сої є поєднання інокуляції
насіння пре-інокулянтом ХайКот Супер + ХайКот Супер Extender і
позакореневе підживлення рослин у фазу бутонізації комплексним
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мікродобривом Росток Бобові (2 л/га) на фоні внесення мінеральних добрив у
нормі N30P60K60. Урожайність ультрараннього сорту сої Аннушка при цьому
становила 2,3 т/га, ранньостиглого сорту Хорол – 3,28 т/га.
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Аннотация
Приведены результаты исследований влияния инокуляции и внекорневой
подкормки многокомпонентными хелатными микроудобрениями и
коллоидным раствором комплекса наночастиц металлов на биосинтез
хлорофилла и формирование урожайности сои.
Summary
The research results of the effects of inoculation and top dressing with multichelate fertilizers and colloidal solution of metal nanoparticles on yield ultra and
early ripening varieties of soy are cited in the article.
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УДК 606:632:662.7:001.8
ФОРМУВАННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ФІТОЦЕНОЗІВ
ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ВЕРБИ В УМОВАХ ПРАВОБЕРЕЖНОГО
ЛІСОСТЕПУ
М. Новохацький, канд. с.-г. наук, Н. Нілова, П. Погорілий
УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого
У статті на основі проведених досліджень наведено дані про
формування та функціонування фітоценозів енергетичної верби протягом
перших двох років вирощування. Зроблено висновки про доцільність
використання селекційних сортів під час закладання промислових плантацій
цієї культури.
Ключові слова: енергетична верба, сорт, продуктивність.
Вступ. За останні десятиріччя наукові досягнення і новітні технології
змінили світ, відбулися глобальні зміни клімату й стану біоресурсів на
планеті, що пов’язано з активним втручанням людини в природу та зміною
характеру природокористування.
Постійне підвищення енергоємності виробництва як промислової, так і
сільськогосподарської
продукції
обумовлює
важливість
проблеми
енергетичного забезпечення кожної держави. Як відомо, Україна щорічно
споживає близько 200 млн. т умовного палива і належить до енергодефіцитних країн, тому що покриває свої потреби в енергоспоживанні на 53% (в
основному за рахунок кам’яного вугілля) та імпортує 75% необхідного
обсягу природного газу і 85% сирої нафти і нафтопродуктів [2]. Така
структура паливно-енергетичного комплексу може стати загрозою для
енергетичної і національної безпеки країни. Тому питання розвитку
біоенергетики є досить актуальним для нашої держави.
Зважаючи на це, а також враховуючи необхідність збереження
екологічної рівноваги, пошук нових ефективних відновлювальних джерел
енергії стає важливим науковим завданням. Одним із найперспективніших із
даної точки зору джерел поновлювальної енергії є енергія біомаси.
Альтернативні джерела енергії повинні бути дешевші за традиційні
(бензин, дизельне пальне, електроенергія) та екологічно чистими, тобто з
незначними викидами шкідливих речовин в атмосферу [8]. Як
відновлювальне джерело для виробництва альтернативних видів енергії
доцільно використовувати рослинну сировину та її відходи.
Водночас із обмеженням паливних ресурсів проблема енергоспоживання пов’язана також ще з одним несприятливим фактором: під час їх
спалювання в атмосферу виділяються токсичні продукти та хімічні речовини,
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які погіршують якість атмосфери, що негативно впливає на стан здоров’я
людей [1, 4, 10].
Європейські фермери вирощують гігантську слонову траву висотою
близько 4 м, з якої отримують 60 т/га біомаси [5], яку використовують як
цінне енергетичне пальне. Цінністю рослини є також здатність до швидкого
поглинання з атмосфери карбодиоксиду – газу, який впливає на стан озонового шару. Основну роль у «фітоенергетичних плантаціях» можуть
відігравати цукрова тростина, африканське просо, кукурудза, сорго та інші
рослини. У ґрунтово-кліматичних умовах України високим накопиченням
біомаси характеризується сорго, топінамбур, окремі види хрестоцвітих [10].
Фітоенергетичний варіант технології перспективний передусім для південної
зони України, де рослинність надзвичайно високими темпами нагромаджує
біомасу високої калорійності.
Використання нових нетрадиційних рослин для одержання максимальної кількості органічної речовини різноманітного призначення необхідно
поєднувати з окультуренням і використанням низькородючих земель, які не
можуть бути залучені для вирощування зернових чи технічних культур. Так,
в Україні значні площі пісків, солонців і солончаків сконцентровані в
регіонах зі значною кількістю сонячних днів, сприятливих для функціонування фотосинтетичних процесів і створення нетрадиційних «фітоенергетичних плантацій». У зв’язку з цим, актуальним є пошук шляхів інтенсифікації таких культур як цінного джерела біомаси.
Для виробництва поновлюваної енергії (рис. 1) можна використовувати
зернові, зернобобові та технічні культури (кукурудзу, пшеницю, сою,
соняшник, цукрові буряки, ріпак тощо), а також швидкорослі дерева і
багаторічні трави (тополю, вербу, міскантус, світчграс, сорго тощо).

Рисунок 1 – Класифікація енергетичних рослин [2]
Сільськогосподарські культури, придатні для виробництва етанолу, –
однорічні рослини, тому щороку необхідно виконувати весь комплекс
польових робіт, передбачених технологією вирощування цих культур, а це
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вимагає значних витрат. Використання швидкорослих дерев і багаторічних
трав для виробництва біоенергії потребує менших витрат коштів. Ці
енергетичні культури є багаторічними рослинами і здатні давати біомасу
протягом тривалого періоду – 15-25 років. Основні витрати коштів припадають на перший рік вирощування, що включає підготовку ґрунту, садіння
(сівбу) та догляд за рослинами. На другий рік виконують лише технологічні
операції з догляду за рослинами. Починаючи з третього року виконують
операції щодо догляду за рослинами та збирання біомаси.
За статистичними даними, в Україні налічується до 10 млн. га
низькопродуктивних земель. Якщо ці землі використати під енергетичні
плантації, можна отримати в середньому 378 млрд. кВт × год. електроенергії
на рік, що більше ніж удвічі перевищує виробництво електроенергії на
українських ТЕС [6]. Вирощування енергетичних культур для отримання
біопалива на згаданих землях збереже від ерозії гумусний шар ґрунту в
цілому, а головне – покращить екологічний та енергетичний стан країни та її
енергозабезпеченість.
Для виробництва енергії використовують швидкорослі дерева та
багаторічні трави з великим біоенергетичним потенціалом. Ці культури
забезпечують різний вихід енергії з одного гектара посівів і насаджень.
Найвищий вихід енергії для виробництва твердих видів палива можна
отримати з таких культур, як енергетична верба та міскантус [9] (табл. 1).
Таблиця 1 – Енергетична цінність поновлюваних джерел (фітомаси
багаторічних енергетичних культур)
Вид палива
Природний газ (ГДж/1000м3)
Енергетична верба
Міскантус

Енергетична
цінність
(ГДж/т)
31,8

Річний
вихід, т/га

Еквівалент газу,
тис. м3/га

–

–

20

30

18,9

17-19

25

14,2

Оскільки такі енергетичні багаторічні культури, як міскантус та інші
ніколи раніше не вирощували в Україні у промислових масштабах [7], тому
рекомендації щодо їх виробництва в цих умовах не розроблені. У зв’язку з
цим актуальним завданням є дослідження процесів формування рослин
енергетичних культур залежно від технологічних факторів. Це дозволить
розробити технології їх вирощування та забезпечити функціонування
біоенергетичного конвеєра в умовах правобережного Лісостепу України.
Умови та методика проведення досліджень. Дослідження
особливостей формування фітоценозів енергетичної верби проводились на
території правобережного Лісостепу України.
Рельєф території УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого являє собою хвилясту
рівнину з незначним нахилом на північний захід. Мікрорельєф чітко
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виражений. Рівнинний характер місцевості ускладнюється наявністю мілких
западин та блюдець.
Ґрунт – чорнозем типовий малогумусний легкосуглинковий на лесових
породах, характеризується такими морфологічними ознаками: товщина гумусового горизонту сягає 63 см, далі, до глибини 160 см, розміщується перехідний горизонт, з глибини 160 см і нижче – материнська порода. Вміст
гумусу в орному шарі складає 2,49%, рН = 6,4, вміст легкогідролізованого
азоту – 10 мг/100 г ґрунту, рухомого фосфору та калію – відповідно 8 та 14
мг/100 г ґрунту. Гідролітична кислотність ґрунту складає 1,3 мг.-екв./100 г
ґрунту, сума вбирних основ – 25,4 мг.-екв./100 г ґрунту, ступінь насиченості
основами – 95,0%.
Територія УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого розташована в зоні з теплим
помірно-зволоженим кліматом. Середньорічна температура становить +70 С, з
найвищими її показниками (+38,50 С) в липні – серпні і найнижчими (–34,00
С) – в січні-лютому. Слід відмітити, що періоди з надто високою і надто
низькою температурами недовготривалі і спостерігаються відносно рідко.
Тривалість вегетаційного періоду із середньодобовою температурою
повітря вище100 С становить 200-205 днів. Сума активних температур за це
період складає біля 29000 С.
Стійкі холоди настають в кінці листопада і тривають до кінця березня,
іноді тримаються і в першій декаді квітня. Останні весняні заморозки в окремі
роки спостерігаються в другій декаді травня, перші осінні – в кінці вересня.
Зима відзначається незначним сніговим покривом – 10-22 см. Сталий сніговий
покрив утворюється в грудні і утримується біля 90 днів. Зима нестійка, з
частими відлигами, нерідко спостерігаються ожеледі, на посівах утворюється
крижана кірка, що негативно відображається на рості та розвитку посівів
озимих культур.
Річна кількість опадів у зоні проведення досліджень у середньому
становить 630 мм; при цьому спостерігаються значні коливання кількості
опадів: у дощові роки їх кількість може сягати до 700-800 мм, у посушливі –
біля 300 мм. За період вегетації випадає біля 70% опадів. У літній період
опади мають зливовий характер, що сприяє розвитку водної ерозії ґрунтів.
Об’єкт досліджень – процеси та закономірності формування і
функціонування агрофітоценозів енергетичної верби.
Енергетична верба – це рослина з дуже високим приростом маси (в 14
раз більшим, ніж ліс, що росте природно). Середній щорічний приріст
врожаю з одного гектара становить 15-30 т деревини. Заготівлю здійснюють
кожні 3-4 роки. Використання плантації триває понад 20 років.
Розмножують вербу вегетативно, висаджують рядками або смугами
(рис. 2). Протягом першого року після садіння плантації вимагають
інтенсивного захисту від бур’янів; у наступні роки дуже розвинена коренева
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система дерев гальмує ріст бур’янів. Через три роки із саджанця розвивається
близько 30 пагонів. Діаметр одного пагона становить 2-4 см.

а

б

в

Рисунок 2 – Енергетична верба на початку (а), в середині (б) та в кінці (в)
вегетаційного періоду першого року вирощування

За три-чотири роки, коли рослини досягають 5-6 м заввишки, молоді
деревця взимку зрізують за допомогою спеціальної техніки. За дотримання
технології вирощування верби продуктивність плантації може сягнути 100
т/га, з цієї маси можна виготовити 45 т екологічного палива [3].
Предмет дослідження – елементи технології вирощування енергетичних
культур; умови та фактори, які впливають на формування врожаю високої якості.
Під час виконання досліджень використовувалися загальнонаукові та
спеціальні методи досліджень.
Формування та функціонування фітоценозів верби енергетичної в
Лісостепу України. Садіння енергетичної верби в 2014 році було проведено
на підготовлених ділянках у рекомендовані агротехнічні терміни, що
забезпечило практично повне приживання живців та формування в
подальшому ефективної плантації.
Проведені обліки вказують, що протягом першого року вегетації
рослини на плантаціях верби лозовидної досягають висоти 197,2 см, в той
час, як висота рослин верби тритичинкової може в середньому скласти
251,9 см (табл. 2).
За здатністю до формування гілок першого порядку – в середньому 3,86
гілок на одну рослину, – верба лозовидна виявилася продуктивнішою за
вербу тритичинкову. При цьому також у верби лозовидної було більше гілок
другого порядку.
Зважаючи на більшу кількість гілок та більшу їх середню масу, вербою
лозовидною протягом першого року вегетування було сформовано урожай
фітомаси 370,6 ц/га, що на 104,2 ц/га більше, ніж плантацією верби
тритичинкової.
Враховуючи вологість фітомаси, протягом першого року вегетації
вербою лозовидною було сформовано 226,6 ц/га, а вербою тритичинковою –
117,9 ц/га абсолютно сухої речовини із вмістом золи 0,79 та 0,97%
відповідно.
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Таблиця 2 – Продуктивність плантацій різних біологічних видів
енергетичної верби
Вид верби, рік вирощування
Показники
Висота рослин, см
Густота стояння рослин, тис. шт./га
Гілок першого порядку, шт.
Середня маса гілки першого порядку, г
Урожайність фітомаси, ц/га
Вологість фітомаси, %
Урожайність абсолютно сухої речовини, ц/га
Вміст золи, %

лозовидна
перший
другий
(2014 р.) (2015 р.)
197,2
355,2
14285
3,86
682
867
370,6
478,1
48,0
47,4
226,6
251,5
0,79

тритичинкова
перший
другий
(2014 р.) (2015 р.)
251,9
402,6
14285
3,17
586
946
266,4
428,4
49,5
48,0
117,9
222,8
0,97

Протягом другого року вегетації приріст верби тритичинкової склав 162,0
ц/га, перевищивши цей показник плантацій верби лозовидної (107,5) і рівень
урожайності досяг 428,4 ц/га, поступившись на 49,7 ц/га урожайності верби
лозовидної.
У 2015 році нами було закладено полігон із шести сортів енергетичної
верби шведської (Тора, Тордіс, Інгер) та польської (1047, 082, 1057) селекції.
Дані про продуктивність цих сортів наведено в таблиці 3.
Із закладених плантацій шести селекційних сортів енергетичної верби,
протягом першого року вегетації найвищою продуктивність відзначився
сорт шведської селекції Тора – урожайність абсолютно сухої речовини
досягла величини 54,7 ц/га. Найвищим показником висоти рослин
відзначився шведський сорт Тордіс – за висоти рослин 249,8 см урожайність
абсолютно сухої речовини склала 41,6 ц/га. Інші сорти енергетичної верби,
висаджені на полігоні біоенергетичних культур, протягом першого року
вегетації формували рослини значно меншої висоти (119,8-164,4 см) та
накопичували значно менше сухої речовини (6,4-21,5 ц/га).
Таблиця 3 – Продуктивність плантацій різних сортів енергетичної верби
першого року вирощування
Показники

Сорт
Тора

Тордіс

Інгер

1047

082

1057

Висота рослин, см

170,6

249,8

164,4

161,2

124,8

119,8

Густота стояння рослин, тис. шт./га

14285

14285

14285

14285

14285

14285

Гілок першого порядку, шт.

2,6

2,4

2,4

3,4

2,8

2,2

Середня маса гілки першого порядку, г

283,1

230,0

92,5

83,5

33,6

38,1

Урожайність фітомаси, ц/га

105,1

78,9

31,7

40,6

13,4

12,0

Вологість фітомаси, %
Урожайність абсолютно сухої речовини,
ц/га

48,0

47,3

49,5

47,1

45,3

46,2

54,7

41,6

16,0

21,5

7,4

6,4
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Висновки.
1. Проведені обліки вказують, що протягом першого року вегетації
рослини на плантаціях верби лозовидної досягають висоти 197,2 см, в той
час, як висота рослин верби тритичинкової може в середньому скласти 251,9
см. Протягом другого року вегетації висота складає відповідно 355,2 та 402,6
см. За здатністю до формування гілок першого порядку – в середньому 3,86
гілок на одну рослину, – верба лозовидна виявилася продуктивнішою за
вербу тритичинкову. При цьому у верби лозовидної було більше і гілок
другого порядку.
2. Зважаючи на більшу кількість гілок та більшу їх середню масу,
вербою лозовидною протягом першого року вегетування було сформовано
урожай фітомаси 370,6 ц/га, що на 104,2 ц/га більше, ніж плантацією верби
тритичинкової. Протягом другого року вегетації приріст верби тритичинкової
склав 162,0 ц/га, перевищивши цей показник плантацій верби лозовидної
(107,5) і рівень урожайності досяг 428,4 ц/га, поступившись 49,7 ц/га
урожайності верби лозовидної.
3. Із закладених плантацій шести селекційних сортів енергетичної верби,
протягом першого року вегетації найвищою продуктивність відзначився
шведський сорт Тора. Найвищим показником висоти рослин відзначився
шведський сорт Тордіс.
Література
1. Дробноход М. Сучасні тенденції еволюційного розвитку людства та
Україна [Електронний ресурс] / 10.02.2010 р. – Режим доступу:
http://www.anvsu. org.ua/index.files/Articles/Drobn okhod5.htm
2. Комплексні енергоощадні системи виробництва і використання
твердих та рідких біопалив в умовах АПК: Рекомендації для
агропромислових підприємств України / М.Д. Мельничук, В.О. Дубровін,
В.Г. Мироненко, В.М. Поліщук, В.І. Кравчук, П.В. Гринько, А.В. Бурилко. –
К.: «Аграр Медіа Груп», 2011. – 144 с.
3. Лис С.С. Огляд технології газифікації деревини / С.С. Лис // Науковий
вісник НЛТУ України: зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України,
2009.
4. Лютий О.С., Бойченко С.В., Аксьонов О.Ф. Сучасний стан
виробництва біодизельного палива у світі / Вісник НАУ. – 2009. – №1. – С.
142-145.
5. Павлов В.І. Шляхи ефективного використання непродуктивних
сільськогосподарських земель регіону / Павлов В.І., Веремеєнко Т.С. //
Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природноресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції. Зб. наук. пр.
– Вип. XV, № 3. – К.: СЕУ / Рівне: НУВГП, 2009. – С. 139-146.
6. Перша міжнародна науково-практична конференція з біоенергетики в
Києві // Цукрові буряки. – №6. – 2011.

387
7. Рахметов Д.Б. Теоретичні та прикладні аспекти інтродукції рослин в
Україні: монографія / Д.Б. Рахметов. – К.: «Аграр Медіа Груп», 2011. – 398 с.
8. Скришевський В.А. Що таке сонячна енергетика і чи потрібна вона
сьогодні Україні? [Електронний ресурс] / Екоклуб «Зелена Хвиля». –
27.01.08. – Режим доступу:
http://ecoclub.kiev.ua/index.php?go=Pages&in=view&id=75
9. Шумный В.К., Новая форма мискантуса китайского (Веерника
китайского Miscantus sinensis Anders.) как перспективный источник
целлюлозосодержащего сырья / В.К. Шумный, С.Г. Вепрев, Н.Н.
Нечипоренко, Т.Н. Горячковская, Н.М. Слынько, Н.А. Колчанов, С.Е.
Пельтек // Вестник ВОГиС. – 2010. – Том 14, № 1. – С. 122-126.
10. Neil Savage. Algae: The scum solution [Электронный ресурс] / Nature
International weekly journal of science. – 22 June 2011. – Режим доступу:
http://www. nature.com/nature/journal/v474/n7352_sup p/full/474S015a.html.
Аннотация
В статье на основе проведенных исследований представлены данные о
формировании и функционировании фитоценозов энергетической вербы в
течение первых двух лет выращивания. Сделаны выводы о целесообразности
использования селекционных сортов при закладке промышленных плантаций
этой культуры.
Summary
On the basis of the researches the data on formation and operation of energy
willow plant communities during the first two years of cultivation are given. The
conclusions on the feasibility of breeding varieties using when laying industrial
plantations of this crop are made.
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ
НУТУ В ОНТОГЕНЕЗІ
Л. Гончар, О. Щербакова
Національний університет
України

біоресурсів

і

природокористування

Досліджено вплив погодних умов вегетаційного року, передпосівного
обробляння насіння та різної концентрації колоїдного розчину наночастинок
молібдену на тривалість міжфазних періодів досліджуваних сортів нуту
Розанна і Тріумф. Встановлено, що тривалість вегетаційного періоду
суттєво залежала від погодних умов вегетаційного року та особливостей
сорту. Безпосереднього впливу передпосівного обробляння насіння на
досліджувані параметри нами не було виявлено.
Ключові слова: нут, вегетаційний період,
передпосівне обробляння насіння, міжфазний період.

сорт,

онтогенез,

Суть проблеми. Збалансоване харчування людини не тільки подовжує
тривалість життя, а і покращує її якість. Велику роль у цьому відіграє білкове
харчування [1]. Збільшення виробництва рослинного білка розширенням
посівів зернобобових культур у цілому та нуту зокрема дозволить підвищити
збір високобілкової продукції, покращити родючість ґрунтів, розширити
біорізноманіття та оптимізувати структуру посівних площ сільськогосподарських культур, що є актуальним завданням для розвитку сільського
господарства країни.
У світовому виробництві зернобобових нут займає четверте місце,
поступаючись лише сої, арахісу та квасолі. На його частку припадає 15,6 %
від валового збору всіх зернобобових культур, або 2472 тис. тонн. Дещо
меншу частку має горох (15,3 %), який найбільш розповсюджений у країнах
із помірним кліматом [1, 2].
Умови Правобережного Лісостепу України сприятливі для вирощування
нуту, проте недостатня стабільність урожайності та валових зборів зерна
стримують упровадження та розширення посівних площ культури.
Стабільність урожайності нуту визначається стійкістю агроценозів до
негативних чинників довкілля, реалізацією генетичного потенціалу сортів за
управління формуванням продуктивності через оптимізацію регламенту
елементів технології вирощування.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Для вирощування нуту
тривалість вегетаційного періоду має важливе значення, оскільки ріст,
розвиток та формування врожаю цієї культури може тривати від 60 до 130
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діб. Встановлено, що тривалість вегетаційного періоду залежить від
генетичних особливостей сорту, екологічних умов регіону та застосування
конкретних елементів технології вирощування [3, 4]. Сорти нуту з
тривалістю вегетаційного періоду до 75 діб відносяться до дуже скоростиглих, від 75 до 95 діб – ранньостиглих, від 95 до 115 діб –
середньостиглих, а від 115 до 130 діб – пізньостиглих [5]. Тривалість
вегетаційного періоду залежить від швидкості проходження світлової стадії
(пізньостиглі сорти мають довгу світлову стадію, ранньостиглі - коротку). За
посушливих умов дозрівання нуту наступає на 1-3 доби раніше, ніж в умовах
зрошення [6]. Стадія яровизації у нуту, як і у гороху, вики, чини – коротка. У
природних умовах вона проходить за 8-10 діб, у період від початку
проростання насіння до появи сходів.
Як правило, тривалість періодів сходи-цвітіння і цвітіння-дозрівання у
нуту майже однакова, з деякими коливаннями. Цвітіння у дуже
ранньостиглих генотипів зазвичай починається на 28–30 добу, у
пізньостиглих – на 55-57 добу. До цвітіння розвиток коріння нуту іде
посиленими темпами. Тривалість цвітіння рослини від 20 до 30 діб. Квітка
з’являється у пазусі листа як ледь помітний бутон, на дуже короткій
квітконіжці. Від утворення бутона до повного розкриття квітки проходить 3
доби. На четверту добу після запліднення зав’язь добре розвинена. Повного
розвитку біб досягає через 2-3 тижні [7]. У період цвітіння і на початку
наливання бобів надземна маса нуту починає розвиватися більш інтенсивно і
накопичує ще 30% сухої речовини. Хоча ріст рослин після кінця цвітіння
майже припиняється, нагромадження сухої речовини триває до повної
стиглості насіння, і за цей період ще додається її до 40%. Процес формування квіток, тривалість цвітіння, запліднення і формування бобів залежать
від кліматичних факторів [8]. На відміну від інших зернобобових культур
боби на рослинах нуту дозрівають дружно й протягом короткого строку. За 912 днів листя жовтіє і опадає, а боби з насінням втрачають вологу і
набувають характерного для сорту кольору [3, 5]. Суттєвий вплив на
тривалість вегетаційного періоду мають метеорологічні умови, тобто
кількість опадів і температура повітря протягом вегетації, в результаті чого
виникають значні коливання вегетаційного періоду за роками [4]. Недоліком
нуту є те, що в разі затяжної дощової погоди у рослин заримується цвітіння й
спостерігається значне осипання зав'язі, що значно знижує урожай зерна. За
дощової погоди, залежно від сорту, значно зменшується відсоток квітів, які
утворили зав’язь (від 5 до 45 % від кількості цього показника за сонячної
погоди) [3, 7].
Мета досліджень. Метою роботи є встановлення біологічних
особливостей, обґрунтування та створення високопродуктивних, стійких до
дії стресів агроценозів нуту та заходи щодо формування стабільної
продуктивності нуту в умовах Правобережного Лісостепу України;
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визначення впливу погодних умов, передпосівного обробляння насіння на
проходження фаз росту та розвитку рослин різних сортів нуту в процесі
онтогенезу.
Виклад основного матеріалу. Експериментальну частину роботи
виконано протягом 2012–2014 pp. у стаціонарному досліді ВП «Агрономічна
дослідна станція» (с. Пшеничне Васильківського району Київської області) та
у лабораторії аналітичних досліджень кафедри рослинництва Національного
університету біоресурсів і природокористування України. Ґрунт дослідної
ділянки - чорнозем типовий малогумусний грубопилувато–суглинковий.
Питома маса твердої фази ґрунту 2,68 г/см 3, щільність у рівноважному стані –
1,15–1,25 г/см3, вологість стійкого в’янення – 10,9 %, вміст гумусу у шарі
0–20 см – 4,60 %, у 25–50 см – 4,22 %, рН сольової витяжки – 6,9–7,1; ємність
поглинання – 30,3–31,4 мг/екв на 100 г ґрунту. Вміст гумусу в орному шарі
(за Тюріним І. В.) – 4,6 %, вміст рухомого фосфору (за Мачигіним Б. П.) –
6,2–6,5, калію – 9,1–11,1 мг на 100 г ґрунту.
Нут розміщували на полях 10-пільної сівозміни стаціонарного досліду.
Попередник - ячмінь ярий. Загальна площа елементарної ділянки – 42 м2,
облікової – 28,8 м2, повторність досліду чотириразова.
Для теоретичного обґрунтування та розроблення елементів технології
вирощування нуту закладено двофакторний дослід в умовах Правобережного
Лісостепу України.
Таблиця 1 – Схема досліду
Сорт,
фактор А:
Розанна
(стандарт)
Тріумф

Передпосівне обробляння насіння,
фактор В:
1. Обробляння водою (контроль) (К)
2. Інокуляція Ризобофітом (РБ)
3. Інокуляція M. ciceri штамом ST 282 (ST)
4. Обробляння колоїдним розчином молібдену (КРМ)
5. Обробляння КРМ + Ризобофіт (КРМ + РБ)
6. Обробляння КРМ + штам ST 282 (КРМ + ST)

Для досліджень обрано два середньостиглих сорти нуту Розанна та
Тріумф. Норма висіву – 500 тис. насінин/га. Норма витрати колоїдного
розчину наночасток молібдену становила 1 л розчину із розрахунку на тонну
насіння, робочий розчин відповідає концентрації металу 0,8 мг/л.
Норма використання Ризобофіту та штаму ST 282 у рідкій формі у
розрахунку на гектарну норму висіву насіння становила 100 мл, у 1 мл
препарату містилося 6–7 млрд бульбочкових бактерій. У день сівби препарат
розводили у 1,7 л води і цим розчином обробляли насіння.
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Під основний обробіток ґрунту вносили гранульований суперфосфат
(Р2О5 – 19,5 %) і калійну сіль (К2О – 40,0 %) у дозі 60 кг/га д. р., аміачну
селітру (N – 34,4 %) – 30 кг/га навесні.
Результати досліджень і спостережень свідчать, що тривалість як
окремих міжфазних періодів, так і всього вегетаційного періоду рослин нуту
залежала від коливання основних агрометеорологічних факторів середовища,
і насамперед – умов зволоження і температурного режиму повітря (табл. 2).
Таблиця 2 – Кількість атмосферних опадів упродовж періоду
вегетації 2012‒2014 рр., мм
Рік
досліджень

Декада

I
II
2012
III
за місяць
I
II
2013
III
за місяць
I
II
2014
III
за місяць
Багаторічний показник

IV
23,8
27,4
5,7
56,9
9,5
7,0
32,4
48,9
14,0
12,6
2,4
29,0
40,2

V
22,8
9,6
0,9
33,3
0
16,5
36,5
53,0
40,4
0
0
40,4
46,1

Місяць
VI
VII
79,9
5,5
14,6
4,1
3,3
11,1
97,8
20,7
13,4
16,9
20,7
2,0
18,5
3,8
52,6
22,7
0
16,4
0,6
126,0
41,4
1,6
42,0
144,0
70,0
76,6

VIII
23,8
104,8
3,8
132,4
6,8
15,0
31,5
53,3
13,4
0
31,0
44,4
57,8

Так, у 2012 році тривалість вегетаційного періоду становила 90 діб у
сорту Розанна, та 89 діб у сорту Тріумф. За період вегетації нуту випало 175,6
мм опадів і сума активних температур повітря складала 2182,2 °С (табл. 3).
У 2013 році опадів випало менше, ніж у попередньому році – 150,1 мм,
сума активних температур повітря склала 2346,9 °С, у результаті чого
тривалість періоду вегетації зросла до 95 діб у сорту Розанна та до 92 діб у
сорту Тріумф.
За негативних гідротермічних умов 2014 року із сумою опадів 230,4 мм і
сумою активних температур повітря 2052,4 °С тривалість вегетаційного
періоду сорту Розанна подовжилась до 100 діб, у сорту Тріумф до 98 діб
відповідно.
Тривалість періоду сходи-цвітіння у досліджуваних сортів нуту була
зафіксовано на 34-44 добу у 2012 та 2013 рр., у 2014 р. лише на 46-55 добу.
залежно від досліджуваних факторів (табл. 4).
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Таблиця 3 – Сума активних температур протягом вегетаційного
періоду нуту в роки проведення досліджень, С
Місяць
Декада

IV

V

VI

1 декада
2 декада
3 декада
Сума

56,2
98,2
169,8
324,2

185,2
168,4
205,9
576,0

1 декада
2 декада
3 декада
Сума

26,8
114,8
167,1
308,7

189,1
207,6
214,7
611,4

1 декада
2 декада
3 декада
Сума
Середня
багаторічн
а t, oC

40,5
94,4
134,4
269,3

120
160,5
222,1
502,6

2012
193,7
218,9
212,7
640,1
2013
190,9
221,9
232,8
645,6
2014
197,8
165,7
158
521,5

252,0

459,0

558,0

Сума
температур за
IV-VІІІ, оС

VII

VIII

249,3
211,9
258,0
677,8

251,7
179,9
206,9
675,1

‒
‒
‒
2893,2

208,6
211,5
224,4
644,5

226,1
219,3
201,8
647,2

‒
‒
‒
2857,4

198,6
211,6
244,0
654,2

239,0
206,9
175,0
620,9

‒
‒
‒
2568,5

588,0

567,0

2424,0

Оптимальні умови для цвітіння були відмічені у 2012 та 2013 роках,
коли під час запліднення температура повітря була у межах від + 20 до 27° С,
та вологість у межах від 45 до 60%. У 2014 році дощова і прохолодна погода
гальмувала цвітіння, спостерігалось обпадання бутонів і не запліднення
квіток, що негативно вплинуло на величину врожаю нуту.
Період сходи-цвітіння у контрольному варіанті у сорту Розанна склав 44
доби. За обробляння насіння інокулянтом тривалість періоду сходи-цвітіння
становила 41-43 доби. У варіантів обробляння КРМ + Ризобофіт та КРМ +
штам ST 282 тривалість періоду була 39 діб.
У сорту Тріумф період сходи-цвітіння становив 42 доби у контрольному
варіанті. Обробляння насіння цей період скоротило до 34 діб у варіанта
обробляння насіння КРМ + штам ST 282. У варіанта обробляння препаратом
Ризобофіт тривалість періоду сходи-цвітіння становила 38 діб.
У період цвітіння-формування бобів відбувається формування
генеративних органів рослин нуту, тому важливим є забезпечення рослин
оптимальними гідротермічними умовами.
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Таблиця 4 – Тривалість міжфазних періодів розвитку рослин нуту залежно від
передпосівного обробляння насіння, діб
Варіант

Рік досліджень
2013

2012
СЦ1

ЦФ

ФН

НП

СП

СЦ

2014

ЦФ
ФН
НП
СП
СЦ
ЦФ
ФН
НП
СП
Сорт Розанна
К2
44
10
11
22
87
44
11
10
26
91
55
8
11
22
96
РБ
43
11
12
22
88
41
12
12
27
92
52
9
13
23
97
ST
41
12
13
22
88
39
13
13
28
93
52
9
13
24
98
КРМ
44
11
11
22
88
44
11
10
26
91
52
9
13
22
96
КРМ + РБ
39
13
14
23
89
37
14
14
29
94
48
12
14
25
99
КРМ + ST
39
14
14
23
90
37
14
14
30
95
48
12
14
26
100
Сорт Тріумф
К
42
10
11
23
86
40
12
11
26
89
54
6
12
22
94
РБ
38
12
13
25
88
37
13
13
28
91
49
8
15
24
96
ST
38
12
13
25
88
36
14
13
28
91
48
8
16
24
96
КРМ
40
11
12
24
87
39
12
12
27
90
51
7
14
23
95
КРМ + РБ
36
13
14
26
89
34
15
14
29
92
47
9
16
25
97
КРМ + ST
34
14
15
26
89
33
16
14
29
92
46
10
16
26
98
НІР05 для чинника передпосівне
НІР05 для чинника сорт
2,0
1,0
обробляння насіння
1
Примітки: СЦ – сходи-цвітіння; ЦФ – цвітіння-формування бобів; ФН - формування бобів-налив зерна; НП - наливу
зерна-повна стиглість; СП – сходи-повна стиглість. 2Обробляння водою (контроль) (К); інокуляція Ризобофітом (РБ);
інокуляція M. ciceri штамом ST 282 (ST); обробляння колоїдним розчином молібдену (КРМ); обробляння КРМ + Ризобофіт
(КРМ + РБ); обробляння КРМ + штам ST 282 (КРМ + ST).
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У 2012 році тривалість періоду цвітіння-формування бобів становила 1014 діб. У 2013 році такий період тривав 11–14 діб у сорту Розанна та 12–16
діб у сорту Тріумф. Несприятливі умови 2014 року спричинили зменшення
міжфазного періоду цвітіння-формування бобів на 2-5 діб, що значно
позначилось на продуктивності рослин нуту. Застосування сумісного
обробляння насіння бульбочковими бактеріями та КРМ подовжило
міжфазний період цвітіння-формування бобів на 2-4 доби порівняно з
контролем, що дало змогу рослині утворити більшу кількість квіток і в
подальшому бобів та зерен.
Міжфазний період формування бобів‒наливу зерна у сортів нуту тривав
по різному: у 2012 р. від 11 до 14 діб у сорту Розанна, від 11 до 15 діб у сорту
Тріумф; у 2013 р. від 10 до 14 діб у сорту Розанна, від 11 до 14 діб у сорту
Тріумф; у 2014 р. від 11 до 14 діб у сорту Розанна, від 12 до 16 діб у сорту
Тріумф залежно від досліджуваного фактору. Тривалість фази формування
бобів за обробляння насіння порівняно з контролем подовжилась на 2-4 доби,
що позитивно вплинуло на величину врожаю.
У цілому вегетаційний період рослин нуту значно коливався за роками
досліджень залежно від гідротермічних умов та варіанту передпосівного
обробляння насіння бульбочковими бактеріями та колоїдним розчином
молібдену.
Висновки. Тривалість вегетаційного періоду суттєво залежала від
погодних умов вегетаційного року та особливостей сорту. Найкоротшим він
був у 2012 році у сорту Розанна – 90 діб; Тріумф – 89 діб. Період вегетації
подовжувався за недостатньої кількості вологи у ґрунті на початку вегетації
та тривалих дощів у період дозрівання, за відносно низьких температур
повітря.
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Аннотация
Исследовано влияние погодных условий вегетационного года,
предпосевной обработки семян и разной концентрации коллоидного
раствора наночастиц молибдена на продолжительность межфазных
периодов исследуемых сортов нута Розанна и Триумф. Установлено, что
продолжительность вегетационного периода существенно зависела от
погодных условий вегетационного года и особенностей сорта. Прямого
влияния предпосевной обработки семян на исследуемые параметры нами не
было обнаружено.
Summary
The influence of the weather, vegetation season, preplant treatment of seeds
and different colloidal solution concentrations of molybdenum nanoparticles on
the interphase periods duration of studied chickpeas varieties Rosanna and
Triumph was investigated. It was established that the length of the growing period
considerably depended on weather conditions and variety features. Direct
influence of preplant treatment of seeds on the studied parameters was not found
out.
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УДК 631.363:001.8
ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ КОНСЕРВУВАННЯ СОКОВИТИХ
КОРМІВ З ВИКОРИСТАННЯМ НОВІТНІХ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ
С. Постельга, Л. Філоненко
УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого
У статті розглянуто особливості технології закладання на силос
багаторічних трав та кукурудзи, пов’язані з використанням спеціальних
машин для розподілення та утрамбовування маси, їхні конструкційні
особливості та показники якості виконання технологічного процесу.
Ключові слова: кормова база; сінаж; силос; технічні засоби;
конструкційні особливості; результати випробувань
Постановка проблеми. Забезпечення тваринницьких ферм достатньою
кількістю кормів є обов’язковою умовою ефективного господарювання
сільськогосподарських підприємств. Не менш важливою умовою є
підвищення якості кормів, що впливає на продуктивність тварин та якість
тваринницької продукції.
Зниження темпів виробництва продуктів тваринництва, яке
спостерігається останнім часом, обумовлено, поряд з іншими чинниками,
незадовільним станом кормової бази. Недостатня забезпеченість кормами та
низька їх якість призводить до того, що генетичний потенціал тварин
реалізується лише на 60 – 90 %. Корми значною мірою є визначальними і для
економічних показників, оскільки в структурі собівартості тваринницької
продукції на їх частку припадає до 70 % витрат. У зв’язку з цим підвищення
якості кормів, покращення їх продуктивної дії, зменшення втрат поживних
речовин та псування в процесі заготівлі, консервування і зберігання є
важливою передумовою зростання продуктивності тварин і ефективності
галузі в цілому.
У вирішенні проблеми створення міцної кормової бази для
тваринництва основне завдання на сьогодні полягає, насамперед, у
поліпшенні якості кормів, зменшенні втрат поживних речовин під час
заготівлі, зберігання та згодовування на основі застосування прогресивних
енерго,- ресурсо- і трудоощадних механізованих технологій.
Аналіз останніх досліджень і публікацій Трамбування заготовлюваної
маси під час консервування корму в силосних бетонованих траншеях або
курганах є однією з головних умов отримання високоякісного корму [1, 2, 3].
За традиційною технологією розрівнювання маси здійснюють бульдозерами
на гусеничному ходу та ущільнення проводять важкими тракторами типу
Т-100, Т-170 або К-700 з швидкістю руху 2 – 5 км/год. При цьому товщина
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шару корму повинна бути не більше 30 см [1], але досвід заготівлі
консервованих кормів у передових господарствах показує, що для кращого
ущільнення необхідно забезпечити розрівнювання маси шаром 10 см [3].
Добитись рівномірного шару такої товщини з використанням бульдозера
практично неможливо. Після заповнення траншеї за даними [1] трамбування
тракторами необхідно здійснювати ще добу. Це призводить до збільшення
термінів закладення сховища, а відповідно до значно більших трудо- та
енерговитрат. Крім того за інформацією [3] утрамбовування після заповнення
сховища більше двох годин призводить до викачування утвореного в масі
вуглекислого газу і закачування в неї кисню, що призводить до утворення під
час бродіння у силосі масляної кислоти, наявність якої робить його фактично
непридатним для споживання тваринами. Зважаючи на необхідність збирання
кормової маси з поля в якомога стисліші терміни продуктивність тракторів на
трамбуванні є обмежувальним фактором для роботи високопродуктивної
кормозбиральної техніки [2].
У 2010 році фахівці школи сільськогосподарських машин у м. Трісдорф
(Німеччина) провели випробування чотирьох різних валкових транспортних
засобів (Challenger MT 765, CLAAS XERION 3800 Trac VC, Liebherr 544
2Plus2, Fendt Vario 927) на розподіленні та ущільненні подрібненої зеленої
маси кукурудзи вологістю від 68,5 % до 71,6 %. Середня продуктивність
виконання технологічного процесу становила майже 100 т/год свіжої маси.
Отримана висока щільність утрамбованої маси (від 803 кг/м3 до 855 кг/м3) за
питомих витрат палива від 0,18 л/т до 0,29 л/т [4]. Але, на жаль, далеко не всі
господарства в Україні мають спроможність придбати сучасні потужні
зарубіжні енергозасоби для використання протягом літньо-осіннього сезону
для розрівнювання і трамбування кормів під час сінажування та силосування.
Останніми роками у вітчизняному і, особливо, в зарубіжному
кормовиробництві починають домінувати гнучкі технології, які забезпечують
високу ефективність заготівлі кормів за мінімальних втрат поживних речовин
під час зберігання. Для реалізації таких технологій розроблені технічні
засоби, які характеризуються високою продуктивністю, якісним виконанням
технологічного процесу, активними робочими органами.
Тому дослідження в умовах господарств України технології закладення
у траншеї або кургани привезених з поля подрібнених кормів з
використанням новітніх технічних засобів, які забезпечують якісне
розрівнювання і ущільнення корму і працюють з більшою робочою
швидкістю, а, відповідно, і продуктивністю є досить актуальним.
Формулювання мети дослідження. У 2015 році УкрНДІПВТ ім. Л.
Погорілого були проведені державні приймальні випробування барабанного
розподілювача силосних мас RECK JUMBO-II виробництва фірми «RECK
Technik GmbH & Co. KG» (Німеччина) з метою занесення її до Державного
реєстру технічних засобів для АПК та державні приймальні випробування
ущільнювача силосних мас УСМ-285 виробництва ТОВ «Агротехніка».
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Завданням дослідження є встановлення конструкційних особливостей та
оцінювання продуктивності, якості виконання технологічного процесу та
питомих витрат пального згаданих машин.
Виклад основного матеріалу. Випробування розподілювача силосних
мас RECK JUMBO-II та ущільнювача силосних мас УСМ-285 під час
заготівлі силосу з люцерни проводили у ТОВ «Скіф» (м. Більськ Полтавської
області) та ущільнювача силосних мас УСМ-285 під час заготівлі силосу з
кукурудзи – у ТОВ «Леляківське» (с. Кебайлівка Пирятинського району
Полтавської області) у липні - вересні 2015 року.
Барабанний розподілювач силосних мас RECK JUMBO-II (далі –
розподілювач) (рис. 1) призначений для рівномірного розподілення силосної
маси в траншеях, буртах та курганах.
Розподілювач складається з рами, навісної системи, механізму привода,
розподілювального барабана, гідравлічної та захисної системи, захисного
бугеля. Він агрегатується з трактором за допомогою триточкової навісної
системи.
Привод барабана розподілювача здійснюється від ВВП трактора
карданною передачею далі на реверсивний редуктор.
Розподілювач агрегатується з тракторами як на передню так і на задню
навіску. Оскільки передній ВВП трактора має протилежний напрям
обертання порівняно із заднім ВВП, тому в механізмі привода застосовується
реверсивний редуктор. Конструкція машини передбачає застосування в
механізмі привода гідромотора.

Рисунок 1 – Загальний вигляд розподілювача RECK JUMBO-II

Оцінювання роботи розподілювача проводили на розподілі зеленої маси
в бетонованій траншеї під час заготівлі силосу з люцерни (рис. 2).
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Рисунок 2 − Розподілювач RECK JUMBO-II під час виконання
технологічного процесу

Технічна характеристика розподілювача наведена в таблиці 1.
Таблиця 1 - Технічна характеристика розподілювача RECK JUMBO-II
Показник
Тип
Агрегатування, трактор, к.с.
Частота обертів ВВП трактора, хв.-1
Частота обертів барабана, хв.-1
Ширина захвату, м
Діаметр барабана з лопатями, мм
Кількість лопатей, шт.
Габаритні розміри в транспортному
положенні, мм
довжина
ширина
висота
Маса , кг

Значення показника
Навісний
290
1000
100
2,85
1280
56

2200
2900
1850
1050

Умови випробувань відповідали вимогам нормативної документації [5].
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Вологість подрібненої маси становила 78,3 %, середній розмір часточок
– 22,87 мм, відсоток часточок довжиною до 30 мм – 81 %, температура маси –
29 0С.
Для оцінки роботи розподілювача в першу чергу цікавили такі питання
− продуктивність машини, рівномірність та товщина розподілу маси, витрати
палива.
Результати оцінювання наведені в таблиці 2.
Таблиця 2 – Результати оцінювання розподілювача RECK JUMBO-II
Показник
Товщина розподілу зеленої силосної маси, см
Рівномірність розподілу зеленої силосної маси, %
Продуктивність за годину часу, т/год:
основного
змінного
Витрати пального, кг/т

Значення показника
10
95,6
30,2
27,2
0,5

Отже розподілювач RECK JUMBO-II забезпечує якісне розрівнювання
подрібненої зеленої маси люцерни товщиною 10 см. Відносно низька
продуктивність роботи розподілювача і відповідно високі питомі витрати
палива пояснюються проведенням досліджень під час заключного етапу
заповнення траншеї, коли масу привезену з поля вивантажували перед
траншеєю і переміщували по всій довжині траншеї [6].
Після формування рівномірного шару маси заданої товщини до роботи
приступав ущільнювач УСМ-285 (рис. 3).

Рисунок 3 – Загальний вигляд ущільнювача силосних мас УСМ-285

Ущільнювач призначений для утрамбовування кормових культур під час
заготівлі силосу та сінажу в бетонованих траншеях та курганах.
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Він закріплюється на триточковій навісці гусеничних або колісних
тракторів загального призначення тягового класу не менше 3,0.
Основними складовими частинами ущільнювача є рама, водоналивний
коток з ребрами, навіска.
Рама зварної конструкції прямокутної форми, передня і задня частина
якої з квадратної труби перерізом 160×160 мм, зварені між собою
боковинами з листового металу товщиною 28 мм. Для забезпечення стійкості
у відчепленому стані в передній і задній частині машини передбачені чотири
опорних стояки. Для приєднання ущільнювача до енергозасобу в передній
частині приварений триточковий причіпний пристрій. Водоналивний коток
являє собою трубу діаметром 600 мм і товщиною стінки 10 мм. З боків труба
герметично заварена фланцями з осями для кріплення до боковин рами. На
одному з фланців передбачена водоналивна горловина з пробкою.
Навколо котка приварені ущільнювальні ребра заввишки 150 мм,
завширшки 16 мм в кількості 12 штук.
Технічна характеристика ущільнювача наведена в таблиці 3.
Таблиця 3 – Технічна характеристика та результати оцінювання
ущільнювача УСМ-285
Показник
Тип
Агрегатування
Ширина захвату, м
Діаметр барабана ущільнювального котка, мм
Діаметр труби для заповнення водою, мм
Кількість ущільнювальних ребер, шт.
Висота ущільнювальних ребер, мм
Ширина ущільнювального ребра, мм
Відстань між ущільнювальними ребрами, мм
Габаритні розміри в робочому положенні, мм
довжина
ширина
висота
Маса , кг

Значення показника
Навісний
Т-150 К
2,76
900
600
12
150
16
250
1700
2970
1200
1565

Оцінювання роботи проводили на ущільнюванні силосної маси з
люцерни у фазі цвітіння та кукурудзи у фазі молочно-воскової стиглості
зерна.
Умови проведення оцінювання ущільнення подрібненої люцерни
аналогічні описаним під час розрівнювання. Під час ущільнення подрібненої
маси кукурудзи її вологість була 66,1 %, фаза розвитку – молочно воскова,
середній розмір часток – 13,9 мм, часток довжиною не більше 30 мм – 90,5 %.
Результати оцінювання наведені в таблиці 4 [7].
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Таблиця 4 – Результати оцінювання роботи ущільнювача УСМ-285

Показник
Щільність, кг/м3
Температура ущільненої маси, 0С
Продуктивність за годину часу, т/год:
основного
змінного
Витрати пального, кг/т

Значення показника
заготівля силосу заготівля силосу
з люцерни
з кукурудзи
800
700
34,6
34,7
30,0
27,0
0,40

50,0
45,0
0,25

У результаті випробувань установлено, що ущільнювач УСМ-285,
агрегатований з трактором Т-150 К, забезпечує високу щільність силосованої
маси, сумірну з щільністю створену сучасними високопотужними
енергетичними засобами провідних світових виробників. За показниками
продуктивності виконання технологічного процесу та питомими витратами
пального ця машина надходитьться вказаним енергетичним засобам, що
пояснюється частково умовами, в яких були проведені дослідження, а також
енергетичними характеристиками трактора, з яким вона була агрегатована.
Висновки.
1 Розроблені спеціальні технічні засоби для розподілення та ущільнення
рослинної маси, агрегатовані з наявними в господарствах України
тракторами класу 3,0, під час сінажування та силосування в бетонованих
траншеях або курганах забезпечують високу щільність, що забезпечує
отримання високоякісного корму.
2 Порівняно з використанням важких тракторів типу Т-100, Т-170 або К700 для розподілення і трамбування рослинної маси вони забезпечують вищу
продуктивність та нижчі питомі витрати палива на одиницю закладеної маси.
3 Менші капітальні вкладення для використання цих машин порівняно з
потужними енергозасобами провідних світових виробників роблять їх
привабливими для широкого впровадження в господарствах України.
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Аннотация
В статье рассмотрены особенности технологии укладки на силос
многолетних трав и кукурузы, связанные с использованием специальных
машин для распределения и трамбования массы, их конструкционные
особенности и показатели качества выполнения технологического процесса.
Summary
The technology features of perennial grasses and corn ensilement associated
with the use of special machines for green masses distribution and ramming, their
design features and quality performance of the process are considered in the
article.
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УДК 636.68:636.52/58
ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ УТРИМАННЯ
БАТЬКІВСЬКОГО ПОГОЛІВ´Я ІНДИКІВ
В. Зора, канд. техн. наук
УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого
У статті розглянуто технології утримання індиків, обладнання для їх
підлогового утримання в умовах експлуатації та його конструкційні
особливості. Також вказано на цінність індичого м’яса та визначено
доцільність розвитку індиківництва в Україні.
Ключові слова: індики, конструкційні особливості, обладнання для
утримання,
технологія,
кормороздавання,
напування,
створення
мікроклімату, цінність індичого м’яса.
Суть проблеми. За споживанням м’яса індиків населення України
займає далеко не провідне місце у світі. У зв’язку з цим необхідне широке
розповсюдження інформації про цінність м’яса індиків та впровадження на
вітчизняних фермах і комплексах обладнання для утримання та вирощування
індиків найновішої генетичної селекції.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Великою проблемою у світі
є низьке забезпечення білком тваринного походження значної кількості
населення планети [1]. Птахівництво – одна з найбільш прогресивних галузей
тваринництва в Україні, розвиток якої сприяє забезпеченню продовольчої
безпеки країни [2]. В України є великі перспективи розвитку птахівництва з
огляду на можливість збільшення експорту птахівничої продукції (яєць і
м’яса) завдяки підписанню угоди про асоціацію з ЄС [3].
Технічне переоснащення птахівництва на основі застосування
високоефективних комплексів машин є одним з важливих і необхідних
чинників подальшого його розвитку [4].
Вивчення матеріалів сільськогосподарських виставок та зразків обладнання, яке застосовується в господарствах України, показує, що закордонні
сільгоспвиробники широко застосовують обладнання, яке дозволяє
покращити якість виконання технологічного процесу утримання індиків [5].
Основною тенденцією в розробці обладнання для утримання індиків
повинно бути використання обладнання, яке характеризується своєю
міцністю і стійкістю до впливу агресивного середовища [6].
Мета дослідження – дослідити технології та обладнання для утримання
індиків, визначити доцільність і перспективу розвитку індиківництва в
Україні.
Виклад основного матеріалу.
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Цінність індичого м’яса
Індики - найбільший вид свійської птиці, вирощують їх для отримання
м'яса( рис. 1). Маса індиків досягає 12-16 кг, індичок - 7-9 кг. Забійний вихід
відгодованих індичок становить 85-90 %. М'ясо індичок відрізняється
високими смаковими достоїнствами, хорошою засвоюваністю. Найбільш
поширеніші породи індиків - північнокавказька бронзова, бронзова
широкогруда, белтсвільська.

Рисунок 1 – Молодняк індиків
У літературі є багато свідчень на користь індичого м’яса порівняно з
м’ясом бройлерів завдяки його кращим харчовим, смаковим і дієтичним
якостям та високому показнику забійного виходу.
Індичатина – це великий вміст натрію: при приготуванні продукт
вимагає мінімальної кількості солі, а якщо приправити його ароматними
травами і спеціями, можна і зовсім обійтися без підсолювання.
Це ідеальна їжа для сердечників і гіпертоніків: знижує тиск, не затримує
рідини в організмі, рятує від серцевих набряків, нормалізує обмін жирів і
білків. Біле філе практично не містить «поганого» холестерину, хворі
ожирінням і атеросклерозом без побоювання можуть ласувати відварною і
запеченою індичатиною. Велика кількість заліза в продукті позбавляє від
анемії і покращує склад крові.
Вітаміни С, А і групи В у складі м’яса індички допомагають зміцнювати
імунітет, покращують обмінні процеси і сприятливо діють на нервову
систему.
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Страви з індика – просто скарбниця лікувальних елементів: селен,
магній, йод, залізо, натрій і калій. А за вмістом фосфору і користю для
міцних кісток і красивих зубів ніжне філе цілком може посперечатися з
рибою.
Індичка є прекрасним джерелом маложирного білка, легко засвоюється,
а також містить велику кількість триптофану – амінокислоти, яка сприяє
виробленню ендорфінів (гормонів щастя та задоволення). До того ж м'ясо
індички дуже легко засвоюється організмом – на 90 %.
Індичка – найцінніша серед усіх видів птиці не лише за вмістом
цілющих речовин, а й за смаковими якостями: м'ясо індички ніжне і
соковите.
Отже, особливість індичого м’яса в тому, що воно дієтичне — мінімум
жиру й максимум білків та мікроелементів. Завдяки цьому та іншим його
смаковим, поживним та енергетичним характеристикам воно давно зайняло
належну нішу на споживчих ринках за кордоном, особливо в Західній Європі
та північній Америці. Останніми роками і в Україні набирає популярності
м’ясо індиків, однак вітчизняний ринок насичений цим продуктом лише на
30–40 відсотків від потреби, про що свідчить попит. Тому виробництво й
переробка м’яса індиків має велику перспективу. Хоч вирощування їх
економічно доцільне, в Україні відмічається недостатнє виробництво
індичого м’яса.
Технологія вирощування індичат та утримання індиків.
Вирощують молодняк індиків 12 тижнів, роблять профілактичні
щеплення, контроль сальмонели проводять раз в два тижні, а мікоплазми –
раз на місяць. Велику роль під час вирощування відіграють програми
мікроклімату, напування, годівлі та освітлення, які забезпечуються
відповідним обладнанням. Індиків утримують усього 29 тижнів. Утримання
відбувається підлоговим способом (рис. 2).
Для батьківського поголів’я індиків приміщення розділяють на секції і
утримують різні статеві групи окремо (рис. 3). Індичок навчають
користуватися гніздами. Перше яйце появляється через 14-16 тижнів. Штучне
запліднення проводять раз на тиждень (рис. 4), приділяють належну увагу
гігієні збору яєць, сортуванню яєць за розміром, формою, вагою,
забарвленням, дефектами, забрудненням. Після цього яйця опечатують і
перевозять до інкубаторію.
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Рисунок 2 – Підлогове утримання індиків

Рисунок 3 – Утримання батьківського поголів’я індиків
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Рисунок 4 – Штучне осіменіння індичок
В інкубаторії (рис. 5) проводять додаткове сортування яєць і далі
відбувається процес інкубації. Після його завершення розділяють пташенят
за статтю, відбраковують і підготовлюють до перевезення, для цього
застосовують спеціалізовані ящики для добових індичат (рис. 6) і
спеціалізований автомобільний транспорт.
Умови утримання птиці.
Щоб розвинути генетичний потенціал індиків потрібно забезпечити
відповідну локалізацію ферми (рис.7), а також технологію будівництва та
обладнання для створення мікроклімату й утримання птиці.
Дуже важливим є біозахист ферми: обмеження відвідин гостей, ферма
повинна бути огороджена, весь персонал повинен дотримуватися
затверджених процедур (душ, спецодяг і взуття, гігієна рук, контейнер для
дезінфекції взуття).
Щоб забезпечити комфортний клімат на фермі, необхідні прилади
автоматичного управління: датчики СО2, вологи, температури, тиску,
швидкості повітря (рис. 8) та прилади для дозування ліків, насоси для санації
води (рис. 9). Все починається з чистої води, тому гігієна питної води для
птиці на першому місці. Вона необхідна також для ефективної вакцинації,
лікування і дії інших добавок, які подаються з водою.
Доцільно взимку застосовувати димову вентиляцію, а влітку – тунельну
вентиляцію з системою охолодження (рис. 10).
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Рисунок 5 – Інкубаторій

Рис. 6 – Спеціальні ящики для індичат

Рисунок 7 – Локалізація ферми для утримання батьківського поголів’я
індиків
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Рисунок 8 – Прилади автоматичного управління виробничим процесом
у пташнику

Рисунок 9 – Пристрої для очищення води і її санації та дозування ліків
і вітамінів
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Рисунок 10 – Система охолодження пташника
Обладнання для утриманя індиків.
Для забезпечення виконання технологічних процесів під час
вирощування та утримання індиків розроблено та впроваджено на фермах
відповідне обладнання (рис. 2; 3):
- роздавання кормів (кормороздавачі канатно-дискового, ланцюгового
спірального або шнекового типу);
- система напування птиці (обладнання для водопідготовки (рис.9),
напувалки чашкові або ніпельні;
- система створення мікроклімату і його контролю (припливні клапани,
витяжні дахові вентилятори, повітронагрівачі на рідкому або газоподібному
паливі, електро- або газові брудери, системи зволоження повітря і тунельної
вентиляції, засоби автоматичного регулювання, для південних районів
системи випаровувального охолодження повітря).
Обладнання для утримання і вирощування індиків випускають такі
зарубіжні фірми: «Aza Internashil» (Італія), «МТХ» Ізраїль, «Chore-Time»
(CША), «Crystal» (Італія), «Lubing» (Німеччина), «SKA» (Італія),
«Cumberland» (CША), «Big Dutchman‖ (Німеччина), «Wesstron» (Польща).
На Україні працює обладнання для утримання індиків виробництва
фірми «Wesstron» (Польща) і в 2013 році УкрНДІПВТ проводили
випробування цього обладнання з метою включення його до Державного
реєстру технічних засобів.
Обладнання для утримання індиків фірми «Wesstron» (Польща) у 2013
році випробовувалось на птахофермі ТОВ «Гранмонтаж» (Тиврівський район
Вінницька область) під час вирощування індиків на м'ясо (120-140 діб).
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Комплект обладнання для підлогового вирощування індиків (рис. 11)
призначений для автоматизації технологічних процесів під час утримання
індиків на глибокій підстилці з годівлею сухими повнораціонними кормами [7].

Рисунок 11 – Загальний вигляд комплекту
обладнання для утримання індиків «Wesstron»
Обладнання забезпечує виконання технологічного процесу утримання птиці,
зберігання та автоматизоване роздавання кормів, підготовку та подачу води,
обігрів молодняка та створення мікроклімату у приміщенні для утримання птиці.
Обладнання встановлюється в приміщеннях завширшки 12 м і 18 м та
завдовжки 72 м, 84 м, 96 м.
У комплект обладнання входять:
- бункер зберігання сухих кормів;
- лінія завантаження кормів;
- лінія роздавання і згодовування кормів;
- система напування;
- система вентиляційного обладнання;
- брудери електричні;
- електрообладнання з ящиком управління.
Живлення приводів механізмів обладнання здійснюється від мережі
змінного струму з напругою 380/220 В.
Для годівлі індиків поряд з приміщенням встановлені бункери, в яких
зберігається сухий корм. Місткість кожного бункера 16000 кг. Завантаження
бункерів здійснюється один раз на тиждень автокормовозом, який по
пневмомагістралі подає корм у бункер. Робочий орган роздавача – сталева
спіраль, яка встановлена в оцинкованій трубі діаметром 45 мм. Спіральний
транспортер приводиться в рух від двигуна потужністю 0,37 кВт, який
розміщений у кінці кожної лінії довжиною 70 м. Для запобігання
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виникненню перевантажень двигунів приводу транспортерів через надлишок
комбікорму з повністю завантаженою поперечною та поздовжніми лініями,
встановлено безконтактні ємнісні датчики. На трубі ліній годівлі
встановлений дріт, який запобігає посадці птиці на кормороздавач. Система
автоматичної годівлі індиків застосовується для дозованої видачі кормів
птиці в автоматичному режимі від посадки у пташник до закінчення
відгодівлі. Спеціальні годівниці мають пристрій для дозування кількості
корму. Вони закріплені до труби кормороздавача і регулюються за висотою
(залежно від віку птиці). Годівниці для відгодівельного поголів’я індиків (вік
птиці – понад 7 тижнів) мають широкий буртик, який попереджує втрати
корму (рис. 12).
До складу системи напування входить вузол водопідготовки, арматура
для розведення води по п’яти лініях та напувалки, які встановлені на лініях
напування. Вузол водопідготовки має фільтр, лічильник для споживання
води, медикатор, манометр та запірну арматуру. Система напування
комплектується регуляторами тиску. Лінії напування також регулюють по
висоті залежно від віку індиків. На трубі ліній напування встановлений дріт,
який запобігає посадці птиці на неї.
Для забезпечення необхідного мікроклімату в приміщенні, до складу
комплекту обладнання входять 12 вентиляторів потужністю 0,37 кВт, які
встановлені у витяжних шахтах (рис. 13) та 7 горизонтальних вентиляторів
потужністю 1,1 кВт, які встановлені на торцевій стіні приміщення. Для
обігріву молодняка птиці у приміщенні встановлюють електричні брудери.

Рис. 12 – Годівниця для індичат
Рис. 13 – Вентиляційна витяжна шахта
За результатами випробувань: трудомісткість монтажу комплекту
обладнання становить 1500 люд.-год.; збереження поголів'я (35 діб) – 97,5 %;
інші зоотехнічні показники відповідають нормативним значенням ВТНПАПК-04-05 [8]; затрати праці за цикл утримання при вирощуванні індиків -
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98,5 люд.-год/1000 гол. птиці; прямі експлуатаційні витрати - 7992,73 грн. на
1000 гол. птиці (визначались відповідно до ДСТУ 4397 [9]). Обладнання не
потребує особливих затрат праці на його технічне обслуговування. Безпека та
ергономічність конструкції обладнання має задовільний рівень. Випадків
травмування людей і тварин під час випробувань не зафіксовано. За
відгуками спеціалістів господарства, використання обладнання дозволило
одержати максимальний вихід кондиційного молодняка з мінімальними
втратами.
Висновки
Вивчаючи матеріали, які стосуються цінності індичого м’яса, визначили,
що індичка – найцінніша серед усіх видів птиці не лише за вмістом цілющих
речовин, а й за смаковими якостями м’яса.
З огляду на цінність індичого м’яса та враховуючи те, що умови
вирощування й утримання, технологічні особливості цієї птиці майже не
відрізняються від родичів, а також, що за результати випробувань обладнання для вирощування індиків маємо високі економічні показники, які
підтверджують спеціалісти господарства, де експлуатується обладнання,
можемо стверджувати, що в Україні необхідно розвивати галузь індиківництва.
Вивчаючи питання селекційної генетики з досвіду німецьких колег
фірми «Картцфен», рекомендуємо вирощувати крос індиків ТР 7, і зазначаємо, що економічно недоцільно додавати до основного збалансованого
корму для індиків цільне зерно.
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Аннотация
В статье рассмотрены технологии содержания индеек, оборудование
для напольного содержания индеек в условиях эксплуатации и его
конструкционные особенности. Также указано на ценность индюшиного
мяса и определена целесообразность развития индейководства в Украине.
Summary
In the article the technologies of turkeys keeping, equipment for turkeys floor
keeping in operation and its design features are considered. The value of turkey
meat is mentioned and determines feasibility of turkey production in Ukraine is
grounded.
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УДК 631.2:338.49
БУДІВЕЛЬНІ КОНСТРУКЦІЇ ДЛЯ ОБЛАШТУВАННЯ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ОБ’ЄКТІВ
Л. Кириченко, Ю. Тютюнник, О. Ковтун, В. Смоляр, канд. с.-г. наук
УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого
Наведено широкий спектр будівельних конструкцій, виготовлених з
використанням дерева, для облаштування сільськогосподарських об’єктів.
Огляд сучасних дерев’яних будівельних конструкцій здійснено за такими
напрямками: переваги дерев’яних конструкцій порівняно з металевими і
бетонними; перелік сільськогосподарських об’єктів для використання
конструкцій з дерева; варіанти дерев’яних будівельних конструкцій для
облаштування об’єктів інфраструктури підприємств АПК.
Ключові слова: дерев’яні будівельні конструкції, ефективність,
інфраструктура, сільськогосподарські об’єкти.
Вступ. В умовах поступового відновлення сільськогосподарського
виробництва в Україні все більш важливого значення набувають питання,
пов’язані з будівництвом сучасно облаштованих об’єктів – тваринницьких
ферм, зерносховищ, навісів для зберігання техніки тощо. У цьому контексті,
важливо використовувати найефективніші способи створення
об’єктів
інфраструктури, і в першу чергу – підприємств АПК. Дерев’яні будівельні
конструкції для облаштування об’єктів сільськогосподарського призначення
можна віднести до пріоритетних.
Слід зазначити, що провідні європейські фірми надають особливої уваги
використанню дерев’яних конструкцій [1, 2, 3]. Так відома німецька компанія
«Kristen» постійно вдосконалює будівельні конструкції для облаштування
молочних ферм, основною складовою яких є дерево. Фірма пропонує
різноманітні проектні рішення для будівництва корівників тощо.
Мета досліджень – визначити ефективність використання будівельних
конструкцій з дерева для облаштування об’єктів інфраструктури підприємств
АПК на основі результатів аналітичних досліджень.
Основна частина. Практика виробництва та використання сучасних
будівельних конструкцій з дерева свідчить про досить високу їх
ефективність. Застосування готових дерев’яних конструкцій (рис. 1) для
облаштування сільськогосподарських об’єктів дає змогу отримати низку
переваг порівняно з використанням металу, бетону тощо.
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Рисунок 1 – Каркас будівлі з дерев’яних конструкцій
Насамперед це зменшення інвестиційних вкладень – використання
дерева забезпечує зниження у 2-3 рази вартості будівельних конструкцій
порівняно із металом. Окрім того, дерев’яні конструкції для будівель можна
виготовляти шириною до 30 м без використання стовпів і проміжних опор.
Важливо, що на вітчизняному підприємстві ТОВ «Прагма» забезпечується
досить висока точність виготовлення будівельних конструкцій з дерева. Не
менш важливою є можливість легкого і швидкого монтажу дерев’яних
конструкцій. Замовник отримує від фірми проект та настанову щодо
складання елементів конструкції у виробничих умовах. Забезпечується також
індивідуальний підхід, за побажанням замовника, до кожної конструкції під
час їх виготовлення.
Дерев’яні конструкції відрізняються відносно невеликою вагою. Вага
одної конструкції довжиною 12 м становить 70-80 кг, що дозволяє
відмовитись від використання важкої вантажопіднімальної техніки під час
монтажних робіт. Використання конструкцій з дерева для облаштування даху
тваринницьких будівель має пріоритет з огляду на стійкість до агресивного
середовища, спричиненого впливом шкідливих газів – аміаку, сірководню (на
відміну від металу, який піддається дії корозії). Будівельні конструкції з
дерева мають також інші позитивні характеристики.
Далі зупинимось на переліку сільськогосподарських об’єктів, де
пропонується використання дерев’яних конструкцій. Корівники, свинарники,
вівцеферми, конюшні, звіроферми, птахофабрики, вигульні майданчики для
тварин, манежі, зерносховища, навіси для техніки, дахи приміщень – це лише
неповний
перелік
об’єктів
інфраструктури
сільськогосподарських
підприємств.
Пропонуються різні варіанти облаштування сільськогосподарських
об’єктів з використанням конструкцій з дерева під час їх будівництва чи
реконструкції. Розглянемо окремі з них. Дерев’яні конструкції типу «ножиці»
використовують у випадку, коли потрібно наростити висоту будівлі (рис. 2).
Такий варіант актуальний у разі впровадження інноваційних технологій в
тваринництві та будівництва сучасних легкозбірних корівників.
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Рисунок 2 – Дерев’яні конструкції типу «ножиці»
Злободенним можна вважати і варіант облаштування світлового гребеня,
виготовленого з використанням дерева (рис. 3).

Рисунок 3 – Світловий гребінь виготовлений з використанням
дерева
Заслуговує на увагу варіант будівництва даху з дерева основної за
призначенням будівлі у поєднанні з навісом (рис. 4).

Рисунок 4 – Дах з дерева основної за призначенням будівлі у
поєднанні з навісом
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Актуальними розробками є проекти свинарника (рис. 5), навісу для
зберігання техніки (рис. 6), зерносховища тощо. У цьому випадку
поєднується низька ціна і висока ефективність об’єктів.

Рисунок 5 – Дах з дерева для облаштування свинарника

Рисунок 6 – Дах з дерева для облаштування навісу для зберігання техніки
Пропонуються й інші оригінальні конструкції на основі дерева –
наприклад, різні варіанти даху конюшні (рис. 7, 8).

Рисунок 7 – Варіант даху конюшні
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Рисунок 8 – Інший варіант даху конюшні
Окремо слід звернути увагу на розробки, пов’язані з облаштуванням
вигульних майданчиків для моціону тварин з використанням конструкцій з
дерева (рис. 9), манежів для коней (рис. 10) тощо.

Рисунок 9 – Облаштування вигульних майданчиків для моціону тварин

Рисунок 10 – Облаштування манежів для коней
Можна констатувати, що використання рамних дерев’яних конструкцій
є досить високоефективним і дешевим способом будівництва сільськогосподарських об’єктів.
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Висновки. Аналітичний огляд будівельних конструкцій з дерева у
форматі їх використання
для облаштування об’єктів інфраструктури
підприємств АПК доводить їх високу ефективність під час будівництва і
реконструкції приміщень.
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Аннотация
Изложен широкий спектр строительных конструкций, изготовленных с
использованием дерева, для обустройства сельскохозяйственных объектов.
Обзор современных деревянных строительных конструкций осуществляется
по следующим направлениям: преимущества деревянных конструкций
сравнительно с металлическими и бетонными; перечень сельскохозяйственных объектов для использования конструкций с дерева; варианты
деревянных строительных конструкций для обустройства объектов
инфраструктуры АПК.
Summаry
A wide range of building elements, manufactured using wood, for installation
of agricultural objects is shown. Review of modern building structures was made
in the following directions: advantages of wooden structures as compared to metal
and concrete ones; list of agricultural facilities for the use of structures made of
wood; options of building structures for installation of infrastructure facilities in
agricultural sector.
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В. Теслюк, д-р с.-г. наук, В. Теслюк
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Проаналізовано ефективність застосування хітину і його похідних у
технологіях вирощування рослин. Обгрунтовано біотехнологію виробництва
хітинових похідних і глюканів із грибів. Біотехнологія включає механічну і
хімічну обробку сировини, відділення рідкої фракції, змішування компонентів.
Ключові слова: біотехнологія, гриби, подрібнення, екстракція, грибний
екстракт, захист рослин, хітин, глюкани, технічна ефективність.
Постановка проблеми. Інтенсифікація сучасного сільськогосподарського виробництва передбачає впровадження енергоощадних технологій
вирощування рослинницької продукції із застосуванням високоефективної
механізації технологічних процесів, новітнього матеріального забезпечення
високопродуктивним насінням, екологічно безпечними засобами живлення і
захисту рослин від негативних впливів [1].
Упровадження систем екологічно чистого або біологічного (органобіологічного, органічного, екологічного тощо) землеробства може бути
забезпечено за умов застосування препаратів біологічного походження [2] у
технологіях вирощування культурних рослин для їх захисту від негативних
впливів. Сучасна наука розглядає два шляхи підвищення стійкості рослин до
таких впливів методами селекційної розробки та застосування препаратів
синтетичного та біологічного походження. Кожен з тих методів має свої
переваги і недоліки. Виведення нових стійких сортів довгий процес і часто
шкідливі об’єкти за цей час пристосовуються до нових сортів тому
доводиться постійно виводити нові сорти. Основним важелем управління
фітосанітарним станом на сьогодні залишається поки що хімічний метод.
Одначе екологічна небезпека хімічних засобів та висока їхня вартість
диктують необхідність пошуку можливості заміни та зниження норм їх
застосування. А тому в захисті рослин від фітопатогенів досить успішно
розвивається новий напрям, який полягає у посиленні імунного статусу дією
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різних біологічно активних речовин, препаратів біологічного та абіогенного
походження (фітоімунокорекція) [3]. До таких біологічно-активних речовин,
які привернули увагу вчених, відносяться індуктори резистентності на основі
діючих речовин хітин-глюканового і меланінового комплексу.
Аналіз останніх досліджень і публікацій використання глюканів і
хітозану (похідного хітину) свідчить про високу ефективність використання
цих біополімерів у сільському господарстві. Протягом останніх десятиріч
вивченню властивостей хітозану як біологічно активної речовини для
застосування в медицині, промисловості, парфумерії сільському господарстві
тощо приділялося багато уваги.У
результаті вивчення властивостей
біополімеру щодо можливості застосування в сільському господарстві для
підвищення стійкості рослин до хвороб і негативних впливів науковцями
отримані позитивні результати [4,5].
Наукою і практикою встановлено, що на сьогоднішній день у світі
основною сировиною для отримання хітину і продукту його переробки хітозану залишаються панцери ракоподiбних, перш за все крабiв, креветок,
омарiв, лангустiв. У результаті комерціалізації наукових розробок у напрямку
впровадження біотехнології виробництва індукторів стійкості рослин до
негативних впливів на основі хітозану стала поява на ринку біопрепаратів індукторів стійкості рослин до негативних впливів таких як нарцисс, агрохіт,
хітозар, фітохіт, та інші. Ці препарати показали позитивні результати як
біопрепарати, але одним із суттєвих недоліків широкого їх промислового
виробництва є нестабільне забезпечення сировиною, яка характеризується
високою ціною та залежить вiд сезонності i до того ж пов’язана з вiком та
бiологiчним видом крабiв [6]. Тому вирішення проблеми спонукало вчених
до пошуків інших сировинних джерел для отримання хітину і його похідних,
а відтак і розробки технологічного забезпечення їх виробництва.
У результаті проведених пошукових робіт стосовно перспективних
джерел отримання хітину і його похідних нами був вибраний напрямок
наукових досліджень, зосереджений на розробці технології отримання
зазначених біополімерів із плодових тiл грибiв [7]. Наукова робота була
направлена на створення на основі хітину і його похідних мікобіопрепаратів
та вивчення ефективності їх застосування для захисту рослин від хвороб.
У результаті поглибленого аналізу наукових робіт встановлено, що крім
хiтину в грибах містяться лужнонерозчинні глюкани, які складно вiддiляти
вiд хiтину, тому вигiднiше отримувати хiтин-глюкановi (ХГК) та хiтозанглюкановi (ХТГК) комплекси (патент USA 4.368.322). Глюкани, як елісітори,
здатні включати гени стійкості рослин та призводити до посиленого синтезу
глюканаз та інших фітоалексинів. Еліситорні властивості глюканів відомі
давно [8].
Наші дослідження були направлені на вивчення методів отримання
біологічно активних хітин-глюканових комплексів (ХГК) із вищих
базидіальних грибів (Fomes fomentarius (L. Fr.), Gill.). Основним аргументом

424

того, що як сировина бралися саме такі гриби було те, що їх розповсюдьженість у природних умовах України досить широка, що суттєво покращує
техніко-економічні показники подальшого широкого впровадження.
Мета досліджень полягала в розробці біотехнологічних основ
отримання хітинових похідних і глюканів із плодових тіл грибів для захисту
і стимуляції рослин.
Виклад основного матеріалу дослідження. Фізико-механічні
показники тіл вищих базидіальних грибів (Fomes fomentarius (L. Fr.), Gill.) як
сировини для одержання хітину, його похідних і глюканів визначали відповідно до складеної програми і методик дослідження. Вологість плодових тіл
після збирання та сушіння визначали відомими методиками. Однорідність і
ступінь подрібнення грибної біомаси визначали підбором каліброваних
отворів знімних решіток подрібнювача. За органолептичними та фізико
механічними показниками мікобіопрепарат визначали згідно з характеристиками і нормами розроблених та затверджених в установленому порядку
технічних умов.
Технічну ефективність мікобіопрепарату мікостим вивчали на овочевих
культурах за загальноприйнятими методиками.
Розроблений технологічний процес отримання діючої речовини мікобіопрепарату включає в себе підготовчі або допоміжні та основнi технологічні операції які умовно можна поділити на 6 основних етапів (рис. 1).
В основу техніко-технологічного процесу біотехнологічних основ
виробництва мікобіопрепарату взято механіко-технологічний підхід до
конструювання агроекосистем [9]. Такий підхід вимагає оптимізації
технічного забезпечення з дотриманням вимог екологічної безпеки у
біотехнологічному виробництві. З урахуванням цих вимог до технологічного
процесу можна зробити висновок, що технологія отримання хітину і його
похідних, які є основою одержання мікобіопрепарату, є замкнутим циклом.
У зв’язку з тим, що вона практично безвідходна та екологічно чиста, у схемі
відсутні стадії переробки і обеззаражування відходів.
Рідинні відходи, які утворюються в технологічному процесі від
використаних розчинів мийних засобів зливаються в побутову каналізацію, а
використана під час санітарної обробки тканина утилiзується разом з
побутовими відходами на сміттєзвалище. Нерозчинний залишок грибної
біомаси накопичується в збірнику і передається на іншу технологічну лінію,
де використовується як сировина для виробництва технічних сорбентів
важких металів і радіонуклідів (згiдно з ТУ) або для виготовлення біологічно
активної харчової добавки „Мікотон‖ (згiдно з ТУ).
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Рисунок 1– Біотехнологічна схема виробництва мікобіопрепарату мікостим

-

Рідинний розчин екстракту насичений ГМК передається на подальше
змішування з іншими компонентами i подальшою розфасовування готового
препарату.
Плодові тіла дереворуйнівних афілофоральних грибів
(Fomes
fomentarius (L. Fr.), Gill.)заготовлюється в природніх умовах відповідно до
розробленого державного стандарту [10].
Технологічний процес включає в себе такi операцiї:
- пошук грибiв,
- відокремлення вiд субстракту,
- транспортування до пункту збору,
- сортування за видовими ознаками,
- попереднє подрiбнення великих за розмiром грибiв,
сушка, упаковка, маркування та зберiгання до подальшої переробки.
Пошук грибiв проводиться маршрутною схемою в мiсцях найбiльш
імовiрного їх проростання. Встановлено, що такими мiсцями можуть бути
старi листянi або змiшанi лiси (сосновi лiси є вiдносно небагатими в цьому
вiдношеннi), старi лiсосмуги i лiсопосадки вздовж рiчок, озер, парки, склади
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деревини пiд вiдкритим небом, тощо. Значною мiрою вказанi види грибiв
розповсюдженi на мертвiй деревинi, але деякi можна зустрiти на живих
деревах (рис. 2).
Плодовi тiла можуть рости на рiзнiй висотi вiд основи дерева до 10 м i
бiльше. Тому для зняття таких грибів рекомендується застосовувати
промислову драбину або довгi жердини.

Рисунок 2 – Розміщення плодового тіла гриба трутовика справжнього на
стовбурі берези

Відокремлення вiд субстракту дерева великих плодових тiл розмiром
понад 5 см рекомендується проводити за допомогою сокири, а менших
ножем. Великi плодовi тiла зручнiше вiддiляти ударами по шляпцi знизу або
бiля основи.
Сортування за видами. Після доставки гриби висипають з тари,
очищують плодовi тiлa вiд залишкiв деревини, кори, листя, хвої i моху. У
процесi очистки здiйснюють вiзуальну попередню оцiнку якостi плодових тiл
i вiдбраковують погризенi жуками чи їх личинками, а також покритi
плiснявою або загнилi гриби. Зібраний матеріал сортують за видами,
вiдповiдно до встановлених вимог технічними умовами. Гриби, якi не
вiдповiдають нормам, відкладають i маркують як невизначенi.
Відразу після сортування необхідно проводити повітряне або примусове
сушіння плодових тіл грибів. За технологічними вимогами вологість грибів
необхідно привести до відповідного рівня придатності для подрібнення,
тобто не більше 25 %.
Наступною технологічною операцією в технологічному процесі
виробництвa мікобіопрепарату мікостим передбачено подрібнення плодових
тіл грибів (Fomes fomentarius (L. Fr.), Gill.). Пошуковими експерименатми
встановлено, що найбільш оптимальним для забезпечення цієї операції є
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застосування дробарки виробництва дослідно-експериментального заводу
нестандартного обладнання «дробарка малогабаритна ДМ. 00.00.000 Р Э».
Далі проводиться екстракція грибної біомаси для отримання лужного
екстракту у промисловому реакторі за оптимізованого матеріального балансу
компонентів та обґрунтованих параметрів екстракції. Отриманий рідинний
лужний екстракт грибів відділяється від нерозчинного залишку грибної
біомаси центрифугою.
Завершальним є змішування отриманого лужного екстракту з
компонентами, які сприяють покращенню зберігання
препарату та
розширення спектра дії згідно з перевіреною біологічною ефективністю.
Отриманий лужний екстракт афілофоральних грибів був доповнений
вуглемонійними солями та іншими компонентами та мікроелементами.
Готовий мікобіопрепарат біофунгіцид мікостим розфасовується у тару і
передається на склад або виробничнику для відповідного застосування.
Висновки
1. Ефективним і перспективним способом фоторегуляції рослин
стимуляцією їх захисних механізмів є викостання мікобіопрепаратів на
основі хітин-глюканових комплексів грибного походження.
2. Як доступну сировину для виробництва мікобіопрепаратів
запропоновано та досліджено плодові тіла гриба трутовика справжнього,
який розповсюджений у природних умовах.
3. Розроблений
біотехнологічний
процес
виробництва
мікобіопрепаратів із плодових тіл грибів є новим науковим рішенням. Цей
напрямок є актуальним у фундаментальному (створення теоретичної бази
нового напрямку захисту рослин) і практичним аспектом (розробка ЗЗР
нового покоління).
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Аннотация
Проанализирована эффективность применения хитина и его
производных в технологиях выращивания растений. Обоснованно
биотехнологии производства хитиновых производных и глюканов из грибов.
Биотехнология включает механическую и химическую обработку сырья,
отделение жидкой фракции, смешивание компонентов.
Summary
The chitin and its derivatives application efficiency in plant cultivation
technolog is analzsed. Biotechnology of chitin and glucans derived from
mushrooms production is grounded. Biotechnology includes mechanical and
chemical processing of raw materials, separation of the liquid fraction, and
mixing of the components.
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Енергозбереження та альтернативна
енергетика
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УДК 621.548:662.767.2:2:001.102
ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ВИКОРИСТАННЯ ВІДНОВЛЮВАНИХ
ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ В УКРАЇНІ
В. Ясенецький, канд. техн. наук, О. Пономаренко, В. Муха
УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого
Сербій В. ННЦ ІМЕСГ
У статті наведено інформацію про основні напрямки використання
альтернативних джерел енергії в Україні.
Ключові слова:, енергозбереження, біогазове обладнання, котли,
вітроенергетичні установки, геліоенергетика, біомаса, міскантус,
швидкоросла верба.
Основні інноваційні напрямки енергозбереження – це використання
альтернативних та відновлюваних джерел енергії (ВДЕ): біомаси, сонячної
енергії, вітрової енергії, гідроелектростанцій (ГЕС) (табл. 1) [1].
Таблиця 1– Структура виробництва ВДЕ в Україні
Частка в
енергетичному балансі
України, %

Частка в загальному
об’ємі виробництва
ВДЕ в Україні, %

Енергія біомаси

0,65

24,1

Енергія сонця

0,002

0,08

Енергія вітру

0,01

0,37

Геотермальна енергія

0,01

0,37

Мала гідроенергетика

0,06

2,23

Велика гідроенергетика

1,94

71,85

Всього:

2,7

100

Вид ВДЕ

Аналіз даних таблиці свідчить, що основну частку в структурі ВДЕ
України становить гідроенергетика. Враховуючи те, що подальше
будівництво великих ГЕС в Україні практично неможливе в сьогоднішніх
умовах, то для збільшення частки ВДЕ в енергетичному балансі України до
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10% (що обумовлено умовами вступу України в ЄС) необхідно збільшити
виробництво ВДЕ в десять разів.
Використання біомаси. Одним з найбільш ефективних напрямів
енергозбереження є біоенергетика, а саме: використання біогазу, рідких
палив та твердого біопалива. На думку спеціалістів Мінагрополітики,
аграрний сектор України може дати до 30-40 млрд м3 газу. Для цього
потрібно побудувати 3 тис. біогазових установок.

Рисунок 1 – Ефективність використання угідь для виробництва різних видів
біопалива

Як випливає з рисунку 1, найбільш ефективно використовувати для
вироб-ництва енергії біомасу. Біомаса – це вуглецевомісткі органічні
речовини рослинного та тваринного походження (деревина, солома, рослинні
залишки сільськогосподарського виробництва, гній, органічна частина
твердих побутових відходів та іноді торф). Для виробництва енергії
переважно застосовують тверду бioмacy, а також отримані з неї рідкі та
газоподібні палива – біогаз, біодизель, біоетанол. Біомаса є відновлюваним
екологічно чистим паливом за умови екологічно раціонального виробництва
та вико-ристання. Оскільки біомаса є нейтральним паливом, то її
використання не призводить до підсилення глобального парникового ефекту.
Сьогодні біомаса за значенням посідає четверте місце серед палив i
забезпечує близько 2 млрд тонн умовного палива (у.п.) на piк, що становить
14% від загального споживання первинних енергоносіїв у світі (у країнах, що
розвиваються — понад 30%, іноді до 50-80%).
Виробництво енергії з відновлюваних джерел, включаючи біомacy,
динамічно розвивається у більшості Європейських країн. Відновлювані
джерела енергії (ВДЕ) забезпечують 7% енергоспоживання країн
Європейського Союзу, в тому числі біомаса – 4%, тобто більше половини. В
окремих країнах частка біомаси в загальному споживанні первинних
енергоносіїв значно перевищує середньоєвропейську i становить у Фінляндії
23% (світовий лідер серед розвинених країн), у Швеції – 19%, в Данії – 12%,
в Австрії – 12%. Відповідно до Нового енергетичного плану ЄC,
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затвердженого Європейським Парламентом у 2007 році, внесок ВДЕ в
загальне енергоспоживання повинен скласти 20% до 2020 р. При цьому
частка ВДЕ у виробництві теплової енергії має збільшитися до 20% (внесок
біомаси – 76% ycix ВДЕ), у виробництві електроенергії – до 34% (внесок
біомаси – 24% всіх ВДЕ). Жодна з розвинених країн або країн, які
розвиваються, не оприлюднювала планів щодо скорочення виробництва
енергії з біомаси. Навпаки, національні енергетичні програми країн
Євросоюзу, США, Канади, Бразилії, Малайзії передбачають подальше
суттєве розширення цього сектора.
Потенціал біомаси, доступної для виробництва енергії. Україна має
значний потенціал біомаси, доступної для виробництва енергії. Згідно з
експертними оцінками, теоретичний потенціал біомаси в Україні становить
близько 50 млн тонн у.п., економічно досяжний – 36 млн тонн у.п.,
економічно доцільний – 27 млн тонн у.п. (табл. 2).
Таблиця 2 – Потенціал біомаси в Україні
Вид біомаси
Солома зернових культур
Солома ріпаку
Відходи виробництва
кукурудзи на зерно
(стебла, листя, стрижні
качанів)
Відходи виробництва
соняшнику
(стебла, кошики, лушпиння)
Деревна біомаса
Біодизель
Біоетанол
Біогаз із гною
Енергетичні культури
- тополя, міскантус, акація,
вільха, верба
-ріпак (солома)
-ріпак (біодизель)
-кукурудза (біогаз)
ВСЬОГО

Енергетичний потенціал
Теоретичний
10,39
1,07

Технічний
5,21
0,75

Економічний
1,34
0,75

5,7

3,99

2,79

4,27

2,86

2,86

2,13

1,66

1,48

0,50
2,33
3,27
0,77
0,21

0,50
2,33
2,45
0,46
0,13

0,25
0,86
0,76
0,26
0,09

14,58

12,39

12,39

1,65
0,78
1,59
49,24

1,15
0,78
1,11
35,12

1,15
0,78
1,11
26,16
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Біогаз. Нині в Україні функціонує декілька біогазових установок
зарубіжного та вітчизняного виробництва. Хоча нещодавно Україна
переживала бум з розроблення і випробуваня біогазових установок. В
УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого були змонтовані і проходили державні
випробування кілька біогазових установок, у тому числі: перша промислова
біогазова установка «Кобос» з місткістю реакторів 250 м3, розроблена
інститутом КТІСХМ (м. Запоріжжя); фермерська біогазова установка
місткістю 70 м3 інституту «Украгропроект» та інші. А на сьогодні
випробування таких установок припинено.
У той же час позитивний досвід використання біогазових установок в
Німеччині, де працює понад 7 тис. біогазових установок, свідчить про
доцільність їх будівництва.

Рисунок 2 – Динаміка будівництва біогазових установок у
Німеччині з 2003 по 2013 рр.

Під час перебування на Міжнародній виставці техніки для тваринництва
і використання поновлюваних джерел енергії «ЄвроТір-2008» спеціалісти
України познайомилися з біоенергетичним селищем «Juhnde» (Південна
Саксонія), яке розташоване за 140 км від Ганновера. Селище щорічно
приймає 6-7 тисяч відвідувачів.
Основною особливістю цього біоенергетичного селища є перехід від
використання традиційних енергоносіїв для виробництва електроенергії
(мазут, вугілля) в центральну енергомережу до використання біомаси та
геліопанелей для виробництва електроенергії в місцеву мережу. Теплою
водою селище забезпечується з котлів, які працюють на подрібнених відходах деревини. Фінансовою основою реалізації проекту було використання у
ФРН зеленого тарифу на оплату електроенергії. Зазвичай вартість 1 кВт
споживаної з центральної мережі електроенергії становить 7 евроцентів,
вартість виробленої i переданої в електромережу біоелектроенергії – 18
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евроцентів. Приблизно 50% виробленої в селищі «Juhnde» з використанням
відновлюваних джерел електроенергії скидається в електромережу.
Проект «Біоенергетичне селище Juhnde» розроблене університетом,
розташованим в м. Gottinqen. Biн реалізований під патронажем канцлера
ФРН пані Меркель.
Вартість проекту – 5,2 млн Euro, він був реалізований за 5 років в
основному за рахунок коштів жителів селища. У вересні 2005 р. почалася
подача електричної енергії i теплої води зi спорудженого біоенергетичного
комплексу.
Селищу належить 1300 га землі i 700 га лісу. Для забезпечення біогазової установки біосировиною використовується 300 га землі, 60% якої
виділяється для вирощування тритікале, 35% – для вирощування кукурудзи i
5% – під трави. 75% жителів селища стали членами створеного кооперативу,
а 25% залишились на використанні старої системи енергозабезпечення.
Слід відмітити, що станом на 2015 рік в Німеччині 100 селищ перейшли
на біоенергетичн забезпечення, а 118 перебуває у фазі переходу.
Німеччина планує перевести всю сільську місцевість на децентралізмвану систему енергозабезпечення. Створена типова модель біоенергетичного
селища (рис. 3)

Рисунок 3 – Модель біоенергетичного селища:
1 – силососховище; 2 – бункер – дозатор біогазової установки; 3 – ферментер;
4 – пункт обробітку біометану; 5 – сховище продуктів переробки;
6 – енергосиловий блок BHKW; 7 – пункт збору енергії біогазу, дерева, вітру і геліопанелей;
8 – деревинні котли; 9 – станція для заправки автомобілів газом;
10 – вітрові установки; 11 – геліопанелі

Виробництво біодизелю. В Україні виробляється незначна кількість
біодизельного палива (за різними оцінками близько – 20 тис. л у рік), в основному на невеликих за продуктивністю установках – близько 100 одиниць. В
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УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого пройшли державні випробування установки
ТОВ «Елерон», НУБіП України, ВАТ «Карпати», ВАТ «Текмаш» та інші
(табл. 2).
Автоматизований міні-завод з виробництва дизельного біопалива
МЗДП-1. Обладнання, яке для міні-заводу нього випускає ТОВ «Елерон» (м.
Київ), призначене для виробництва дизельного біопалива [2] з рослинних
(ріпакової, соняшникової, соєвої та інших) олій.
Обладнання МЗДП-1 складається з таких основних частин: реактора 1,
резервуара для метанолу та лугу 2, апарата ректифікації 3, адсорбера 4,
вакуум-насоса 5, фільтра-преса 6, вичавлювального преса 7, резервуара для
накопичення олії 8, відстійника 9, шафи керування 10, водонагрівача 11, бака
для мийного розчину 12, сепаратора 13, системи фільтрів, бака для зберігання
дизельного біопалива, насосів та системи трубопроводів і запірнорегулювальної арматури (рис. 4).

Рисунок 4 – Обладнання МЗДП-1
За результатами випробувань встановлено, що обладнання МЗДП-1
задовільно виконує технологічний процес виготовлення дизельного
біопалива з рослинної (ріпакової) олії і за показниками призначення
відповідає вимогам ТЗ. Продуктивність за годину 2 тонни біопалива за добу.
Якість виготовлення дизельного біопалива відповідає основним вимогам
європейського й американського стандартів – відповідно EN 14214 і ASTM
D-6751. Так, кінематична в’язкість за температури 400С становить 5,0 мм2/с,
що відповідає вимогам (3,5-5,0) мм2/с, а температура спалаху 1750С
відповідає вимогам – не менше 1200С. Густина за температури 150С
становить 883 кг/м3. Метанол, вода, сірка, механічні домішки та залишки
мила у паливі відсутні. Метанове число становить 52,6 (за стандартом – не
менше 51). Кислотне число не перевищує 0,13 мг КОН/г.
Установка для виробництва біодизельного палива «Карпати-50» від
ВАТ «Карпати» (рис. 5) призначена для проведення реакції переетерифікації
рослинної (ріпакової) олії за способом, який передбачає використання
гідродинамічної кавітації для забезпечення повного проходження реакції.
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Така обробка рослинних олій з інгредієнтами дозволяє розірвати довгомірні
молекули жирних кислот, що знижує в’язкість біопалива, збільшує метанове
число, покращує енергетичні показники палива [3].

Рисунок 5 – Установка для виробництва біодизельного палива «Карпати-50»

За результатами випробувань встановлено, що конструкція обладнання
забезпечує надійне виконання технологічного процесу виробництва дизельного біопалива, який проходить в автоматичному режимі та достатньо
герметичних умовах від приміщення, в якому розміщено обладнання.
Технологічний процес забезпечує отримання якісного біопалива.
Продуктивність установки – 50 кг/год.
Якість виготовлення дизельного біопалива відповідає основним вимогам
європейського та американського стандартів (відповідно EN 14214 i ASTMD-6751).
Таким чином,
установка
«Карпати-50» задовільно
виконує
технологічний процес виготовлення відповідно до чинних стандартів на
дизельне біопаливо з рослинних (зокрема ріпакової) олій, яке призначене для
подальшого використання в дизельних двигунах тракторів та автомобілів.
Вона знайде застосування в господарствах України різних форм власності.
Установка для виготовлення дизельного біопалива ТЕК-1БД від
ВАТ «Текмаш» призначена для виробництва біодизельного палива з
рослинних (ріпакової, соняшникової, соєвої та інших) олій [4].
Установка (рис. 6) складається: зі змішувача 4; реактора-переетерифікатора 5; циркуляційних насосів 9; відстійників 6; резервуарів для зберігання
біодизелю 7; системи трубопроводів та запірно-регулюваної арматури; шаф
керування.
У результаті випробувань встановлено, що продуктивність за годину
основного часу становить 328 л, а температура спалаху біодизельного палива
– 40°С.
Обладнання з виробництва біодизелю розроблене групою компаній ВАТ
«Текмаш» проходило випробування в ПП «Лагуна» Миколаївської області.
Особливістю цього обладнання є те, що для вироблення біодизелю
використовується очищена соняшникова олія. Реакція переетерифікації
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проходить за 20-30 хвилин, при температурі 60°С, потім суміш подається в
місткость – відстійник, де проходить розділення на біодизель та гліцерол.

Рисунок 6 – Загальна схема лінії з виробництва біодизельного палива
ТЕК-1БД:
1 – резервуар для олії; 2 – резервуар для метанолу; 3 –резервуар для КОН;
4 – змішувач; 5 – реактор-переетерифікатор; 6 –відстійники;
7 – резервуар для біодизелю; 8 –резервуар для гліцерину;
9 – насос; 10 – фільтр

Таким чином, виробництво біопалива в Україні перебуває на початковому етапі i пояснюється відсутністю ефективного державного стимулювання виробництва палива в Україні. Нині підприємствам України вигідніше
експортувати сировину (наприклад, ріпак), а не виробляти біопаливо.
Біоетанол. Світові обсяги виробництва біоетанолу за останнє
десятиріччя зросли більше ніж у тричі. Біоетанол застосовують переважно у
складі паливних сумішей для підвищення октанового числа. Добавка до
бензину 10% біоетанолу дозволяє на 50% зменшити викиди аерозольних
частинок, а викиди окису вуглецю (СО) – на 30%. Постановою Кабінету
Міністрів № 1375 від 5.12.2007 р. виробництво біоетанолу передбачено на 12ти державних спиртових заводах. На цей час потужності 76 державних
спиртових заводів завантажені лише на 50%, тому їх доцільно
перепрофілювати на виробництво біоетанолу. Сировиною для виробництва
біоетанолу служить цукровий буряк і цукрове сорго. З 1 га буряків можна
отримати до 4,3 тонн біоетанолу. Обладнання для виробництва біоетанолу
виробляє в Україні фірма «Техінсервіс» (рис. 7).
Тверде біопаливо. Найбільшого розвитку набуло в Україні
виробництво твердих видів палива (гранул та брикетів), в якому задіяно
понад 200 вітчизняних підприємств. Як сировину для виробництва біопалива
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використовують відходи деревообробної промисловості (тирсу, тріски),
солому, соняшникову лузгу тощо.

Рисунок 7 – Обладнання для виготовлення біоетанолу фірми «Техінсервіс»

Перспективним для виробництва сировини є використання міскантуса і
швидкорослої верби.
В УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого закладені дослідні поля міскантусу і
швидкорослої верби. Через два роки після закладення плантацій міскантуса
впродовж двадцяти років щорічно отримують по 20-25 тон сухої маси з 1 га.
Вітроенергетика. В Україні компанією УІНДЕНЕРГО налагоджено
виробництво мережних вітроенергетичних установок потужністю 110 кВт,
Для аграріїв заслуговують на увагу вітроенергетичні установки невеликої
потужності автономного типу. Такі установки виробляють декілька фірм [2].
Найбільш масово виробляє такі вітряки фірма «Світ вітру»[5]. Вони
комплектуються акумуляторами і обладнуються дво- або трилопатевими
вітроколесами. Їх основний недолік той, що вони стартують від швидкості
вітру 1,5 –2 м/с.
Інститутом сформовані основні вимоги до автономних вітрових
установок:
- вітряки повинні стартувати при швидкості 1-1,5 м/сек і розвивати
номінальну потужність за середньої швидкості вітру в Україні;
- вітряки повинні комплектуватися акумуляторами, а їх потужність
має забезпечити роботу в період відсутності вітру;
- вітряки повинні бути тихохідними, щоб знизити шум і забезпечити
безпеку мешканців садиби;
- повинен вироблятися типорозмірний ряд автономних вітроенергетичних установок потужністю 2,5; 5; 10; 15 і 20 кВт.
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ТЕК-1 БД ТОВ
«Текмаш»

ЛВБД-ЕКОБІО НАУ

Карпати-50
«ЕмальКарпати»

УЕО-200 ВАТ
«Агромаш»

–

–

100

328

220

50

200

–

–

65,0

2,85

2,4

–

–

120

120

175

40

175

155

153

3,55,0
860900
500

3,5-5,0

4,8

5,12

4,35

4,64

6,68

860900
500

883

881

884

-

897

відсут
ня
відсут
ня
–

відсут
ня
0,02
–

відсут
ня
відсут
ня
–

відсут
ня
відсут
ня
–

Продуктивність, л/год
Питома
матеріаломісткість,
кг/л/год

МЗДП-1
ТОВ
«Елерон»

Вимоги EN
14214:2003

Показники

Вимоги СОУ
24.14-37561:2007

Таблиця 3 – Результати випробувань вітчизняних біодизельних установок

24

–

–

2

1

1

1

1

–

–

0,24

0,014

0,024

0,13

0,20

–

–

0,025

0,004

0,008

0,002

0,005

–

–

Рослині олії

Насіння
олійних
культур

Насіння
олійних
культур

–

–

Очищення
біодизелю
відстоюванням в
місткості
Очищення олії
рамника
тканевими
фільтрами.
Очищення
Очищення
біодизелю
біодизелю
фільтром в
відстоюванням
місткості
Очищення
біодизелю
відстоюванням і
фільтром

10

10

Система очищення

Рослинні
олії

–

відсут
ня
відсут
ня
–

Насіння
олійних
культур

- температура
спалаху, 0С, не
менше;
-в’язкість
кінематична, мм2/с;
-густина, кг/м3, не
менше;
-масова частка води,
мг/кг, не більше;
-масова частка сірки,
мг/кг, не більше;
-вміст мех. домішок,
мг/кг, не більше
Кількість персоналу,
осіб
Питомі витрати
електроенергії, кВт
год/л
Затрати праці, людгод/л
Вихідна сировина

Очищення олії
рамниками

Характеристика біодизелю:
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Потреба у вітроустановках малої потужності оцінюється на рівні 176
тис. шт. і 60 тис. шт. вітромеханічних установок.
У зв’язку з цим заслуговує на увагу вітрогенератор «Ротор Оніпка»
(рис. 8). Автор винаходу – доктор технічних наук Олексій Федорович Оніпко.
Винятковою особливістю вітрогенератора є його робота за малих швидкостей
вітру, починаючи від дециметрів у секунду. Аналогів у світі ВЕУ з такими
можливостями не існує [6].

Рисунок 8 – Вітрогенератор «Ротор Оніпка»: а – зовнішній вигляд;
б – графік енергоефективності

Основним недоліком існуючих вітроагрегатів невеликої потужності є
підвищений шум. У зв’язку з цим заслуговує на увагу вітроагрегат,
розроблений в останній час австралійською фірмою RESA (рис. 9, 10).

Рисунок 9 – Загальний вигляд різних положень вітрової установки фірми
«RESA»

За даними Костянтина Болотова (2011 р.), нова вітрова турбіна має
набагато більше лопатей, ніж традиційна. Вона працює з низькошвидкісним
вітром, безшумна і виробляє на 30% більше енергії, ніж традиційні трилопатеві вітряки. Вітрогенератор з 30-ма алюмінієвими лопатями має діаметр
6,5 м, його номінальна потужність становить 20 кВт. Теоретично турбіна Eco
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Whisper може витримувати вітер до 220 км/год, за екстремальних погодних
умов її можна скласти. Конструкція вітроколеса являє собою кошик, який
уловлює вітер. На традиційних три- або дволопатевих вітряках частина
потоку вітру обтікає лопаті вітроколеса, чим знижує його ККД.

Рисунок 10 – Вітроколесо фірми «RESA» (Австралія)
Інновації сонячного теплового обладнання.

Сонячна енергія, яка досягає землі, перевищує добову потребу в енергії
у 10000-15000 разів.
Сонячні теплові системи перетворюють випромінювання в тепло
ефективним та екологічно безпечним способом.
Системи, які працюють на базі сонячних колекторів, призначені для
виробництва гарячої води необхідної температури в процесі поглинання
випромінювання сонця, його перетворення в тепло, подальшої акумуляції і
передачі споживачам [6].
Вакуумні сонячні колектори дозволяють забезпечити збір сонячного
випромінювання за будь-яких погодних умов, незалежно від зовнішньої
температури. Коефіцієнт поглинання енергії цих колекторів – близько 96%.
Простір між зовнішньою і внутрішньою частинами заповнюється
вакуумом, що дозволяє зберегти майже 95% від усієї зібраної теплової
енергії.
Температура теплоносія може збільшуватися до 250-300 градусів, що
дає можливість навіть за низьких температур навколишнього середовища
нагрівати воду до 100 °С.
Установка геліосистем дозволяє отримати альтернативне джерело
екологічно чистої, необмеженої і безкоштовної енергії, а також забезпечити
потреби в гарячій воді навіть у тих місцях, де відсутній магістральний
водопровід. При цьому можна здійснити повне або часткове опалювання: в
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осінньо-весняний період – до 80%, в зимовий – до 50%, а в літній період – не
вмикати централізовану систему опалювання (котельну) для підігрівання
води. Крім того, можна знизити рівень споживання традиційних енергетичних ресурсів, а відповідно і матеріальних витрат.
Термін окупності геліосистем становить 2,5-3 роки (за терміну служби
вакуумного колектора – понад 15-25 років).
Плоскі сонячні колектори мають велику площу засклення і великий
абсорбер, завдяки чому вони ефективним чином використовують енергію
сонця, яка потрапляє на поверхню, досягаючи максимальної потужності за
повного сонячного випромінювання.
Матеріали, з яких виготовлені плоскі сонячні колектори, дозволяють
гарантувати досить тривалий термін їх експлуатації і постійність параметрів.
У будь-якої моделі такого колектора є рама, виконана з мідного абсорбера й
анодованого алюмінію з нанесенням вакуумного шару абсорбції. При цьому
втрата випромінюваного тепла є мінімальною.
Новий сонячний колектор виробництва Bosch Solarthermie GmbH,
Logasol SKN4.0 (рис. 11) має корпус із SMC-пластику, що робить його
особливо витонченим і елегантним. Вбудовані пристосування (поглиблення)
для перенесення і незначна вага полегшують монтаж колектора. Інноваційне
рішення – колірні індикатори, які відображають правильність монтажу а
штекерні з'єднання - зручність монтажу що відповідає вимогам екологічних
норм «Блакитний ангел». Зварні шви абсорбера виконані за сучасною
ультразвуковою технологією. Поверхня абсорбера посилена штампованими
сферичними елементами.

Рисунок 11 – Сонячний плоский колектор Logasol SKN 4.0 та SKS 4.0

Вакуумні та плоскі сонячні колектори виробляє компанія ТМ «Altek»
(рис. 12)

443

Рисунок 12 – Ваккумні та плоскі сонячні колектори від компанії ТМ «Altek»

Пропоновані фірмою геліоустановки призначені для освітлення вулиць,
доріг, автомагістралей, промислових і складських приміщень, автостоянок,
критих паркінгів, офісних, освітніх і медичних установ, розважальноторгових центрів.

Рисунок 13 – Світлодіодне освітлення LED від групи компаній
«Windelectric»

Основні переваги LED світильників від Wind-electric (рис. 13):
застосована
найсучасніша
технологія
генерації
світла.
Випромінювальний елемент – монолітний спеціально вирощений кремній;
- термін експлуатації – 15 років;
- економія електроенергії порівняно з: - люмінесцентними лампами – у 3
рази; - економічними лампами – у 3 рази;- лампами розжарювання – у 15
разів;- лампами вуличних ліхтарів ДРЛ – у 10 разів;
- відсутність інфрачервоного й ультрафіолетового випромінювання.
Стабільна світловіддача, яка не залежить від перепаду напруги в діапазоні від
110 до 270 В і температури навколишнього повітря. Діапазон робочих
температур – від – 40°С до +70°С. Не потребують витрат на утилізацію,
екологічно безпечні;
- використовуються діоди американської компанії CREE зі
світловіддачею від 139 лм/В. Термін служби діодів і блоків живлення – 50000
годин.
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SunPower і LED – світлодіодні світильники і сонячна енергетика (рис.
14), термін їх експлуатації – 25 років, вони у 7,5 разів економічніші за
традиційний спосіб освітлення; незалежні від перебоїв в електромережі.
Устаткування не вимагає обслуговування і підключення до мережі. Це
екологічно чисте джерело електроенергії.

Рисунок 14 – Автономне освітлення вулиць, доріг, майданчиків тощо

Підлогове опалювання використовує систему обігріву, в якій тепловий
потік передається від труб з теплоносієм через бетонну нагрівальну плиту, а
також через покриття підлоги (рис. 15).

Рисунок 15 – Тепла електрична підлога Hemstedt
Підлогове опалювання характеризує близький до ідеального, найбільш
сприятливий для людини, рівномірний розподіл температури в приміщенні.
EUROSUN Systems GMBH є надійним партнером у постачанні
високопродуктивних колекторів. Фірма пропонує економічні сонячні
технології для гарячого водопостачання, опалювання і сонячного
охолоджування, а також нові вакуумні трубки німецької якості HP 65 і DF 65
(рис. 16).
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Рисунок 16 – Нові вакуумні трубки німецької якості – HP 65 DF і 65

Колектор Санстар DF 100/6 разом з Санстар DF 120/6 базуються на
безпосередньому використанні високого вакууму в трубах (рис. 17).

Рисунок 17 – Колектори EUROSUN на базі нових вакуумних трубок Sunstar
DF 100, Sunstar DF 120

Окремі труби переміщують безпосередньо теплоносій. Таким чином,
цей вакуумний трубчастий колектор може бути використаний у будь-якому
місці – по горизонталі або по вертикалі від 0 до 90 градусів на дахах, стінах
або в автономних установках.
Геотермальна
енергетика.
Головні
передумови
широкого
використання геотермальної енергії в сільському господарстві України – її
великі ресурси, відносно малі питомі капіталовкладення в енергетичні
об’єкти, простота обладнання і відносно низька собівартість виробленої
теплової, а в багатьох випадках і електричної енергії. На сучасному етапі
розвитку ВДЕ в промислово розвинених країнах світу ці переваги
використання геотермальної енергії забезпечили її пріоритетний розвиток
(наприклад, в Японії, США).
Україна на своїй території має такі геолого-геофізичні умови, які
дозволяють стверджувати, що геотермальна енергетика є актуальним
напрямом розвитку паливно енергетичного комплексу на довготривалу
перспективу. Серед регіонів, де можна створювати економічні системи
використання геотермальної енергії, – Закарпатська область, Західні
території Галичини, більшість території Харківської, Полтавської, Донецької,
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Луганської, Чернігівської та Херсонської областей, та південна частина
Запорізької й Одеської областей. Попередні розрахунки свідчать, що
геотермальні ресурси в цих районах еквівалентні запасам палива у 800-700
млрд. тонн у.п. Наявні потенціальні ресурси геотермальної енергії зможуть
забезпечити роботу ГеоТЕС загальною потужністю у 200-250 млн кВт. (зі
свердловинами завглибшки до 7 км), а також забезпечити теплопостачання
комунально-житлових, промислових та сільськогосподарських об’єктів
загальною потужністю в 1200-1500 млн кВт (зі свердловинами завглибшки до
4 км).
В Україні геотермальна енергія проявляється у вигляді запасів
природних геотермальних теплоносіїв (термальні води) та запасів теплової
енергії, яка акумульована „сухими" гірськими породами. Використання
природних
гідротермальних
ресурсів
потребує
значно
менших
капіталовкладень у системи видобування. І тому ці ресурси потрібно задіяти
в першу чергу.
Мала гідроенергетика. Використання енергії річок, власне кажучи, є
традиційним способом виробництва електроенергії, але його розвиток в
Україні за останні 20-30 років звузився, оскільки зусилля спрямовувались
виключно на спорудження потужних ГЕС на великих ріках. Нині є
очевидним, що в умовах рівнинної території України спорудження великих
ГЕС недоцільне, бо призводить до вилучення значних площ
високопродуктивних сільськогосподарських угідь та завдає великої шкоди
природному середовищу.
Подальший розвиток гідроенергетики в Україні можливий за рахунок
малих рік. Їх потенціал в чотири рази більший порівняно з потенціалом
великих рік України: за рахунок малих рік можна отримати до 50 млрд. кВт
год. електроенергії на рік. Окрім того, ГЕС на малих ріках дозволяє
максимально наблизити до споживача вироблену ними електроенергіїю.
Використання електроенергії малих рік набуло значних масштабів у
розвинутих країнах, де споруджують малі, міні - і мікроГЕС, причому
спорудження
цих
ГЕС
не
супроводжується
затопленням
сільськогосподарський угідь, або це затоплення мінімальне і не викликає
екологічних змін. Утилювання енергії малих рік і перетворення її в
електричну
характеризується
конкурентноспроможними
технікоекономічними показниками завдяки автоматизації роботи ГЕС, простоті і
низькій ціні необхідного обладнання, а також у зв’язку з більшим періодом їх
експлуатації упродовж року. Значною мірою обладнання для малих, міні- і
мікроГЕС може вироблятися в Україні, наприклад, ВО «Харківський
турбінний завод». Однак для широкого впровадження малих і міні ГЕС в
Україні необхідно розробити схеми і пристрої для автоматичної роботи або
придбати ліцензії їх виробництва у тих країнах, де вони вже розроблені.
Значною мірою можна модернізувати і реконструювати з урахуванням
сучасних досягнень ряд ГЕС, уже споруджених на малих ріках України.

447
Використання теплових насосів. Теплонасосні установки доцільно
використовувати для задоволення потреб за наявності природних чи
техногенних джерел низькопотенційної теплоти з температурою 5-400˚С і
вище, коли на 1 кВт год витраченої електроенергії може вироблятись в 3,54,5 раза більше теплової енергії з параметрами, достатніми для
теплопостачання. У цих умовах теплонасосні установки як за енергетичними
показниками, так і приведеними витратами конкурентоспроможні навіть з
високоекономічними котельними установками.
У південних регіонах України, де необхідне кондиціювання приміщень,
можуть набути поширення опалювально-охолоджувальні теплові насоси
(цілорічні реверсивні кондиціонери). Теплові насоси, зблоковані з
геліоколекторами та тепловими акумуляторами, займуть значне місце в
гарячому водопостачанні індивідуального житла, окремих будинків, баз
відпочинку, санаторіїв особливо в селах, де відсутні системи
централізованого опалення.
Використання компресійних електропривідних теплових насосів класу
"вода-повітря" в системах опалення та вентиляції промислових цехів,
насосних станцій та теплиць може забезпечити сумарні теплові,
навантаження до 4900 МВт.
Для тепло-холодопостачання ферм, опалення індивідуальних житлових
будинків,
курортних
комплексів,
санаторіїв,
готелів,
гарячого
водопостачання промислових підприємств теплові насоси можуть
забезпечити теплові навантаження до 1800 МВт.
Використання теплових насосів для обігріву житлових будинків та
промислових об’єктів сільськогосподарського виробництва дозволить
задовольнити їх потреби в теплі на 40-60%.
Висновки. Таким чином, для забезпечення енергетичної незалежності і
виконання умов вступу України в ЄС необхідно в найближчі роки збільшити
використання від новлюваних джерел енергії в 10 разів за рахунок енергії
біомаси, сонця, вітру, малої гідроенергетики та геотермальної енергії.
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Аннотация
В статье приведена информация об основных
использования возобновляемых источников энергии.

направлениях

Summary
This article provides information about the scope of renewable energy use.
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УДК 631.12:621.181.24:519.872
ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНЕ РІШЕННЯ КОМБІНОВАНОГО
ВИКОРИСТАННЯ ВІТРОСОНЯЧНИХ УСТАНОВОК ДЛЯ
ЕНЕРГО- ТА ТЕПЛОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СВИНОФЕРМИ
С. Постельга
Л. Рудик
УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого
У статті наведено теоретичні розрахунки використання комбінованої
вітросонячної системи для забезпечення потреб свиноферми на 120 голів.
Розраховано тепловий баланс, враховуючи теплонадходження та
тепловтрати в приміщенні для утримання тварин. На основі проектнотехнологічного рішення було підібрано відповідні характеристики та
параметри комбінованої вітросонячної системи.
Ключові слова: вітросонячна установка, мікроклімат, електрична
енергія, теплова енергія, комбінована вітросонячна система, геліоколектор.
Основними напрямками використання сонячної та вітрової енергії у
сільськогосподарському виробництві можуть бути отримання теплової і
електричної енергії для автономних стаціонарних споживачів.
У результаті опрацювання інформаційних матеріалів визначено такі
перспективні напрямки застосування вітрової і сонячної енергії в сільському
господарстві:
а) отримання теплової енергії для:
- забезпечення підігріву води і кормових сумішей з періодичним їх
використанням для технологічних потреб утримання тварин і птиці;
- забезпечення обігріву тваринницьких і птахівничих приміщень як
автономно, так і в складі комбінованих систем;
- забезпечення сушіння
сільськогосподарського продукції в
спеціалізованих приміщеннях.
б) отримання електричної енергії для:
- забезпечення енергоефективності технологічного обладнання в
складі
комбінованих систем
електроживлення
для
виробництва
сільськогосподарської продукції;
- забезпечення безперервного електроживлення технологічного
обладнання в складі комбінованих систем електроживлення, а також
заощадження споживання електроенергії з електромережі загального
користування;
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- забезпечення автономності електроживлення будь-якого виробничого обладнання сільськогосподарських об’єктів, для яких відсутня
можливість під’єднання до електромережі загального користування [3-5].
Постановка проблеми. Проблеми використання нетрадиційних і
відновлюваних джерел енергії (НВДЕ) у галузях сільського господарства
почали розв'язуватися з другої половини ХХ ст. До цього спонукали кризові
ситуації: світова енергетична криза 1973 р. і Чорнобильська катастрофа 1986
р., які змусили більшість країн переглянути свою енергетичну політику щодо
темпів і перспектив практичного застосування НВДЕ.
Під нетрадиційними і поновлюваними джерелами енергії розуміють
джерела електричної і теплової енергії, які використовують енергетичні
ресурси рік, водоймищ і промислових водостоків, енергію вітру, сонця,
біомаси, стічних вод, твердих побутових відходів та ін.
На сьогоднішній день доцільно використовувати комбіновані
вітросонячна системи, виходячи з порівняльної оцінки енергоспоживання,
енергоємності та екологічності національного виробництва в Україні
Доведено, що однією з найбільш ефективних можливостей диверсифікації
джерел постачання енергоносіїв є зміна структури паливно-енергетичного
балансу, зокрема, за рахунок альтернативних джерел енергії на умовах їх
ефективного використання з урахуванням необхідності посилення охорони
навколишнього природного середовища (екологічно чиста енергія,
однозначне використання для віддалених об’єктів).
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Аналіз сільськогосподарського виробництва для більшості районів України дозволяє визначити як
перспективними, так і поновлювальні джерела енергії і енергоносіїв: сонячна
і вітрова енергія та енергія біомаси.
Перші два види поновлювальної енергії мають очевидні переваги щодо
незалежності енергозабезпечення виробництва сільськогосподарської
продукції. Але через особливості кліматичних умов України використання
енергії сонця та вітру має обмеження саме у періоди найбільшої потреби в
енергії багатьох технологічних процесів рослинництва і тваринництва, тому
доречно використовувати комбіновані системи.
Розроблення проектно-технологічних рішень комбінованих віт росонячних систем для енерго- та теплозабезпечення виробничих процесів та
операцій у тваринництві є актуальною задачею, яка на сьогоднішній день
мало досліджена.
Мета досліджень – стабілізація забезпечення електро- та теплопостачання сільськогосподарських об’єктів в умовах використання комбінованих
вітросонячних систем.
Результати досліджень. Зважаючи на те, що одним із перспективних
напрямків використання енергії сонця і вітру є саме теплопостачання
тваринницьких об’єктів було розроблено вітросонячну систему для
забезпечення потреб свиноферми на 120 голів.
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Сутність цієї системи полягає у застосуванні геліоколекторів влітку для
нагрівання води, яку використовують для технологічних потреб ферми і
часткового охолодження приміщення. Електричну енергію вироблену вітроагрегатом використовують для електрозабезпечення приводу вентиляційних
установок, підігріву води в баку-акумуляторі в похмурі та прохолодні дні,
освітлення приміщення в нічний час доби.
Взимку геліоколектори використовують як нагрівальні елементи
опалювальної системи, теплоносій якої підігрівають за рахунок
електроенергії, виробленої вітроагрегатом.
Комбінована вітросонячна система складається: з блоку геліоколекторів
з’єднаних гнучкими еластичними патрубками з гідроакумулятором, в якому
встановлені тени, енергоживлення яких здійснюється вітроагрегатом.
Свиноферма на 120 свиноматок – це сучасно облаштована ферма із
замкнутим циклом виробництва продукції.
Приміщення для утримання свиней має такі характеристики: ширина –
10,0 м, довжина – 27,0 м, висота – 5,0 м; каркас будівлі металевий; дах має
аркову форму загальною площею 315 м 2; стіни і дах свинарника покривають
профнастилом у два шари, між якими розміщують синтетичний утеплювач
товщиною 50 мм; частина даху з південної сторони по всій довжині покрита
прозорим полікарбонатом шириною 2 м.
Таблиця 1 – Структура стада свиноферми на 120 голів
Статево-вікова і технологічна група
Свині, всього
Кнури-плідники
Свиноматки поросні
Свиноматки підсосні
Свиноматки холості
Свиноматки, які перевіряються
Поросята віком до 2-х місяців
Молодняк свиней віком 2-4 місяці
Ремонтні свині
Відгодівельне поголів’я

Голів
120
1
3
2
1
4
28
24
3
54

Для обґрунтування параметрів комбінованої вітросонячної системи було
враховано досліджений вітросонячний потенціал для конкретної місцевості, а
також розраховано тепловий баланс тваринницького приміщення. Під час
розрахунку теплового балансу були враховані проектно-будівельні особливості тваринницького приміщення, кількість поголів’я в статево-вікових
групах тварин, особливості технології утримання.
Для розрахунку теплового балансу визначено теплонадходження і
тепловтрати в приміщення для утримання тварин [1,2,6-8].
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Розрахунок теплонадходжень. Теплонадходження складаються з тепла,
яке виділяють всі статево-вікові групи тварин і кількості тепла, яке надходить
через покриття, і розраховуються за формулою, кДж/год:
(1)
Тепло, яке виділяють всі статево-вікові групи тварин, розраховують за
формулою
(2)
де

– кількість тварин;
– кількість теплоти, яку виділяє одна тварина;
– коефіцієнт зміни тепловиділень тварин залежно від температури

внутрішнього повітря (
приймаємо 0,92).
Кнури-плідники
Свиноматки поросні
Свиноматки підсосні
Свиноматки холості
Свиноматки, які перевіряються
Поросята віком до 2-х місяців
Молодняк свиней віком 2-4 місяці
Ремонтні свині
Відгодівельне поголів’я
Загальна кількість тепла, що виділяється тваринами становить
(3)
Кількість тепла яке надходить через покриття, знаходять з виразу
(4)
Для холодного періоду року тепло, яке надходить через покриття не
враховується.
Розрахунок тепловтрат. Загальні тепловтрати приміщення визначають
за формулою
(5)
– втрати тепла через окремі покриття конструкції (стіни, двері,
дах з профнастилу, вікна на даху);
– кількість тепла, яке втрачається на випаровування змоченої
поверхні;
– витрата тепла на нагрівання повітря, яке інфільтрується через
вікна, двері та ворота.
Основні втрати тепла через окремі конструкції розраховують за
формулою:
– через стіни

453
(6)
– через двері
(7)
– через дах з профнастилу
(8)
– через вікна на даху
(9)
Загальні втрати становлять
(10)
Кількість тепла , що втрачається на випаровування змоченої поверхні
(11)
(12)
Витрата тепла на нагрівання повітря, що інфільтрується через вікна,
двері та воріт визначають за формулою
(13)
(14)
Сумарні тепловтрати приміщення
(15)
Вентиляція. Система вентиляції повинна забезпечувати необхідний
повітрообмін та розрахункові параметри повітря в тваринницьких
приміщеннях. Потрібний повітрообмін визначають із умов створення заданих
параметрів внутрішнього повітря та видалення найбільшої кількості
шкідливих речовин (теплоти або вологи або газів) для холодного та теплого
періодів року.
Загальна волога, яку виділяють тварини становить
.
Загальна кількість вуглекислого газу від тварин
.
Повітрообмін (кг/год) із умов видалення надлишку вологи визначають
за формулою:
- взимку
(16)
де

– вологовміст внутрішнього повітря;
– вологовміст зовнішнього повітря;
− влітку
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Повітрообмін із умов підтримання необхідної кількості концентрації
вуглекислого газу визначають за формулою:
(17)
Надлишкова загальна теплота визначається за формулою:
(18)
Повітрообмін (кг/год) у приміщенні за умови видалення надлишку тепла
визначають із рівняння теплового балансу приміщення за формулою:
(19)
Виходячи з найбільшого значення необхідного повітрообміну
3322 кг/год та мінімальної температури зовнішнього повітря у холодний
період – 25 °С знаходимо від’ємні теплонадходження у приміщення зі свіжим
повітрям:
(20)
З рівняння теплового балансу отримуємо значення необхідного
максимального теплонадходження в приміщення
(21)
(22)
Значення складових теплового балансу наведено на рисунку 1.

Рисунок 1 – Тепловий баланс у приміщенні для утримання свиней у
холодний період року

Розрахунок теплового балансу для цього проектно-технологічного
рішення свинарника показав, що для забезпечення необхідного рівня
температури і вологи в холодний період року необхідно додаткове
максимальне теплонадходження 4,55 кДж/год. Для цього комбінована
вітросонячна система повинна мати такі характеристики та параметри:
- геліосистема складається з 8 геліоколекторів загальною площею
40 м2 (5 м2 – один геліоколектор);
- кількість трубок в одному геліоколекторі – 60;
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1250 л;
-

діаметр трубок – 40 мм;
теплоносій – вода;
об’єм води в системі – 2500 л, в тому числі в баку-акумуляторі –
температура подачі води в систему опалення 60°С;
температура повернення води в бак-акумулятор 45°С;
продуктивність насоса 4000 л/год;
потужність вітроагрегата – 4 кВт.

Висновки. Одним із перспективних напрямків використання енергії
сонця і вітру є теплопостачання тваринницьких об’єктів. Було розроблено
вітросонячну систему для забезпечення потреб свиноферми.
Сутність цієї системи полягає у застосуванні геліоколекторів для
нагрівання води влітку, яку використовують для технологічних потреб ферми
і часткового охолодження приміщення. Електричну енергію вироблену
вітроагрегатом використовують для електрозабезпечення механізмів з
електроприводом, освітлення в нічний час доби тощо.
Взимку геліоколектори використовують як нагрівальні елементи
опалювальної системи, теплоносій якої підігрівають за рахунок
електроенергії, виробленої вітроагрегатом.
Для обґрунтування параметрів комбінованої вітросонячної системи
було враховано досліджений вітросонячний потенціал у Київській області, а
також розраховано тепловий баланс тваринницького приміщення. Під час
розрахунку теплового балансу були враховані проектно-будівельні
особливості тваринницького приміщення, кількість поголів’я в статевовікових групах тварин, особливості технології утримання.
Таким чином, розраховано необхідний повітрообмін і визначено
основні параметри вітроелектричної установки та сонячних колекторів для
створення комбінованої вітросонячної системи, щоб підтримувати
відповідний мікроклімат у свинарському приміщенні на 120 голів.
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Аннотация
В статье приведены теоретические расчеты использования комбинированной ветросолнечной системы для обеспечения потребностей свинофермы на 120 голов. Рассчитан тепловой баланс, учитывая теплопоступления и теплопотери в помещении для содержания животных. На основе
проектно-технологического решения было подобрано соответствующие
характеристики и параметры комбинированной ветросолнечной системы.
Summary
The article presents the theoretical calculations of combined wind and sun
system to meet the needs of pig farm for 120 heads. Heat balance considering heat
input and heat losses in the room for animals is calculated. Based on the design
and technological solutions appropriate features and options of combined wind
and sun system were chosen.
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Національний університет біоресурсів і природокористування України
Наведено
результати
експериментальних
досліджень
впливу
параметрів роботи генератора горючого газу та виду сировини на якісний
склад газу. Сформовано концепцію використання портативних модулів
отримання електроенергії та живлення низькотемпературних сушарок.
Ключові слова: газогенератор, горючий газ, біомаса, повітря,
електроенергія, сушарка
Постановка проблеми. В Україні виробляються теплогенератори з
повітряним теплоносієм для спалювання біомаси, які можна агрегатувати з
сушарками та використовувати для опалення теплиць і виробничих
приміщень, водонагрівальні котли для обігріву виробничих приміщень та
соціально-культурних об’єктів, котли-теплогенератори для спалювання
відходів деревообробки [1, 2, 3, 4, 5]. Проте під час спалювання рослинної
біомаси виникають деякі труднощі, пов’язані із неоднорідністю біомаси як
палива, відносно високою вологістю, малим питомим енерговмістом,
низькою температурою плавлення золи. Тому, для отримання стабільного
надходження енергії споживачеві під час спалювання рослинної біомаси
доречним буде використання генераторів горючого газу (газогенераторів) [6,
7, 8].
На сьогодні в Україні, в основному, використовують сушарки, у яких
енергоносіями для виконання процесу сушіння є природний газ, дизельне
паливо та електроенергія. Переважна більшість сушарок працюють на
природному газі [9, 10, 11]. Але в останні роки спостерігається тенденція до
зростання кількості сушарок, які працюють на біопаливі. З урахуванням
питомої вартості тепла отриманого від спалювання традиційних енергоносіїв
(природний газ, мазут, дизпаливо, антрацит та ін.) сучасні економічні реалії
спонукають виробників переходити від традиційних викопних енергоносіїв
до відновлювальних джерел енергії. Це призводить до розробки нового
сушильного обладнання, в якому використовуються пелети, брикети, рулони,
тюки із соломи зернових колосових культур і міскантуса, лушпиння
соняшнику, тирса, дерев’яні тріски, дрова та ін. [11]. Однак питання
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ефективного та безпечного використання горючого (генераторного) газу як
джерела енергії загалом та в сільськогосподарських сушарках зокрема
потребують подальшої наукової формалізації.
Формулювання мети статті. За допомогою малогабаритної дослідної
установки генераторного газу встановити вплив витрати повітря на склад
горючого газу. Обґрунтувати концепцію використання портативних модулів
для отримання електроенергії та живлення низькотемпературних сушарок.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Для проведення досліджень було використано розроблений генератор
горючого газу (рис. 1), оснащений електронною системою керування на базі
мікропроцесорного пристрою АТОS.

Рисунок 1 – Графічна модель дослідної установки генератора горючого газу:
1 – камера сировини, 2 – фурмовий пояс, 3 – камера утворення горючого газу,
4 – колосникова решітка, 5 – патрубок надходження повітря,
6 – патрубок надходження генераторного газу, 7 – підставка,
8 – камера відбору генераторного газу

Для подачі повітря в камеру газогенератора було використано систему
подачі повітря на базі вентилятора WPA 06, оснащену асинхронним
двигуном потужністю 83 Вт (рис. 2). Камера сировини завантажувалась
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біомасою різного складу. Під час проведення досліджень змінювалась подача
повітря в камеру утворення горючого газу від 0,0005 до 0,004 м3/с.
Дослідження проводились за методиками описаними в [12, 13, 14].
Витрата повітря та газу установкою та їх температура визначалась за
допомогою анемометр-термометра СЕМ DT 620. Склад горючого газу
визначався за допомогою газоаналізатора ОКСІ 5М. Теплотворна здатність
газу обраховувалась за відомими формулами [15].

Рисунок 2 – Дослідна установка у складі генератора горючого газу,
вентилятора, системи керування

Як сировина було використано деревне вугілля, деревні цурки
(максимальний лінійний розмір 40 мм) та пелети із тирси та соломи. Аналіз
даних, отриманих у процесі проведення дослідів, дозволив побудувати
графіки залежності вмісту СО у % в горючому газі від надходження повітря в
камеру утворення горючого газу для різних видів сировини (рис. 3).
Також отримано відповідні поліноміальні залежності:
для деревного вугілля
CO%=9·106υ2+35690υ3,3978;
(1)
для деревних цурок
CO%=7·106υ2+27111υ0,7736;
(2)
для пелет із тирси
CO%=5·106υ2+16902υ+5,1055;
(3)
для пелет із соломи
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CO%=3·106υ2+9383,5υ+9,7297,
(4)
де CO% – вміст монооксиду карбону в горючому газі, %; υ – надходження
повітря в камеру утворення горючого газу, м 3/с.
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Рисунок 3 – Залежності вмісту СО у % в горючому газі від подавання
повітря в камеру утворення горючого газу

Із збільшення виходу газу його теплотворна здатність спершу зростає, а
досягаючи критичного значення починає зменшуватись, відповідно
змінюється і кількість можливої теплоти, яку можна отримати за певний
відтинок часу роботи генератора (рис. 4).
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Рисунок 4 – Залежності загальної теплотворної здатності газу від його
виходу за годину роботи генератора

Аналіз отриманих залежностей з урахуванням коефіцієнту корисної дії
електростанції дозволив зробити висновок, що, спалюючи 4,5 кг/год.
деревного вугілля та цурок, 5,5 кг/год. пелет із тирси та 3,5 кг/год. пелет із
соломи, можна отримати таку максимальну потужність: для деревного
вугілля – 4,4 кВт, для деревних цурок – 3,3 кВт, для пелет із тирси – 2,6 кВт,
для пелет із соломи – 2,2 кВт (рис. 5).

Рисунок 5 – Витрати палива та максимальна потужність електростанції
залежно від виду сировини
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Розроблений генератор горючого газу може бути використаний у складі
установки (рис. 6) для живлення низькотемпературних електричних сушарок,
або інших об’єктів сільськогосподарського виробництва чи комунального
господарства.

Рисунок 6. Схема установки отримання електроенергії із біосировини для
живлення низькотемпературних сушарок:
1 – привід шнека сировини, 2 – бункер сировини, 3 – шнек подавання сировини,
4 – допоміжний вентилятор, 5 – генератор горючого газу, 6 – фільтр грубого
очищення (циклон), 7 – охолоджувач-рекуператор, 8 – фільтр тонкого очищення,
9 – газова електростанція (3…5 кВт), 10 – акумуляторний блок, 11- інвертор

Для підвищення ефективності роботи генератора горючого газу за
рахунок зменшення часу його роботи в перехідних режимах пропонується
використання автоматичної системи керування подачею повітря в камеру
утворення горючого газу, яка складається з мікропроцесорного пристрою
АТОS та датчиків температури газу та вмісту СО в отриманому газі.
Висновки. На основі аналізу проведених досліджень ефективності
малогабаритного модульного генератора горючого газу встановлено, що
розроблений генератор горючого газу може бути використаний у складі
установки для живлення низькотемпературних електричних сушарок, або
інших об’єктів сільськогосподарського виробництва чи комунального
господарства.
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Аннотация
Приведены результаты экспериментальных исследований влияния
параметров работы генератора горючего газа и вида сырья на
качественный состав газа. Сформирована концепция использования
портативных
модулей
получения
электроэнергии
и
питания
низкотемпературных сушилок.
Summary
The results of experimental studies of the combustible gas generator work
parameters and the type of raw materials effect on the quality of gas are presented.
The concept of portable modules generating electricity using and current supply of
low-temperature dryers is formed.
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УДК 631.147
ТВЕРДОПАЛИВНІ КОТЛИ НА БІОМАСІ
В. Роженко, УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого
У статті розглянуто сучасне обладнання для використання твердої
сільськогосподарської біомаси як джерела енергії.
Ключові слова: біомаса, солома, деревина, спалювання, процес горіння,
технології, твердопаливні котли.
Суть проблеми. Тверде біопаливо відрізняється від традиційного тим,
що воно за своєю сутністю практично нейтральне щодо зростання
парникового ефекту. Адже рослини, які вирощуються для його виробництва,
забирають вуглець з атмосфери і виділяють кисень. Тобто, споживаючи
біопаливо, можна призупинити глобальні зміни клімату. Тому з енергетичної,
економічної та екологічної точок зору виробництво енергії з біомаси є
актуальним напрямком розвитку аграрної сфери.
Аналіз досліджень показує, що спалювання біомаси є найдревнішим та
найпростішим способом отримання енергії. У багатьох випадках цей спосіб
вважають найекономічнішим. У хімічному розумінні спалювання полягає в
конверсії всіх органічних матеріалів на двоокис вуглецю та воду за наявності
кисню (з атмосфери). Дуже велика неоднорідність хімічного складу та
фізичних властивостей біомаси викликає певні труднощі як у процесі
спалювання, так і емісії компонентів, які є побічними продуктами процесу
горіння [1].
Отже, спалювання соломи, деревини тощо через високий вміст вологи
(до 60% від загальної маси), велику кількість попелу (до 10%), низьку
щільність та значний вміст летких складових (до 70—80%) характеризується
низькою питомою теплотою згоряння на одиницю маси, значними
коливаннями фізико-хімічних властивостей, значною емісією токсичних
елементів, обумовлює складності контролю швидкості горіння й
забезпечення постійного дозування, потребу великої площі складування та
проблеми з транспортуванням.
Процес спалювання потребує забезпечення доступу кисню (повітря),
кількість якого залежить від маси та властивостей спалюваної сировини.
Подрібнення біомаси дозволяє поліпшити контакт кисню з паливними
компонентами, що сприяє кращому спалюванню. Вологість спалюваної
сировини знижує теплоту згоряння, впливаючи на теплоефективність
процесу спалювання [1].
Виклад основного матеріалу. Твердопаливні котли вже впродовж
багатьох років застосовуються для опалювання і постачання гарячою водою
котеджів, особняків, невеликих промислових та адміністративних будівель.
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Звичайно це будівлі, розташовані в негазифікованих районах і там, де є
можливість використання дешевого місцевого палива і невигідно купувати
дороге дизельне паливо.
Одною з основних переваг більшості твердопаливних котлів є те, що з їх
допомогою можна створити повністю автономну систему опалювання. Адже
вони працюють без використання допоміжних джерел енергії і можуть
експлуатуватися за відсутності електричної енергії.
Виходячи з особливостей технологій спалювання біомаси всі
твердопаливні котли можна умовно розділити на такі групи:
1. Традиційні твердопаливні котли.
2. Твердопаливні котли з піролізним спалюванням деревини
(газогенераторні котли).
3. Універсальні (багатопаливні) котли, які можуть працювати не тільки
на твердому паливі, але й на газі, рідкому паливі та електроенергії.
4. Твердопаливні котли тривалого горіння
Традиційні твердопаливні котли
Звичайний твердопаливний котел (тверде паливо: вугілля, деревина,
біобрикети, торф і т. п.), спалює паливо, внаслідок чого нагрівається
теплоносій (вода), який використовується в системах опалення та нагріву
води для технологічних потреб.
Твердопаливні котли з піролізним спалюванням деревини
(газогенераторні котли)
На відміну від традиційних твердопаливних котлів, в піролізних
(газогенераторних) котлах горить деревний газ, що виділяється з деревини
під впливом високої температури. Під час такого спалювання не утворюється
сажа і з'являється мінімальна кількість попелу. У газогенераторних котлах
деревний газ, який виникає завдяки високій температурі в топці, проходить
через спеціальну форсунку і згорає дуже чистим полум'ям жовтого або навіть
майже білого кольору. Котли з піролізним спалюванням деревини
(газогенераторні котли) мають ККД до 90 %.
Універсальні котли
Універсальні котли здатні спалювати не один, а два, три і навіть чотири
види палива. Крім того, зі зміною ситуації на ринку енергоносіїв універсальні
котли допоможуть власникам безболісно перейти, наприклад, з твердого на
рідке паливо. Як правило, універсальні котли мають камеру спалювання для
твердого палива, а також можливість установки навісних пальників для того,
щоб можна було використовувати газ або дизельне паливо. Є котли
універсальні, які мають вбудований електронагрівач для роботи системи
опалювання від електроенергії.

467
Твердопаливні котли тривалого горіння
Твердопаливні котли тривалого горіння – це котли, в яких одного
завантаження палива вистачає на горіння від 7 до 34 годин. У чому ж секрет
такого котла. Річ у тому, що в конструкції твердопаливних котлів тривалого
горіння застосовується особливий метод спалювання твердого палива. У
таких котлах горіння проходить так: починає горіти верхній шар палива
завтовшки 15-20 см. При цьому решта палива не загоряється. Таке горіння в
котлі забезпечується за рахунок розподільника повітря, який подає повітря в
певну зону топки котла і стимулює горіння певного шару палива. Потім
розподільник зміщується нижче, і тоді спалюється наступний шар палива.
Ці котли можуть використовувати як паливо деревину, деревну тріску,
брикети з деревної тирси, соломи і торф'яні брикети.
Аналізуючи традиційні моделі твердопаливних котлів, варто відзначити,
що існують не тільки примітивні варіанти твердопаливних котлів з низьким
ККД і повною відсутністю автоматики, але є і набагато прогресивніші
моделі.
Котли малої потужності, в яких спалюються деревину, деревну тріску і
гранули, забезпечують теплом системи опалення на відміну від печей, які
забезпечують теплом тільки найближче приміщення.
Деревний котел може забезпечити теплом і гарячою водою всю будівлю
(для якої він розрахований). У той же час, деревні котли більш екологічні. У
процесі роботи вони викидають в атмосферу ту ж кількість вуглекислого
газу, яку дерево поглинуло в процесі росту.
Деревні котли малої потужності завантажуються вручну.
За останніх 10 років великий прогрес досягнуто у вдосконаленні котлів
для підвищення ефективності їхньої роботи. Поліпшення торкнулися
конструкцій топкової камери, повітроподачі та автоматизації контролю
процесу горіння. Це дозволило збільшити ККД котлів від 50% до 75-90%.
Автоматична підтримка температури теплоносія на виході з
твердотопливного котла здійснюється так. На котлі встановлений датчик,
який відстежує температуру теплоносія. Цей датчик механічно сполучений із
заслінкою топки. У випадку, якщо температура теплоносія стає вище заданої,
то датчик автоматично прикриває заслінку і процес горіння сповільнюється.
Коли температура знижується, то заслінка автоматично відчиняється. Цей
пристрій не вимагає під’єднання до електричної мережі.
Збільшення камери згорання котлів до 90дм3 і встановлення
багатоточкової системи подачі повітря, з верхнім способом згорання,
дозволяє продовжити функцію горіння в котлі до 20 годин і підвищити якість
горіння. Використання на котлах електронних блоків керування процесом
горіння і нагріву теплоносія сприяє плавному згоранню палива.
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Рисунок 1 – Котел з автоматичним регулятором тяги і збільшеною камерою
згорання фірми DEFRO

Результати розробки проблем енергетичного використання біомаси
втілилися у створенні нового покоління піролізних опалювальних котлів з
коефіцієнтами корисної дії у межах 80-89 %.
Конструкція
котлів
розрахована
на
спалювання
деревини,
використовуючи принцип генерування газу з використанням вентилятора
тяги, котрий видаляє спалені гази з котла і подає в нього повітря. Корпус
котла виконаний з металу товщиною 3-8 мм. Основними елементами котла є
камера для палива, котра в нижній частині
обладнана керамічними
вставками з поздовжнім отвором, який забезпечує циркуляцію газів та диму.
Камера додаткового згорання також обладнана керамічними вставками. В
задній частині котла знаходиться димовий канал, котел обладнано люком для
розпалювання.
Будова котла дозволяє спалювати великі шматки деревини. Велика
камера згорання забезпечує тривалий час горіння. Використання димового
термостата забезпечує автоматичне вимикання котла після спалювання
палива. Зручне видалення попелу.
Розробка сучасних технологій підготовки біомаси до використання,
систем автоматичного управління процесом спалювання, спеціальних
матеріалів (керамічних) для камер згорання дозволяє підвищити ефективність
використання котлів і дає можливість упроваджувати котли нового
покоління.
Розвиток технологій та обладнання для виробництва біопаливних гранул
започаткував створення нових типів котлів з повною механізацією процесу
завантаження палива і автоматизацією контролю за процесом горіння.
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Рисунок 2 – Газогенераторний котел фірми ATMOS (Чехія)

Біопаливні гранули легко транспортувати, вони не набирають вологу,
не гниють і не втрачають свої властивості під час зберігання, найбільш
придатні до автоматизованого завантаження в енергетичну установку в
процесі її роботи. Весь процес переміщення гранул від виробника до
споживача здійснюється без застосування ручної праці.
В автоматизованому котлі для біомаси з бункером постійної подачі
палива (рис. 3 ), використовується вугілля, біогранули, зерно, макуха рапсу,
тріски деревини, деревина. Функцію дозатора і подачі палива виконує
шнековий транспортер. Котел має дві камери згорання – верхня для
спалювання біомаси зі спеціальним пальником ( рис. 4 ), нижня камера для
вугілля має роторний пальник з роторною подачею палива (рис. 5).
Використання в котлі бункера постійної подачі палива, автоматичної
системи розпалювання палива та автоматизованої подачі палива, а також
автоматичного розширеного контролю процесу горіння – забезпечує
стабільну ефективну роботу котла та просте його обслуговування.
Теплопродуктивність котлів складає від 6 кВт до 50 кВт.

Рисунок 3 – Котел твердопаливний універсальний фірми DEFRO
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Рисунок 4 – Пальник для спалювання біомаси із системою охолодження
фірми DEFRO

Рисунок 5 – Роторний пальник із системою подачі палива фірми DEFRO

Бункер котла необхідно заповняти біопаливом один, два рази в тиждень.
Використання гранульованого біопалива дало можливість розробити
котли із самозавнтажувальною системою і використанням біопалива в
автоматизованому режимі протягом усього опалювального сезону без затрат
ручної праці.
Весь запас гранул на опалювальний сезон зберігається в спеціальних
складських приміщеннях (які знаходяться прямо в будівлях, або в
прибудовах) (рис. 6).
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Рисунок 6 – Технологічна схема зберігання та автоматичного завантаження
біопаливних гранул у котел

Завантажування гранул, залежно від способу складування і будови
складу для гранул, може виконуватись так: шнековим транспортером;
комбіновано (шнековим транспортером + пневмотранспортною системою);
координатною пневмотранспортною системою.

Рисунок 7 – Самозавантажувальний котел для пелет та трісок фірми
Hargassner
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Рисунок 8 – Схема роботи та будова самозавантажувального котла фірми
Hargassner
У конструкцію котла входять такі елементи:
1. Вогнетривка (шамотна) камера спалювання. 2. Рухомий під.
3. Двигун для приводу поду. 4. Потік вторинного повітря зі впускними клапанами.
5. Уловлювач летючого попелу. 6. Первинне повітря.
7. Транспортер для видалення попелу. 8. Автоматичний пристрій розпалу.
9. Транспортер подачі палива в топку. 10. Зона циркуляції полум’я – повітря.
11. Автоматичний пристрій очистки котла. 12. Витяжний вентилятор.
13. Ізоляція котла. 14. Пневмотурбіна. 15. Закрита аспіраційна система.
16. Датчик заповнення. 17. Циклонний накопичувач. 18. Дозувальний барабан.
19. Привід дозувального пристрою. 20. Лямбда- зонд.

Основною складовою системи автоматизації котла є лямбда-зонд з
пристроєм розпізнавання якості палива за вихідними газами з котла, який
регулює подачу кількості паливного матеріалу залежно від необхідної
потужності та якості паливного матеріалу.
Система керування, за допомогою зовнішніх температурних датчиків,
регулює продуктивність залежно від заданої температури в приміщенні.
Камера згорання виготовлена з вогнетривкого шамотного матеріалу.
Попіл видаляється автоматизовано. За допомогою спеціального шнека
попіл транспортується в бак-накопичувач, при цьому він подрібнюється та
ущільнюється. Бак-накопичувач має сигналізатор рівня накопичення і
звільняється від попелу 1 – 3 рази за опалювальний сезон.
Діапазон котлів Hargassner дозволяє забезпечувати теплопродуктивність
від 2,9 кВт до 109,0 кВт.
Для спалювання деревної маси у вигляді тирси та трісок, кори розміром
30 х 30 х 80 мм з максимальною вологістю 50% розроблено автоматичні
комплекси спалювання біомаси. Комплекс складається з котла та системи
подачі і попереднього спалювання біомаси.
У цій системі спалювання біомаси в основному відбувається за високої
температури в попередній камері. Витримування високої температури
забезпечують керамічні вставки в камері. Попередня камера дає можливість
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спалювати вологу біомасу. Гази, які не згоріли в попередній камері
спалювання, догорають у котлі.

Рисунок 9 – Система попереднього спалювання ТПГ (Україна)

Останнім часом в Україні все частіше говорять про можливості
використання соломи як палива. На сьогоднішній день в Україні вже декілька
фірм, таких як АТ «Бриг», ТД «Теплосфера», ТД «Крігер» освоїли
технологію спалювання соломи і випуск для виконання цього технологічного
процесу обладнання.
Після успішного впровадження першого котла на соломі фірми Passat
Energi в Україні українська фірма «ЮТЕМ» придбала ліцензію на
виробництво таких котлів в Україні та розпочала їх випуск.
В Україні випускаються соломоспалювальні котли тепловою
потужністю від 150 до 600 кВт.
Котли для спалювання соломи зовнішнього виконання, ізольовані,
готові до експлуатації, і не вимагають ніяких додаткових робіт з підготовки і
будівлі споруд, окрім підготовки фундаменту, монтажу димаря і під'єднання
до наявної тепломережі.

Рисунок 10 – Опалювальний котел для великих тюків соломи АТ «Бриг»
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Рисунок 11 – Опалювальний котел для великих тюків соломи «ЮТЕМ»

Залежно від потужності, топка котла може бути пристосована для
спалювання малих або великих тюків.

Рисунок 12 – Опалювальний котел фірми НERLT для малих тюків та
деревини

Для спалювання соломи фірмами випускається широкий модельний ряд
газогенераторних котлів потужністю від 89 кВт до 4 Мвт.
У комплекті з правильно підібраним водяним теплообмінником такі
котли утворюють високоефективні економічні системи.
Так, наприклад, з використанням палива як високої, так і низької якості
газогенераторні котли фірми НERLT у процесі експлуатації досягають
максимально можливого ККД 92%.
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Рисунок 13 – Газогенераторний котел фірми НERLT для великих тюків та
деревини

Вибір опалювального котла
Алгоритм вибору потужності котла
Алгоритм підбору приблизно такий. Спочатку варто визначити тепловрати будівлі і, відповідно, необхідну потужність котла. Після цього, вибрати
марку котла, а потім яке паливо раціональніше використовувати. Потім розглянути варіанти зі способом підготовки гарячої води (якщо вона потрібна).
Визначення необхідної потужності котла
Щоб підібрати котел необхідної потужності, який дозволить з
мінімальними витратами енергоносіїв обігріти приміщення, слід врахувати
таке. Орієнтовна потужність котла для добре утепленої будівлі зі стелями
заввишки до 3 м визначається співвідношенням: 1 Квт потужності котла на
10 м2 опалювальної площі. Крім того, якщо передбачається за допомогою
котла ще і отримання гарячої води, то необхідно потужність збільшити ще на
0,20-0,50 кВт.
Висновки
Таким чином твердопаливні котли вже впродовж багатьох років
застосовуються для опалювання і постачання гарячою водою котеджів,
особняків, невеликих промислових і адміністративних будівель. Звичайно це
будівлі, розташовані в негазифікованих районах і там, де є можливість
використання дешевого місцевого палива і невигідно купувати дороге
дизельне паливо.
Однією з основних переваг більшості твердопаливних котлів є те, що з
їх допомогою можна створити повністю автономну систему опалювання.
Адже вони працюють без використання допоміжних джерел енергії і можуть
експлуатуватися за відсутності електричної енергії.
Основна особливість твердого біопалива порівняно з традиційними
паливами та, що воно за своєю сутністю практично нейтральне щодо
зростання парникового ефекту. Адже рослини, які використовуються для
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виробництва біопалива, забирають вуглець з атмосфери і виділяють кисень.
Тобто, споживаючи біопаливо, можна призупинити глобальні зміни клімату.
Тому з енергетичної, економічної та екологічної точок зору виробництво
енергії з біомаси є актуальним напрямком розвитку сільського господарства.
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Summary
The modern equipment for the use of solid agricultural biomass as an energy
source is reviewed in the article.
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ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
УКРАЇНИ

Збірник наукових праць
Заснований в 1981 році
Випуск 20 (34)

Відповідальна за випуск Т. Бабинець
Коректор, перекладач О. Пономаренко,
Комп’ютерна верстка, дизайн С. Кондратюк, В. Сосновська
Тиражування П. Власюк
Державна наукова установа
«Український науково-дослідний інститут прогнозування та випробування техніки і
технологій для сільськогосподарського виробництва імені Леоніда Погорілого»
(УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого)
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