
ISSN 2306-1391







ЗЗ ММ ІІ СС ТТ

© “Техніка і технології АПК”, 2017

ISSN 2306-1391

Міністерство аграрної політики та продовольства України:
– В аграрній галузі реалізується 233 інвестиційних проекти на 36,7 млрд. 
гривень;
– Досвід Німеччини закладено в проекті Стратегії реформування 
лісового господарства України .................................................................6

Техніка й обладнання для АПК: дослідження, експертиза, 
прогноз розвитку

Кравчук В., Погорілий В., Лисак Л., Козярук Л.
Зміна структури випробувань сільськогосподарських машин та 
оцінювання їхньої безпечності та ергономічності відповідно до 
Технічного регламенту безпеки машин .....................................................7

Бондаренко А., Шустік Л., Степченко С. 
Новий формат ресурсних випробувань на виробничій базі 
УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого.....................................................................9

Ясенецький В., Пономаренко О.
Обладнання для переробки олійного насіння компанії Farmet (Чехія)........12

Далік Н. 
“Консіма” – завод колісних систем ...........................................................13

Інноваційні технології в АПК

Чеботарев В. 
Анализ эффективности применения соломы для сушки зерна .................15

Негуляєва Н.,  Бондаренко А., Боднар О., Гусар І. 
Динамічна родючість грунту та її проявлення в новій системі 
землеробства...........................................................................................19

Ясенецький В. 
Аерація водоймищ ...................................................................................21

Дослідження за актуальними проблемами інженерно-технічного
забезпечення АПК

Лебедєв С., Коробко А., Козлов Ю. 
До питання оцінювання точності вимірювань під час випробувань 
сільськогосподарських машин .................................................................22

Кравчук В., Смоляр В. 
Особливості сучасних  малих молочних ферм ..........................................25

Лиховид П., Лавренко С., Негуляєва Н. 
Вплив обробітку грунту, мінеральних добрив і густоти стояння рослин 
на врожайність силосної маси кукурудзи цукрової за краплинного 
зрошення .................................................................................................28

Науково-пропагандистські заходи

Негуляєва Н., Козярук Л., Рижкова С.  
Другий Міжнародний форум агропромислового інжинірингу ....................31

Ясенецький В. 
Осінні Дні Поля і Міжнародні виставки 2017 в Україні ...............................37

10 (97) жовтень 2017

Передплатний індекс: 49059
Щомісячник, заснований: вересень 2009 р.

Свідоцтво про державну реєстрацію:

серія КВ № 15495-4067Р від 18.08.2009 р.

Видається за інформаційної підтримки 

Міністерства аграрної політики та продовольства України, 
Національної академіі аграрних наук України і НУБіП України

Засновники:
Державна наукова установа “Український науко-

во-дослідний інститут прогно зування та випробу-
вання техніки і технологій для сільськогоспо-

дарського виробництва імені Леоніда Погорілого”
(УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого)

Державне підприємство «Український державний
центр по випробуванню та прогнозуванню техніки

і технологій для сільськогосподарського 
виробництва» (ДП «УкрЦВТ»)

Міжнародна громадська організація «Український
міжнародний інститут агропромислового 

інжинірінгу» (МГО УкрМІАПІ)
Р е д а к ц і й н а р а д а :

Ковальова Олена, канд. екон. наук, заступник
Міністра Мінагрополітики України –голова

редакційної ради
Кравчук Володимир, д-р техн. наук, 
чл.-кор. НААНУ – головний редактор

Оситняжський Микола, інженер
Яловега Степан, інженер

Р е д а к ц і й н а  к о л е г і я :
Ясенецький Володимир, канд. техн. наук,

заст. гол. редактора
Бабинець Тетяна, канд. екон. наук

Баранов Георгій, д-р. техн. наук, професор
Барвінченко Віктор, д-р. с. -г. наук, професор
Ветохін Володимир, д-р. техн. наук, професор
Войтюк Дмитро, канд. техн. наук, чл.-кор. НААНУ

Войтов Віктор, д-р. техн. наук, професор
Гринько Павло, інженер

Гусар Віталій, канд. техн. наук
Заришняк Анатолій, д-р с.-г. наук, професор,

академік НААНУ,
Камінський Віктор, д-р с.-г. наук, 

академік НААНУ
Клендій Микола, канд. техн. наук, доцент

Красовський Євген, д-р техн. наук Польщі
Кушнарьов Артур, д-р техн. наук, чл.-кор. НААНУ

Маковецький Олег, д-р с.-г. наук
Малярчук Микола, д-р с.-г. наук

Михайлович Ярослав, канд. техн. наук,
професор

Надикто Володимир, д-р техн. наук, чл.-кор. НААНУ
Ніколаєнко Станіслав, д-р пед. наук, чл.-кор. 

академії пед. наук, професор
Павлишин Микола, д-р техн. наук

Погорілий Віктор, інженер
Рубльов Владислав, д-р техн. наук, професор

Ромащенко Михайло, д-р техн. наук, професор,
академік НААНУ,

Ревенко Іван, д-р техн. наук, професор
Таргоня Василь, д-р с.-г. наук

Чеботарьов Валерій, д-р техн. наук Білорусії
Шебанін В`ячеслав, д-р техн. наук, професор,

академік НААНУ,
Шевченко Ігор, д-р с.-г. наук Польщі, 
д-р техн. наук України, чл.-кор. НААНУ

В и д а в е ц ь : ДП «УкрЦВТ»
свідоцтво про державну реєстрацію:
серія АД № 075198 від19.12.1995 р.

Адреса видавця, редакції і місця випуску журналу: 
08654, Київська обл., Васильківський р-н, 

смт Дослідницьке, вул. Інженерна, 5 
Тел./факс: (04571) 3G31G51
E-mail: tetainform@ukr.net

http://www.ndipvt.com.ua/
Затверджено до видання Вченою радою

УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого 
(протокол № 4 від 10.10.2017 р.) 

Підписано до друку 27.10.2017 р.
Формат 60х841/8. Друк офс.

Ум. друк. арк. 3,72. Обл.-вид. арк. 2,23.
Наклад 2000 прим., номер замовлення 189
Друкарня ТОВ “Світ Прінт”, 04074, м. Київ, 

вул. Шахтарська, буд. 4а
Свідоцтво про внесення друкарні до державного

реєстру серія №10661020000007885 від 21.01.2011 р.



Ministry of Agrarian Policy and Food of Ukraine:
- 233 investment projects for UAH 36.7 billion are realized in the agrarian sector;
- The experience of Germany is enshrined in the project of the Forestry Reforms Strategy of Ukraine: ...................6

Machinery and equipment for agro-industrial complex: researches, expert examination, forecast 
for development

Kravchuk V., Pogorily V., Lisak L., Kozyaruk L.
Changing the of agricultural machines  tests  structure and assessing their safety and ergonomics in 
accordance with the Technical Regulations of Machinery Safety .........................................................................7

Bondarenko A., Shustik L.
New format of resource tests on the production base of L. Pogorily UkrNIDIPVT ..................................................9

Yasenetsky V., Ponomarenko O.
Equipment from Farmet (Czech Republic) for the processing of oil seeds ............................................................12

DaliK N.
“Konsina” - a factory of wheeled systems ..........................................................................................................13

Innovative technologies of Agro-Industrial Complex

Chebotarev V.
Analysis of straw using efficiency for grain drying ..............................................................................................15

Negulyaeva N., Bondarenko A., Bodnar O., Gusar I.

Dynamic soil fertility and its manifestation in 
the new agricultural system.............................19

Yasenetsky V.
Aeration of ponds...........................................21

Research on actual problems of engineering
for agriculture

Lebedev S., Korobko A., Kozlov Yu.
More on measuring the 
accuracy of measurements during testing of 
agricultural machines.....................................22

Kravchuk V., Smolyar V.
Features of modern small dairy farms..............25

Lykhovid P., Lavrenko S., Negulyayeva N.
Influence of soil cultivation, mineral fertilizers 
and plant density on the yield of silage corn 
sugar in drip irrigation....................................28

Scientific and propaganda activities

Negulyayeva N., Kozyaruk L., Ryzhkova S.
The Second International Forum of 
Agro-industrial Engineering............................31

Yasenetsky V.
Autumn Fields Days and International 
Exhibitions 2017 in Ukraine............................37

CC OO NN TT EE NN TT SS

Журнал виходить один раз в місяць. 
Мова видання – українська.
За зміст і достовірність інформації у рекламних публіка -
ціях відповідальність несе рекламодавець згідно з зако-
ном України “Про рекламу”.
Редакція не завжди поділяє позицію авторів публікацій. 

Журнал внесений до переліку фахових
видань в галузях “технічні” та “сільськогос-
подарські (агрономія)” науки згідно з нака-
зом Міністерства освіти і науки України
№ 693 від 10.05.2017 р.



6

№ 10 (97) жовтень 2017 р.

Делегація Федерального Міністерства продо-
вольства та сільського господарства Німеччини за
підтримки Німецько-українського агрополітичного
діалогу відвідала Україну з метою обговорення
подальшої співпраці з Державним агентством лісо-
вих ресурсів України та підтримки реформування
лісового господарства. Також до складу делегації

входять науковці з Німеччини та Австрії.
За словами Голови Держлісагентства Христини

Юшкевич, Німеччина має багатовікові традиції ведення
лісового господарства і для України цей досвід є дуже
цікавим, особливо в питаннях ефективної реалізації сус-
пільних вимог щодо лісокористування. У проекті Стратегії
реформування лісового господарства України також було
закладено основні німецькі принципи, зокрема, стосовно
розподілу функцій господарювання та контролю.

Під час семінару розглядалися питання ефективного
державного управління сталим, багатофункціональним
лісокористуванням, інструменти для координації держав-
них завдань, статистичні основи для державного управ-
ління лісами, прозорості та попередження корупції в
управлінні державними лісовими площами.

Окрім того, німецька делегація відвідала низку лісових
господарств України з метою обміну досвідом та напра-
цювання спільних подальших кроків для реформування
лісової галузі України.

За результатами І півріччя 2017 року в агропро-
мисловому комплексі країни реалізується 233 інве-
стиційні проекти. Загальна вартість інвестиційних
проектів становить понад 36,7 млрд гривень.

Головним джерелом фінансування капітальних інве-
стицій залишаються власні кошти підприємств та орга-
нізацій – понад 76% від загальної вартості.

Найбільша кількість таких проектів впроваджується
у: Полтавській та Черкаській – по 23 од., Херсонській –
22 од., Вінницькій – 20 од., Київській та Кіровоградській
– по 18 од. областях.

Вартість інвестиційних проектів, що реалізуються в
регіонах, варіюється від 0,9 млн. грн до 9,6 млрд. грн,

а саме:
- до 100 млн. грн – 205 од. інвестиційних проектів

(або 88% до загальної кількості);
- від 100 млн. грн до 500 млн. грн – 21 од. (9%);
- від 500 млн. грн до 1 млрд. грн – 1 од. (0,4%);
- понад 1 млрд. грн – 6 од. (2,6%).
Вінницька, Одеська, Сумська, Київська та Черкаська

області є лідерами серед регіонів із капіталовкладень в
аграрний сектор, сумарна частка яких становить 79%
від загальної вартості інвестиційних проектів, що реалі-
зуються в АПК країни.

Найбільша активність інвестиційної діяльності у січні-
червні 2017 року спостерігалася у Херсонській,
Запорізькій, Чернігівській, Полтавській, Кіровоградській
областях. Обсяги освоєння капітальних інвестицій у цих
регіонах склали понад 1 млрд. гривень.

Напрями реалізації інвестиційних проектів (будів-
ництво та реконструкція):

- розвиток скотарства – 59 одиниць (або 25,3% від
загальної кількості);

- розвиток свинарства – 33 од. (14,2%);
- розвиток птахівництва – 23 од. (9,9%);
- обробка, зберігання та переробка зернових та тех-

нічних культур – 48 од. (20,6%);
- овоче - та фруктосховища – 21 од. (9%);
- переробка сільськогосподарської сировини – 16

од. (6,9%);
- багаторічні насадження – 11 од. (4,7%);
- зрошення – 10 од. (4,3%);
- інші – 12 од. (5,1%).

М і н і с т е р с т в о  а г р а р н о ї  п о л і т и к и  т а  п р о д о в о л ь с т в а
У к р а ї н и :
–  В  а г р а р н і й  г а лу з і  р е а л і з у є т ь с я  2 3 3  і н в е с т и ц і й н і  
п р о е к т и  н а  3 6 , 7  м л р д .  г р и в е н ь ;
–  Д о с в і д  Н і м е ч ч и н и  з а к л а д е н о  в  п р о е к т і  С т р а т е г і ї
р е ф о р м у в а н н я  л і с о в о г о  г о с п о д а р с т в а  У к р а ї н и :

Прес-служба Мінагрополітики України

http://minagro.gov.ua
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Т е х н і к а  й  о б л а д н а н н я  д л я  А П К :  д о с л і д ж е н н я ,  
е к с п е р т и з а ,  п р о г н о з  р о з в и т к у

Зміна структури випробувань 
сільськогосподарських машин і  оцінювання їхньої

безпечності  та ергономічності  в ідповідно до
Технічного регламенту безпеки машин

УДК 631.3:006.88(083.74):001.8

У статті наведено інформацію про зміни кількості та структури проведених випробувань в УкрНДІПВТ ім. Л.
Погорілого за останні п’ять років. 

Проаналізовано Перелік національних стандартів, ідентичних гармонізованим європейським стандартам,
відповідність яким надає презумпцію відповідності машин вимогам Технічного регламенту безпеки машин, та
складено перелік стандартів за групами сільськогосподарських машин.

Сформовано рекомендації щодо застосування нормативних документів для об’єктивного оцінювання без-
печності та ергономічності конструкції технічного засобу для АПК на виконання вимог Технічного регламенту
безпеки машин.

Ключові слова: сільськогосподарські машини, безпека, оцінка відповідності, технічний регламент, 
стандарти.

© Кравчук В., Погорілий В., Лисак Л., Козярук Л. 2017

Вступ. Розширення торгових відносин, їх глобалі-
зація є одним з базових напрямків розвитку світової
економіки. Вільний економічний простір, в межах
якого здійснюється обіг та переміщення товарів,
послуг, капіталу і труд людей, служить основою про-
цвітання країн, які об’єднуються в економічні союзи.
Приміром у Європейському Союзі розроблені і запро-
ваджені ефективні інструменти усунення бар’єрів на
шляху вільного переміщення товарів і продукції. Серед
них чільне місце займають директиви ЄС, зокрема
Нового та Глобального підходу, які обмежують адміні-
стративне втручання в господарську діяльність вироб-
ників, створюючи сприятливі умови суб’єктам госпо-
дарювання з виконання ними своїх зобов’язань перед
споживачами стосовно забезпечення встановленого
рівня захисту життя та здоров'я людей, тварин, рос-
лин, національної безпеки, охорони довкілля та при-
родних ресурсів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У рам-
ках виконання заходів щодо впровадження в Україні
технічного законодавства, гармонізованого до техніч-
ного законодавства ЄС та СОТ, Постановою КМУ від
30 січня 2013 р. № 62 затверджено Технічний регла-
мент безпеки машин [1]. Дія Технічного регламенту з
безпеки машин поширюється і на сільськогосподарсь-
кі машини та устаткування (окрім тракторів та приче-
пів).

Процедури підтвердження відповідності сільсько-
господарських машин вимогам Технічного регламенту
безпеки машин принципово відрізняються від проце-
дур сертифікації і базуються на більш досконалих гар-
монізованих стандартах. 

У гармонізованих стандартах, використання яких є
добровільне, основна увага приділяється можливим

видам небезпек, які вимагають від конструктора чи
виробника спеціальних заходів для унеможливлення
чи зменшення таких небезпек, і не міститься вимог до
конкретних конструкційних рішень як в національних
та міждержавних стандартах, які використовувались в
обов'язковій сертифікації в системі УкрСЕПРО. 

Наказом Міністерства економічного розвитку і тор-
гівлі України від 10.11.2016 р. № 1885 затверджено
Перелік національних стандартів, ідентичних гармоні-
зованим європейським стандартам, використання
яких у виробництві машин забезпечує презумпцію від-
повідності машин вимогам Технічного регламенту без-
пеки машин [2]. Цей перелік включає 769 національних
стандартів, з яких лише деяка частина має відношення
до безпеки сільськогосподарських машин та облад-
нання. 

Постановка завдання. Вибір, класифікація та ана-
лізування сфери застосування національних стандар-
тів, які встановлюють вимоги до технічних засобів для
АПК України. Розроблення рекомендацій щодо засто-
сування зазначених стандартів для відповідних груп
машин за їхнім призначенням.

Виклад основного матеріалу дослідження.
Оцінювання відповідності сільськогосподарської тех-
ніки випробуваннями є одним з обов'язкових етапів
створення та виробництва безпечних машин для
механізації сільськогосподарського виробництва.
Організацію проведення таких робіт відповідно до
положень Закону України Про технічні регламенти та
оцінку відповідності 3 та Технічного регламенту без-
пеки машин покладено на виробника продукції, а
випробування слід проводити виключно в акредитова-
них Національним агентством з акредитації України
(НААУ) випробувальних лабораторіях чи центрах,

Кравчук В.І. директор, д-р техн. наук, проф., чл.-кор. НААН, Погорілий В., заступник директора, Лисак Л., стар-
ший науковий співробітник, Козярук Л., завідувач сектора (УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого)
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сфера діяльності яких поширюється на означені види
машин та обладнання.

Скасування обов’язкової сертифікації та перехід на
використання технічних регламентів є складовою
реформи системи технічного регулювання. Головна
мета реформи – перехід від пострадянської системи
стандартизації, заснованої на обтяжливих ГОСТах і
обов’язковій сертифікації, на сучасну європейську
систему, побудовану на відповідності технічним рег-
ламентам та відповідальності виробника за безпеч-
ність його виробленої продукції на всіх життєвих цик-
лах і встановлення правил її безпечного використання
в умовах зменшення функцій контролю з боку держав-
них органів.

Державну наукову установу «Український науково-
дослідний інститут прогнозування та випробування
техніки і технологій для сільськогосподарського
виробництва ім. Л. Погорілого» (УкрНДІПВТ ім. Л.
Погорілого) визначено головною науковою установою
Міністерства аграрної політики та продовольства
України з питань прогнозування та випробування
машин і технологій, а також трансформації технічного
регулювання з урахуванням світових тенденцій, що є
базою техніко-технологічної модернізації АПК[4].
Також у складі інституту функціонує акредитований
випробувальний центр (атестат акредитації №
2Н3444) з оцінки відповідності тракторів, машин сіль-
ськогосподарських для рослинництва, тваринництва,
птахівництва і кормовиробництва, а також засобів
механізації, автоматизації, інтелектуалізації, інженер-
ного забезпечення для агропромислового комплексу

Відповідно до змін у підходах технічного регулю-
вання допуску сільськогосподарської техніки на ринок
та його євроінтеграційного напрямку суттєво змінила-
ся структура видів випробувань, які проводяться
УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого (табл. 1.). Поступово ско-
рочуються кількість  повномасштабних (приймальні,
періодичні, контрольні, тощо) випробувань сільсько-
господарської техніки. Зі скасуванням обов’язкової
сертифікації сільськогосподарської техніки [5] значно
скоротились сертифікаційні випробування згідно з
рішеннями органу сертифікації. 

Натомість збільшились випробування на відповід-
ність Технічному регламенту безпеки машин та
Технічному регламенту затвердження типу, які станов-
лять 275 випробувань за останні два роки. Всього за
останні 5 років УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого провів
випробування за різними робочими програмами
5149-ти зразків технічних засобів, а на частку випро-
бувань у законодавчо регульованій сфері, як і раніше,
припадає значна частина робіт інституту та центру
випробувань і загалом вона складає 4505 одиниць, що
становить біля 87 % від загальних обсягів випробу-
вальної діяльності.

Значні зміни на законодавчому рівні в підходах тех-
нічного регулювання допуску продукції на ринок в
Україні, динаміка зміни структури видів випробувань
відповідним чином потребують приведення у відповід-
ність до законодавчих вимог програм та методик про-
ведення випробувальних робіт, модернізації та удос-
коналення самих процедур та оформлення результа-
тів. І особливо це важливо з точки зору оцінки відпо-

відності сільськогосподарських
машин щодо забезпечення захи-
сту життя, здоров'я людини,
захисту тварин, рослин, а також
майна та охорони навколишнь-
ого природного середовища.

Сільськогосподарська техніка
є об’єктом регулювання двох
базових технічних регламентів:

– Технічного регламенту
затвердження типу сільськогос-
подарських та лісогосподарсь-
ких тракторів, їхніх причепів і
змінних причіпних машин,
систем, складових частин та
окремих технічних вузлів 6. Дія
цього Технічного регламенту
поширюється на сільськогоспо-
дарські та лісогосподарські трак-
тори, їх причепи і змінні причіпні
машини, конструкційна (про-
ектна) швидкість яких становить
не менш як 6 кілометрів на годи-
ну (обов’язковий до застосуван-
ня з 01.01.2016 р.);

Продовження статті в
наступному номері....

Таблиця 1 – Динаміка зміни кількості та структури випробувань 
за 2011 – 2016 рр.

Види випробувань
Кількість 

випробувань,
шт. (2011-2013)

Середня
річна 
к-сть

Кількість 
випробувань,

шт. (2014-2016)

Середня
річна 
к-сть

Державні випробування в законодавчо регульованій сфері

Приймальні випробу-
вання з метою вклю-
чення до Державного
реєстру

398 133 346 115

Згідно з рішенням
органу сертифікації 2166 722 971 324

Згідно з рішенням від-
ділу реєстрації 680 227 312 104

Для надання органу
затвердження типу Не проводили 84

(в 2016 р.)
З метою декларуван-
ня відповідності ТР
безпеки машин

101
(за 2 роки) 51 177 59

Оцінка відповідності
європейським
Директивам

Не проводили 14
(за 2 роки) 7

На замовлення виробників техніки 
(постановка нової техніки на виробництво та контроль якості)

Приймальні періодич-
ні, контрольні, квалі-
фікаційні, типові,
попередні, тощо

477 159 284 95

Нові види на замовлення виробників та споживачів техніки
Випробування з
метою достовірного
висвітлення спожив-
чих характеристик с.-
г. техніки (визначаль-
ні, функційні, фокус-
тести, нормальні на
безпечність конструк-
ції)

23
(за 2 роки) 12 84

(за 2 роки) 42

Всього: 3845 1304 2272 830
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Новий формат ресурсних випробувань на 

виробничій базі  УкрНДІПВТ ім.  Л.  Погорілого

УДК 631.3:62-192

У минулі пострадянські роки держава, як одноосібний замовник, виробник і фінансист, могла вишукувати
можливість відбору машин для дослідження їхнього ресурсу в різних ґрунтово-кліматичних зонах країни, що
було кропітким, довготривалим і затратним процесом. Сьогодні ресурс – це категорія взаємовідносин вироб-
ника сільськогосподарської техніки і її споживача. Переважною більшістю вітчизняних виробників ресурс зовсім
не відстежується.

В УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого, на його виробничій базі, розпочато проведення ресурсних випробувань
машин, в основі яких лежить довготривале дослідження повного ресурсу служби машини.

На прикладі ґрунтообробної і посівної техніки це реалізується за суцільного моніторингу обсягів наробітку,
видів робіт, динаміки зносу машини загалом і контрольованих вузлів зокрема.

Ключові слова: ресурс машин, надійність, контрольований параметр, інноваційні підходи, нормативна база,
граничний стан, моніторинг роботи, спрацювання, диск, коефіцієнт технічного використання агрегата.

Бондаренко А., заступник директора, Шустік Л., канд. техн. наук, Степченко С., науковий співробітник
(УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого)

© Бондаренко А., Шустік Л., Степченко С. 2017

Постановка проблеми. У минулі роки досліджен-
ня «ресурсу техніки» було темою, яка вимагала окре-
мих ретельних підходів до її вивчення, залучення цілих
галузей та окремих наук. На сьогоднішній день це
поняття з позицій виробника техніки і її споживача має
різні тлумачення. Обидві сторони мають серйозну
зацікавленість у конкретизації бачення сутності цієї
характеристики, яка є похідною надійності машин.
Якщо в минулому держава, як власник усього, давала
можливість відбирати виготовлені зразки або їх партії
для перевірки в різних умовах, то в теперішній час,
коли власником продукції є завод-виробник, який має
різні фінансові можливості, питання ресурсу у фінан-
сово спроможних може вирішуватись самотужки, а у
тих, які мають обмежений доступ до фінансів, відходи-
ти на задній план. Причому, якщо для споживача тех-
нічний ресурс є розумінням тривалої безвідмовної
роботи за будь-яких умов та обслуговування машини,
то для виробника, який шукає нові інноваційні підходи,
створення машин пов’язане зі зменшенням металомі-
сткості, включенням нових рішень міцності та жорстко-
сті. Ресурс, як довготривала та надійна робота, є
похідною конструкційної складової та системного
обслуговування нерідко з елементами «know how» та
жорстким витримуванням встановлених регламентів.
Оскільки, крім фінансів, на цьому етапі заводи-вироб-
ники мають певні обмеження у вивченні нормативної
бази у сфері надійності, і самі не в змозі проводити
відповідні випробування, УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого
практикує ресурсні випробування, результатом робо-
ти яких є сертифікат якості.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Багаторічні спостереження за зміною технічного стану
елементів і роботоздатністю машин дозволяють зро-
бити висновок про те, що основні показники працез-
датності (придатність і ресурс) зменшуються в часі не
з однаковою швидкістю і обмежуються різними гра-

ничними величинами. Оскільки величина ресурсу
обмежується граничним станом основних елементів
машини, коли експлуатація її стає неможливою, слід
припустити, що кількісно значення величини ресурсу
змінюється від вихідного (стовідсоткового) до нуля
або близького до нуля.

Мета дослідження: визначення і порівняльне оці-
нювання кількісних і якісних значень параметрів зно-
шення контрольованого об’єкта з показниками кра-
щих аналогів.

Об'єкт дослідження: ресурс робочого органу до
втрати його роботоздатності або до досягнення гра-
ничних значень показників, встановлених виробни-
ком.

Виклад основного матеріалу. У теорії й практиці
машиновикористання оцінку працездатності сільсько-
господарських машин виражають за допомогою якіс-
них показників за деякими основними параметрами.
Кількісна оцінка роботоздатності машин у синтезова-
ному вигляді необхідна для управління їхнім станом
поки що не застосовується. З огляду на це неможливо
визначати досить повно їхні поточні технічні характе-
ристики, що нерідко ускладнює прийняття необхідних
оперативних рішень. За якісної оцінки, під працездат-
ністю машини (агрегата) мається на увазі, як відомо, її
стан, що визначає ступінь відповідності елементів тех-
нічним вимогам у певний момент часу (за основними
параметрами), що характеризує якість виконання
заданої функції. Така оцінка працездатності хоча і від-
різняється простотою, однак не дозволяє отримувати
достатньої кількісної інформації, необхідної для забез-
печення і прогнозування потрібної працездатності.
Застосування кількісної оцінки за її очевидної необхід-
ності пов'язане з деякими труднощами через відсут-
ність відповідних єдиних показників. Незважаючи на
це, для кількісної оцінки технічного стану агрегатів і
машин можна застосовувати різні методи, використо-
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вуючи безпосередні та опосередковані ознаки стану
елементів і їхніх зв'язків. Один з методів синтезованої
кількісної оцінки працездатності грунтується на показ-
никах придатності машини (агрегата) і її ресурсу.
Аналіз методів визначення працездатності машини
показує, що найбільш повну і досить достовірну кіль-
кісну оцінку працездатності, яка відображатиме поточ-
ну технічну характеристику машини, можна отримати
тільки за їх спільного застосування. Застосовуючи ці
показники порізно, отримати повну характеристику
працездатності машини не можна, оскільки за досить
високих показників придатності певна машина (агре-
гат) може бути непрацездатною через вичерпання
ресурсу недовговічних елементів або всієї машини
(кінець доремонтного періоду). І навпаки, машина
може мати в конкретний момент часу достатньо висо-
кий ресурс за низьких значень придатності (після
неодноразового капітального ремонту і т. д.). 

Із всесвітньо відомої інтернет-енциклопедії
«Вікіпедія» поняття «ресурс машин» означає напрацю-
вання пристрою (механізму) від початку його експлуа-
тації або після ремонту і до досягнення ним гранично-
го стану, що визначається нормативно-технічною
документацією. Цей граничний стан характеризується
технічною неможливістю або економічною недоцільні-
стю подальшого використання машини через різке
погіршення показників роботи: зниження продуктив-
ності, невиконання заданої функції, високої інтенсив-
ності відмов і т. д. Величина ресурсу для різних еле-
ментів машини визначається індивідуально. Ресурс
деталі, наприклад, визначають напрацюванням до
першої відмови за одним або декількома параметра-
ми. Для машини або агрегата напрацювання до відмо-
ви одного або декількох недовговічних і недорогих
елементів не визначає ще величини їхнього технічного
ресурсу, оскільки після заміни елемента, який відмо-
вив - без детального розбирання або нетривалого за
часом і порівняно недорогого ремонту, машину або
агрегат можна знову використовувати досить довго.
Зважаючи на це, показники придатності і ресурсу
характеризують працездатність машини.

Відрізняють такі види ресурсу:
- повний – термін служби машини (виробу) до кінця

її (його) експлуатації;
- доремонтний, міжремонтний – термін від початку

експлуатації (після ремонту) до відновленого ремонту;
- витрачений – від початку експлуатації до певного

напрацювання;
- залишковий – від розглянутого (певного) напра-

цювання і до відмови (для невідновлюваного виробу)
або до ремонту (для виробу, який підлягає ремонту).

Надалі буде розглядатися повний ресурс, як най-
більш важливий та визначальний в умовах випробу-
вань, при базовому інституті досліджень сільськогос-
подарської техніки УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого.
Метою таких випробувань є систематизація базових
вузлів (деталей) машини, які найбільше піддаються
зносу та спрацюванню, визначення граничних значень
контрольованих показників, постійний моніторинг
роботи під встановленим наробітком, прогноз та
загальна оцінка за його ресурсом. 

На прикладі агрегата ґрунтообробного ДЛ-2,5
виробництва ТОВ «ЛКМЗ», м. Лозова (рис.1) (випро-

бування агрегата проводились з 2009 по 2016 рік в
умовах, характерних для зони Лісостепу України) були
встановлені вузли з критичними відмовами для прове-
дення поточного ремонту та оцінювання стану зміни
його параметрів протягом періоду ресурсних випро-
бувань. Обсяги та види робіт виконаних агрегатом
подано в таблиці 1.

Приміром, для визначення критичних відмов, які
вимагають необхідності проведення ремонту в
заводських умовах, у ході ресурсних випробувань,
проводився облік та аналіз стану таких вузлів (таб. 2):
рами, механізму навішування агрегата на трактор,
дискових робочих органів, пружинної борони, трубча-
того котка. 

У таблиці 3 наведено групи складності відмов вуз-
лів агрегата, які обстежувались протягом наробітку

Рис. 1 – Загальний вигляд агрегата ґрунтообробного ДЛ-2,5

Таблиця 1 – Види робіт, виконані агрегатом ДЛ-2,5

Періоди Види обробітку

Рік Обсяг, га Найменування роботи Обсяг, га

2009 590 Лущення стерні на глибину 
6-7 см 2640

2010 602

2011 595 Поверхневий обробіток після
грубостеблих культур 325

2012 598

2013 601 Передпосівний обробіток на гли-
бину 4-5 см 850

2014 599

2015 605 Основний обробіток на глибину
9-10 см 925

2016 550

Всього 4740 4740

Таблиця 2 – Вузли агрегата, які підлягали обстежен-
ню протягом ресурсних випробувань

Назва вузла Відмови, дії з 
відновлення

Рама Відмов не виявлено

Механізм навішування агре-
гата на трактор (тяговий вал

системи навішування)
Поломка цапфи. Ремонт вала

Дискові робочі органи

Виявлено знос дисків, зміну діамет-
ра, товщини та форми поверхні –
вимагається проведення заміни.

Злам, тріщини пружніх стояків, від-
новлення – зварювання або заміна

Пружинна борона Відмов не виявлено

Трубчатий коток
Руйнування опорного підшипника.
Двічі проведена повна заміна під-
шипників у господарських умовах
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4740 га. При цьому диски та пружні стояки були
визначені як вузли з критичними відмовами, які вима-
гали необхідності відновлення агрегата в заводських
умовах.

Стан зміни параметрів дисків протягом періоду
ресурсних випробувань показаний у таблиці 4.

Аналіз стану зміни параметрів дисків агрегата.
Як контрольований об’єкт вибрано диски, як найбільш
зношені вузли, відновлення яких неможливе з госпо-
дарських умовах та вимагає ремонту (заміни) на заво-
ді-виробнику. Інші деталі агрегата зберігають свої
функціональні характеристики.

За період випробувань диски змінили діаметр,
зокрема, на – 13,0 % та товщину – на 17,5 %. 

Якісна робота дисків у такому стані неможлива,
необхідно провести заміну вказаних робочих органів.

Висновки за результатами дослідження.

Ресурс є важливою характеристикою надійності робо-
ти машин, що за визначенням означає напрацювання
пристрою від початку його експлуатації або після
ремонту і досягнення ним граничного стану. Найбільш
інформативним є повний ресурс служби машини від
початку до кінця експлуатації. 

УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого запропонував формат
ресурсних випробувань на його виробничій базі.

На прикладі ґрунтообробного агрегата ДЛ-2,5
виробництва ТОВ «ЛКМЗ» за 7 років проведено моні-
торинг відмов і визначення їх груп складності.
Встановлено, що диски за їх повного зносу визначили
ресурс до капітального відновлення агрегата, оскільки
інші вузли зберігали працездатність. Граничний знос
дисків відслідковувався за наробітку 237 га/диск.
Після усунення відмов агрегат може бути використа-
ний для подальшої роботи.

За результатом ресурсних випробувань УкрНДІПВТ
ім. Л. Погорілого видає сертифікат якості (рис.3), в
якому подано структуру виконаних робіт, ресурс функ-
ційної придатності, параметр зниження працездатно-
сті – граничний знос дисків, напрацювання на один
диск та коефіцієнт технічного використання агрегата
грунтообробного за період випробувань.

Література

1. Протокол ресурсних випробувань технічного
засобу № 01-18-2016 «Агрегат грунтообробний ДЛ-
2,5». Випробувано в УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого.

Аннотация. В прошлые постсоветские годы госу-
дарство, как единоличный заказчик, производитель и
финансист, могло изыскивать возможность отбора
машин для исследования их ресурса в различных поч-
венно-климатических зонах страны, что было кропот-
ливым, длительным и затратным процессом. Сегодня
ресурс - это категория взаимоотношений производи-
теля сельскохозяйственной техники и ее потребите-
ля. Подавляющим большинством отечественных про-
изводителей ресурс вовсе не отслеживается.

В УкрНИИПИТ им. Л. Погорелого, на его производ-
ственной базе, начато проведение ресурсных испы-
таний машин, в основе которых лежит долгосрочное
исследование полного ресурса службы машины. 

На примере почвообрабатывающей и посевной

Таблиця 3 – Відмови агрегата за групою складності

Групи складності, параметри об’єкта
критичного впливу, особливості відмов

Наявність відмов та
результати їх оцінювання

Відмови ІІІ групи складності -
Відмови ІІ групи складності 2 шт.

Відмови І групи складності Диски 20 шт.

Діаметр диска на початок / кінець
випробувань, мм 566 мм / 495 мм

Характеристика граничних параметрів
зносу

Знос діаметра диска
величиною 71 мм. Зміна

товщини диска до критич-
ної 4,95 мм

Таблиця 4 – Стан зміни параметрів дисків протягом
періоду ресурсних випробувань

Назва вузла,
деталі

Параметри дисків, мм
Знос, %

на початку ресурсних
випробувань

у кінці ресурсних
випробувань

Середній діаметр

Диск 566 495 13,0

Середня товщина крайки диска

δ – на початку випро-
бувань

δ '- у стані зношен-
ня *

Диск 6 4,95 17,5

Форма поверхні 

Диск Площина у вигляді
круга

Площина у вигляді круга з
дуговидним виробленням
диска та зміною його тов-

щини (рис. 2)

*- усереднене значення, визначене за 10-ма крайніми точками
вершин диска, на глибині 10 мм

Рис. 2 – Схематичне зображення спрацювання диска 

Рис. 3 – Сертифікат якості
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техники это реализуется сплошным мониторингом
объемов наработки, видов работ, динамики износа
машины в целом и контролируемых узлов в отдельно-
сти.

Summary. In past post-Soviet years, the state, as the
sole customer, producer and financier, could seek the
possibility of selecting machines to study their resource in
different soil and climatic zones of the country, which was
a painstaking, lengthy and costly process. Today, the
resource is a category of relations between the producer
of agricultural machinery and its consumer. The over-

whelming majority of domestic producers do not track the
resource at all.

In UkrNDIPVT L. Pogorilyy on its production base start-
ed resource testing of machines, based on a long-term
study of the full service life of the machine

Using the example of soil-cultivating and sowing tech-
nology, this is realized by continuous monitoring of the
amount of operating time, types of work, the dynamics of
wear and tear of the machine as a whole, and the moni-
tored nodes separately.

Стаття надійшла до редакції 19 вересня 2017 р.

Обладнання для переробки олійного насіння 
компанії  Farmet (Чехія)

УДК 62-027.33 – 035.83

У статті описані сучасні технології та обладнання для переробки олійного насіння виробництва компанії
FARMET (Чехія). Наводиться опис технологій холодного та гарячого пресування олійних культур та обладнання,
яке використовується для холодного і гарячого пресування. Для пресування олійних культур компанія FARMET
пропонує шнекові преси FL 200. Для невеликих господарств вона пропонує преси малої потужності моделей
UNO і DUO. Новинкою компанії є прес-цех КОМПАСТ модульного виконання, який використовується для пере-
робки олійних культур методом пресування і фільтрації рослинних олій. Цех може виконувати дворазове пресу-
вання холодним способом або пресуванням екструзією.

Ключові слова: олійні культури, холодне і гаряче пресування, компанія FARMET, Чехія.

Ясенецький В., канд. техн. наук, Пономаренко О., провідний інженер (УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого)

© Ясенецький В., Пономаренко О. 2017

Вступ. Компанія FARMET є одним із провідних
виробників обладнання для переробки насіння олійних
культур у Європі. Компанія пропонує аграріям сучасні
технології для гарячого і холодного пресування насін-
ня соняшнику, сої та інших культур.

Основна частина. На практиці для переробки
олійного насіння найчастіше використовуються техно-
логії одно- або дворазового пресування. Залежно від
температури, за якої відбувається вичавлювання олії,
пресування здійснюється холодним або гарячим спо-
собом.

Для внутрішньогосподарської переробки насіння
олійних культур компанія Farmet пропонує технологію
одноразового пресування холодним способом на базі
одного (або кількох) пресів типу FL 200 (рис. 1). 

Річна продуктивність переробки насіння ріпака на
одному пресі становить близько 1100 тонн, з виходом
олії - 370 тонн. Такий міні-цех прийнятний за ціною,
простий в обслуговуванні і характеризується високим

виходом олії (30-34%) за досить низької енергоємно-
сті.

Компанія реалізує на ринку Європи шнекові преси,
які характеризуються досить широким діапазоном
продуктивності і можуть бути використані для пере-
робки різноманітного насіння олійних культур. За
допомогою пресів малої потужності (UNO, DUO) можна
переробляти не тільки насіння олійних культур, а й
специфічні культури, такі як, наприклад, сафлор, мак,
розторопша, кунжут та ін. Цей тип пресів є оптималь-
ним рішенням для селянських і фермерських госпо-
дарств. Використання середніх (FL 200) і великих (FS
1010, FS 4010) пресів дозволяє створювати на їхній
базі технологічні лінії як для міні-цехів малотоннажної
переробки олійного насіння, так і для великих проми-
слових підприємств. 

Новинка компанії – компактний прес-цех КОМРАСТ
модульного виконання, призначений для переробки
олійних культур методом пресування і фільтрації рос-
линних олій (рис. 2). Прес-цех КОМРАСТ може здій-
снювати дворазове пресування холодним способом
або пресування з екструзією (одно- або дворазове).
Залежно від перероблюваної культури, призначення,
продуктивності та компонування складу модуль може
включати різну кількість пресів FL 200 (2-4 шт. ) та екс-
трудерів FE250 (1-2 шт.). Модульний принцип побудо-
ви дозволяє збільшувати продуктивність простою
докупівлею необхідного пресового та екструзійного
обладнання. Якщо переробка олійного насіння здій-
снюється дворазовим пресуванням або одноразовим

Рис. 1 – Шнековий прес FL 200
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екструзією (соєві боби), то продуктивність модуля ста-
новить 250-500 кг/год, а за дворазового пресування з
екструзією насіння соняшнику та ріпака – 300-600
кг/год. Прес-цех КОМРАСТ постачається в зібраному
вигляді «під
ключ» разом з
електрошафою
керування. Для
п е р е р о б к и
соняшнику реко-
мендується в
комплект постав-
ки включати
обладнання для
рушки і сепарації
лушпиння.

Висновки. Компанія FARMET виробляє широку
гаму обладнання для переробки олійних культур, яке
можуть ефективно використовувати невеликі, середні
і потужні аграрні підприємства.

Аннотация. В статье описаны современные техно-
логии и оборудование для переработки масличных
семян производства компании FARMET (Чехия).
Приводится описание технологий холодного и горяче-
го прессования масличных культур и оборудование,
используемое для холодного и горячего прессования.
Для прессования масличных культур компания
FARMET предлагает шнековые прессы FL 200, для
небольших хозяйств она предлагает прессы малой
мощности моделей UNO и DUO. Новинкой компании
является пресс-цех КОМПАСТ модульного исполне-
ния, который используется для переработки маслич-
ных культур методом прессования и фильтрации рас-
тительных масел. Цех может выполнять двукратное
прессование холодным способом или прессованием
экструзией.

Summary. The article describes modern technologies
and equipment for the processing of oilseeds produced
by FARMET (Czech Republic). The description of tech-
nologies of cold and hot pressing of oilseeds and equip-
ment used for cold and hot pressing are given. For press-
ing of oilseeds, the company FARMET offers screw press-

es FL 200. For small farms, it offers low-power presses of
models UNO and DUO. The novelty of the company is a
press-shop COMPASS of modular execution, which is
used for processing oilseed crops by pressing and filtra-
tion of vegetable oils. The shop can perform two-times
cold pressing or extrusion pressing.

Стаття надійшла до редакції 6 жовтня 2017 р.

Рис. 2 – Прес-цех KOMPACT «Farmet» 

«Консіма» –  завод колісних систем

УДК 631.3:629.3.027.54

У статті описана продукція ТОВ НВЦ «Консіма» (м. Дніпро). Підприємство пропонує аграріям і машинобудів-
никам одиночне і дрібносерійне виготовлення коліс; постачання коліс на індивідуальне замовлення, швидке
виготовлення систем здвоювання власного виробництва для тракторів і комбайнів: «м’які» системи - стяжки-
гаки, стяжки-замки; «жорсткі» системи - барабани, муфти; заміну імпортних шин на колеса з шинами українсь-
кого виробництва; виготовлення вузьких коліс для роботи в міжряддях: фіксовані – 35, 45, 56, 70, 75, 86, 90 см,
універсальні – 35/70, 45/75, 45/70/75 см; розширювачі колії; колісні навантажувачі для тракторів; ремонт і
модернізацію коліс.

Ключові слова: шини, колеса, диски колісні, системи здвоювання, ТОВ НВЦ «Консіма».

Далік Н., керівник відділу маркетингу та продаж (ТОВ НВЦ «Консіма»)
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Вступ. Сьогодні на полях України працюють потуж-
ні самохідні сільськогосподарські машини і трактори,
які переущільнюють ґрунт. Людство загубило природу
і продовжує це робити. Самохідний бурякозбиральний
комбайн фірми Holmer важить 25 т і в бункері вміщує
25 т буряків, і все це тисне на чотири колеса, які, зі
свого боку, тиснуть на ґрунт.

Власники сучасних високопродуктивних тракторів
зайшли в глухий кут, оскільки вага техніки досягає 20-
и і більше тонн.

За даними багаторічних досліджень доктора А.
Шептицького (Польща), ущільнення ґрунту сягає на
глибину 1,7 м і відновлюється тільки через 13 років. За
тим же джерелом, переущільнення ґрунту під час
вирощування кукурудзи на зерно в Канаді призводить
до зниження врожаю на 50%, вирощуванні пшениці і
вівса у Фінляндії – на 10-17%, вирощуванню ячменю в
Данії – на 16%.

Нижче наводиться інформація про
технічні рішення, які пропонує ТОВ
НВЦ «Консіма» для боротьби з ущіль-
ненням ґрунту.

Основна частина. ТОВ НВЦ
«Консіма» (м. Дніпро) - підприємство
сучасного типу, яке спеціалізується в
галузі розроблення і виготовлення
колісних систем для сільськогоспо-
дарської, лісової та будівельно-
дорожньої техніки. 

Сьогодні «Консіма» пропонує: 
• колісні диски (серійні, посилені,

ексклюзивні) власного виготовлення
для всіх видів сільгосптехніки;

• колеса в комплектації з шинами:
- постачання на локалізацію, тобто комплектація на

машинобудівні підприємства;
- заміна імпортних шин на колеса з шинами укра-

їнського виробництва;
- постачання коліс у комплектації з імпортними

шинами; 
- системи здвоювання власного виробництва для

тракторів і комбайнів:
• «м'які» - стяжки-гаки, стяжки-замки;
• «жорсткі» - барабани, муфти;
- виготовлення вузьких коліс для роботи в міжряд-

дях (рис 2):

• фіксовані 45, 56, 70, 75, 86, 90 см; 
• універсальні - 35/70, 45/75, 45/70/75 см і т. д., що

дозволяє нашим замовникам, купивши один комплект
коліс, застосовувати їх у двох, а то й більше агротехно-
логіях; 

- ремонт і модернізація коліс; 
- колеса в складі з широкими шинами низького

тиску на ґрунт.
Вивчаючи сучасні агротехнології та спираючись на

свій багаторічний досвід, “Консіма” пропонує ринку
продукцію, яка дозволяє сільгоспвиробникам макси-
мально використовувати наявні можливості сільгосп-
техніки 365 днів на рік, виконуючи:

- ранньовесняні роботи (по мерзлоталому ґрунті);
- посівні роботи важкими тракторами;
- культивацію, боронування, оранку з підвищенням

тягово-зчіпних властивостей;
- міжрядний обробіток важкими тракторами;
- збирання врожаю за будь-яких погодних умов;
- комунальні та будівельно-дорожні роботи.
Один з пріоритетних напрямків роботи підприєм-

ства – це забезпечення екологічно допустимого впли-
ву колісної техніки на ґрунт (зниження тиску на ґрунт,
зменшення пробуксовування, а отже – стирання ґрун-
ту (рис. 3), що за
умови грамотного
в и к о р и с т а н н я
значно збільшить
урожайність сіль-
госпкультур.

Висновок. ТОВ
НВЦ «Консіма»
пропонує цілу
низку технічних
рішень і послуг,

Рис. 1 – Диск для 
широкопрофіль-

них шин

Рис. 2 – Вузькі колеса для роботи в міжряддях

Рис. 3 – Конструкційне рішення для
зменшення тиску на ґрунт
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реалізація яких дозволяє зменшити ущільнення ґрунту
сучасною технікою, яка працює на землях України.

Аннотация. В статье описана продукция ООО НПЦ
«Консима» (г. Днепр). Предприятие предлагает агра-
риям и машиностроителям одиночное и мелкосерий-
ное изготовление колес; поставку колес по индивиду-
альному заказу, быстрое изготовление систем сдваи-
вания собственного производства для тракторов и
комбайнов: «мягкие» системы - стяжки-крюки, стяж-
ки-замки; «жесткие» системы – барабаны, муфты;
замену импортных шин на колеса с шинами украин-
ского производства; изготовление узких колес для
работы в междурядьях: фиксированные - 35, 45, 56,
70, 75, 86, 90 см, универсальные - 35/70, 45/75,
45/70/75 см; расширители колеи; колесные погрузчи-

ки для тракторов; ремонт и модернизацию колес.
Summary. The article describes the products of the

Scientific-Production Center "Konsima" LLC (Dnipro).
The enterprise offers agrarians and machine builders sin-
gle and small-scale production of wheels; supply of
wheels for individual orders, quick manufacturing of self-
propelled production systems for tractors and combines:
"soft" systems - tie-hooks, tie-locks; "hard" systems -
drums, couplings; replacement of imported tires on
wheels with Ukrainian tires; the manufacture of narrow
wheels for work in intermediate rows: fixed - 35, 45, 56,
70, 75, 86, 90 cm, universal - 35/70, 45/75, 45/70/75 cm;
gauge tracks; wheel loaders for tractors; repair and mod-
ernization of wheels.

Стаття надійшла до редакції 10 жовтня 2017 р.

Анализ эффективности применения 

соломы для сушки зерна

УДК 631.365

В статье изложен анализ перспективы использования соломы для сушки зерна и представлены результаты
испытаний разработанного опытного образца воздухонагревателя, использующего в виде топлива рулоны
соломы. Основными узлами топочного воздухонагревателя АТС-1 являются  камера сгорания, камера дожига-
ния, теплообменник, многоходовой калорифер, короб, воздуховод, дымовая трубка, перепускной коллектор,
распределительные воздуховоды, вентиляторы, взрывной клапан, загрузочная дверь. Имеет тепловую мощ-
ность 908 кВт; потребляемую электрическую мощность 21,7 кВт; расход топлива – 320 кг/час; КПД – 0,75.

Ключевые слова: солома, сушение зерна, зерносушилка.
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Вступление. Вследствие высокой стоимости тра-
диционных видов топлива – жидкого и газа, во многих
странах интенсивно разрабатываются конструкции
воздухонагревателей, работающих на местных видах
топлива: дровах, щепе, торфобрикетах, соломе,
костре, стержнях початков кукурузы. Особенно акту-
ально использование местных видов топлива на
сушке зерна, которая является самым энергоемким
процессом во всей технологической цепочке его про-
изводства [1]. 

Основная часть. Дрова, солома, торфобрикеты
при использовании в качестве топлива имеют целый
ряд недостатков: большую нестабильность и инер-
ционность горения, их необходимо дополнительно
готовить к сжиганию. Существенное влияние на теп-
лотворную способность дров или соломы оказывает
их влажность: чем она выше, тем меньше тепла они
выделяют, тем сложнее их сжигать. Сжигание местных
видов топлива в простых топочных агрегатах сопро-
вождается резкими перепадами уровня достигаемых
температур: в начале горения, в средине и при дого-
рании. Компенсируется эта нестабильность забрасы-
ванием новых порций топлива и регулировкой подачи
воздуха в топочное пространство. Но даже в идеаль-
ных случаях нестабильность горения остается высо-
кой. Другим недостатком местных видов топлива
является то, что агрегаты для их сжигания - сложнее, в
несколько раз выше по стоимости и металлоемкости,

чем воздухонагреватели, работающие на традицион-
ных видах топлива. Кроме того, использование,
например, дров для сушки зерна на высокопроизво-
дительных зерносушилках сопряжено с целым рядом
проблем. В первую очередь – это значительный объем
твердого топлива. Так, для зерносушилки производи-
тельностью 20 пл.т/ч требуется около 700 кг/ч или 1,5
м3/ч дров, а за сезон (при нормативной наработке у
зерносушилки 400 часов) - более 600 м3, что связано с
большими затратами труда и финансовых средств на
подготовку, хранение и сжигание такого объема топ-
лива. Тем не менее, дрова как топливо для зерносу-
шилок малого и среднего классов являются доступ-
ным альтернативным источником тепловой энергии.
Задача состоит в создании эффективных топок для ее
получения [2]. 

Другим важным источником получения тепловой
энергии для сельскохозяйственного производства
является солома. За рубежом, в том числе в Западной
Европе, США, Канаде, солому давно используют как
топливо. Но в то же время, в силу своих природных
свойств солома при сжигании создает целый ряд спе-
цифических проблем. Солома чрезвычайно гигроско-
пична, она способна поглотить воды в 7-10 раз боль-
ше собственного веса. В то же время эта влага, по
сравнению, например, с древесиной, в десятки раз
высвобождается быстрей при нагревании. Это
является существенным положительным свойством

І н н о в а ц і й н і  т е х н о л о г і ї  в  А П К
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соломы как топлива. Кроме того, потенциал соломы
как топлива можно оценить таким показателем: коли-
чество энергии, которое может быть получено из 1 кг
сухой (до 7 % влажности) соломы, составляет 3300
ккал, что вдвое меньше, чем в угле, и втрое меньше,
чем в дизельном топливе. Солома, как и древесина,
развивает теоретическую температуру горения на
уровне 1000…1200 0С, что вполне достаточно для
обеспечения такого процесса как подогрев наружного
воздуха с целью сушки зерна. Большим достоинством
соломы является практически полное отсутствие в
дымовых газах серы и ее соединений. В то же время
сжигание неподготовленной соломы в неприспособ-
ленных топках может понизить ее удельную энерго-
производительность до 100 ккал/кг, что крайне
неэффективно. Одним из основных достоинств соло-
мы как топлива, является ее достаточное количество,
ежегодная возобновляемость и сравнительно неболь-
шие расстояния для перевозки. Информация о сред-
негодовом производстве и структуре использования
соломы в Республике Беларусь приведена в таблицах
1 и 2. В последние годы в республике получают около
9 млн. тонн соломы и заготавливают примерно 5 млн.
тонн (таблица 1). Исходя из структуры использования
(таблица 2) при полном исключении ее применения на
укрытии буртов и  силосовании, на сушку зерна, без
ущерба другим направлениям использования, может
быть использовано около 1 млн. тонн. С учетом того,
что в каждом сельскохозяйственном предприятии
республики имеется в наличии необходимая техника
для заготовки соломы в тюках или рулонах, она долж-
на рассматриваться в ближайшей перспективе как
основное местное топливо для зерносушилок.
Технико-экономическая эффективность использова-
ния соломы в качестве топлива имеет следующие
показатели. Теплотворная способность соломы
(влажностью не более 18%) составляет в среднем
около 2773 ккал/кг. Следовательно, 1 кг жидкого топ-
лива может быть заменен 3,5 кг соломы. Удельный
расход соломы (при КПД воздухонагревателя равном
0,88 по отношению к воздухонагревателю, работаю-
щем на жидком топливе) в среднем составит 27
кг/пл.т. При стоимости соломы 8,5 у.е./т и сезонной
выработке зерносушилкой 4000 пл.т стоимость топли-
ва, израсходованного за сезон, составит 918 у.е., что
составляет 47,3 % по отношению к использованному
топливу воздухонагревателем, работающем на газу.
Таким образом, по своим технико-экономическим
показателям солома имеет существенные перспекти-
вы использования на сушке зерна. Однако, она требу-
ет обязательной подготовки к сжиганию.

Там, где будет использоваться солома, необходи-
мо организовать навесы для хранения, обеспечить
вспомогательными механизмами доставку и загрузку
ее в топку. За рубежом одним из самых перспектив-
ных направлений работ по созданию воздухонагрева-
телей на местных видах топлива является разработка
агрегатов, работающих на соломе. Широкое исполь-
зование соломы для производства энергии в Европе
началось в 70-е годы прошлого столетия. Наибольших
успехов в этом достигли Германия и Дания. В 1997 г. в
сельском хозяйстве Дании, например, уже функцио-
нировало около 10 тысяч котлов и теплогенераторов,

применяющих в качестве топлива солому, спрессо-
ванную в тюки или брикеты. Это позволило включить в
энергетический баланс страны новый вид энергоно-
сителя на уровне 1,4% от общего энергопотребления.
Естественно, что большая часть этой энергии была
выработана и потреблена в сельском хозяйстве на
обогрев помещений и сушку сельскохозяйственных
материалов.

Вместе с этим оказалось, что целенаправленное
сжигание соломы в больших количествах имеет целый
ряд научно-технических проблем. Обеспечить требуе-
мый процесс горения соломы можно лишь в специ-
альных топках и только в том случае, если она будет
особым образом (прессованием, брикетированием)
подготовлена к сжиганию. Процесс горения также
имеет свои особенности. Солома по своей структуре
препятствует интенсивному горению и требует
подачи так называемого вторичного воздуха для
дожигания образующихся при горении летучих горю-
чих веществ (окиси углерода, водорода). При этом
вторичный воздух должен быть подогрет до темпера-
туры 500-600 оС. Кроме того, теплотворная способ-

Таблица 1 − Среднегодовое производство и заготовка
соломы в республике

Наименование
культуры

Уборочная 
площадь,

тыс. га

Биологическая
урожайность,

т/га
Производство,

млн.т
Заготовка,

млн.т

Рожь озимая 400 3,6 1,44 0,72

Ячмень 560 3,2 1,79 1,25

Овес 170 3,3 0,56 0,48

Пшеница 
озимая 320 3,5 1,12 0,67

Пшеница 
яровая 150 3,4 0,51 0,31

Тритикале 450 3,6 1,62 0,81

Рапс 350 3,8 1,33 0,4

Прочие 200 3,2 0,64 0,45

Всего 2600 3,47 9,01 5,09

Таблица 2 − Среднегодовые объемы использования
соломы в республике 

Назначение

Фактически 
используется

Прогнозируемое
использование

Объем,
млн. т

Структура,
%

Объем,
млн. т

Структура,
%

На корм, всего: 3,21 35,6 3,0 25

в том числе:

−для силосования; 0,6 6,7 0,6 5

−для приготовления
кормосмесей; 2,6 28,9 2,4 20

На подстилку (приго-
товление навоза) 0,51 5,7 2,4 20

Для укрытия буртов 0,7 7,8 0 0

Для реализации фер-
мерам и населению 1,2 13,3 0,84 7

На топливо для зер-
носушилок 0 0 0,96 8

Запашка 3,92 43,5 4,8 40

Всего 9,53 105,9 12,0 100
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ность соломы, как и дров, очень сильно зависит от ее
влажности. Например, при влажности 20% (наиболее
пригодной для сжигания) ее удельная теплотворная
способность составляет около 4000 ккал/кг, тогда как
при влажности 40-45% (обычно случающейся во
время уборки) она понижается до 1500-1800 ккал/кг.
Поэтому, для этих целей необходимо проводить заго-
товку соломы оптимальной влажности. Хранить соло-
му, предназначенную для применения в качестве топ-
лива, необходимо в складах, не допускающих ее
увлажнения. 

В развитии направления по использованию соло-
мы как топлива в сельскохозяйственном производ-
стве РУП «НПЦ НАН Беларуси по механизации сель-
ского хозяйства» был разработан и заводом ОАО
«Мозырьсельмаш» изготовлен топочный агрегат АТС-
1 (рисунок 1). Особенностью конструкции этого агре-
гата стал повышенный объем камеры сгорания, уве-
личенная поверхность теплоотдачи топки и тепло-
обменника. На агрегате был установлен более мощ-
ный вентилятор. Конструкционно-технологическая
схема воздухонагревателя АТС-1,0 представлена на
рисунке 2. Приемочные испытания воздухонагревате-
ля АТС-1,0, изготовленного ОАО «Мозырьсельмаш»,
проводились на испытательном полигоне этого заво-
да. Воздухонагреватель АТС-1,0 состоит из следую-
щих основных узлов: камеры сгорания, камеры дожи-
гания, теплообменника, многоходового калорифера,
перегородок, короба, воздуховода, дымовой трубы,
отражателя, перепускного коллектора, кожуха топки,
распределительных воздуховодов, вентилятора
подачи теплоносителя, вентилятора подачи наддувоч-
ного воздуха, взрывного клапана, упорной решетки,
опор, загрузочной двери. 

Воздухонагреватель АТС-1,0 работает следующим
образом. Рулоны соломы закладываются в камеру
сгорания и поджигаются. Дверца топки закрываются и
включается вентилятор подачи надувочного воздуха и
вентилятор подачи теплоносителя. После прогрева
воздухонагревателя и достижения заданной темпера-
туры теплоносителя номинальный режим работы под-
держивается управлением вентилятором подачи
надувочного воздуха. Технические параметры возду-
хонагревателя АТС-1,0 представлены в таблице 3. 

При проведении приемочных испытаний получены
теплотехнические показатели работы воздухонагре-

вателя, представленные в таблице 4. Основные тепло-
технические показатели воздухонагревателя АТС-1,0
по результатам испытаний оказались на уровне
серийных зарубежных аналогов такой мощности:
удельный расход условного топлива – 0,15 кг /кВт,
удельный расход электроэнергии 0,024 кВт ч/ кВт.
Однако, удельная масса данного воздухонагревателя
составила 10,46 кг ч/кВт, что существенно превышает
показатели, например, воздухонагревателей на дро-
вах – 4…7 кг ч/кВт. Температура теплоносителя на
выходе существенно колебалась и находилась в пре-
делах 103…107 0С, что в основном определялось каче-
ством используемых рулонов соломы и их влажности.
Суммарные потери теплоты составили 17,9 %, что на
13,2 % меньше чем у воздухонагревателя на дровах.
Следует отметить также то, что температура уходящих
дымовых газов не превышала 280 0С, что 16,4 % ниже
чем при использовании дров и, следовательно, это
подтверждает эффективную работу созданного для
воздухонагревателя теплообменника.

Рис. 1 – Общий вид воздухонагревателя АТС-1,0

———надувочный воздух; —−—теплоноситель; —−−—дымо-
вые газы;  ••••••••дожигаемые продукты горения

1 – камера сгорания; 2 – камера дожигания; 3 – теплообмен-
ник; 4 – калорифер; 5 – перегородки; 6 – короб; 7 – воздухо-

вод; 8 – дымовая труба; 9 – отражатель; 10 – перепускной кол-
лектор; 11– кожух топки; 12 – распределительные воздухово-
ды; 13 ¬– вентилятор подачи теплоносителя; 14 – вентилятор

подачи наддувочного воздуха; 15 – взрывной клапан; 16 – упор-
ная решетка; 17 – опоры; 18 – загрузочная дверь

Рис. 2 – Конструкционно-технологическая схема воздухонагре-
вателя АТС-1,0

Таблица 3 – Основные технические параметры 
воздухонагревателя АТС-1,0

Наименование показателя Значение 

Марка воздухонагревателя АТС-1,0

Вид топлива солома

Тепловая мощность, кВт 1000

Интервал регулирования температуры 
теплоносителя, С 40…120

Расход топлива, кг/ч 320

Мощность установленного 
электрооборудования, кВт 23,5

Производительность вентилятора
теплоносителя, м3/ч 32000

Объем топочной камеры, м3 6,7

КПД воздухонагревателя 0,78

Габаритные размеры: длина, ширина, высота,
мм: 6050x5670x7780

Масса , кг 9500
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Удельный расход условного топлива при использо-
вании соломы был на 11,8 % ниже, чем у дров.
Поэтому, также, КПД агрегата достигал величины
0,75. 

Выводы. Результаты проведенных исследований
подтвердили, что использовать солому в качестве
топлива для сушки зерна технически возможно и эко-
номически целесообразно. Применение в воздухона-
гревателе в виде топлива соломы, по сравнению с
дровами, позволило повысить КПД до 0,75, снизить
суммарные потери теплоты на 13,2 %, температуру
дымовых газов на 16,4 % и удельный расход условно-
го топлива на 11,8 %.
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Анотація. У статті викладено аналіз перспективи
використання соломи для сушіння зерна та представ-
лені результати випробувань розробленого дослідно-
го зразка повітронагрівача,  який використовує як
паливо рулони соломи. Основними вузлами топкового
повітронагрівача АТС-1 є камера згоряння, камера
допалювання, теплообмінник, багатоходовий калори-
фер, короб, повітропровід, димова трубка, перепуск-
ний колектор, розподільні повітроводи, вентилятори,
вибуховий клапан, завантажувальні двері. Має тепло-
ву потужність 908 кВт; споживану електричну потуж-
ність – 21,7 кВт; витрата палива 320 кг / год; ККД –
0,75.

Summary. The article presents an analysis of the
prospects for the use of straw for drying grain and pres-
ents the results of testing the developed prototype of an
air heater using straw as a fuel. The main components of
the ATS-1 combustion air heater are a combustion cham-
ber, a post-combustion chamber, a heat exchanger, a
multi-way heater, a duct, a smoke pipe, a bypass mani-
fold, air distribution ducts, fans, an explosive valve, a
loading door. It has a heat output of 908 kW; consumed
electrical power 21.7 kW; fuel consumption 320 kg / hour;
The efficiency is 0.75.

Стаття надійшла до редакції 14 вересня 2017 р.

Таблица 4 – Теплотехнические показатели работы
воздухонагревателя  АТС-1,0

Наименование показателя Значение 

Расход топлива, кг/ч 320

Потребляемая электрическая мощность, кВт 21,7

Достигнутая тепловая мощность, кВт 908

Температура теплоносителя на выходе, 0С 105,3

Степень нагрева наружного воздуха, 0С 95,3

Подача нагретого воздуха, м3/ч 27400

Температура уходящих дымовых газов, 0С 280

Потери теплоты, %:

от химической неполноты сгорания 4,3

от механической неполноты сгорания 12,2

в окружающую среду с уходящими газами 1,4

Удельный расход топлива, кг /кВт 0,352

Удельный расход условного топлива, кг у.т. /кВт 0,15

Удельный расход электроэнергии, кВт ч/кВт 0,024

Удельная масса, кг ч/кВт 10,46

КПД агрегата 0,75
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Динамічна родючість грунту та її  проявлення в
новій системі  землеробства

УДК 631.452

У статті висвітлені глобальні проблеми суспільства та сучасні проблеми землеробства. Наведено поняття
динамічної родючості ґрунту, обґрунтовано та запропоновано альтернативні елементи технології виробництва
продукції рослинництва, які базуються на новому мисленні стосовно процесу ґрунтоутворення, системі жив-
лення рослин, законах природи. 

До альтернативних елементів технології виробництва продукції рослинництва повинні увійти ЕМ-технології,
органо-мінеральні комплекси, стимулятори росту, морфорегулятори, різноманітні антистресові препарати,а
також посилені заходи щодо захисту рослин від хвороб і шкідників біологічного походження.

Ключові слова: динамічна родючість ґрунту, елементи технології, нова система землеробства.

Негуляєва Н., канд. с.-г. наук, Бондаренко О., науковий співробітник, Боднар О., науковий співробітник, Гусар І.,
завідувач відділу (УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого)

©  Негуляєва Н., Бондаренко О., Боднар О., Гусар І., 2017

Суть проблеми. У сучасних умовах людство деда-
лі більше стикається зі світовими проблемами, такими
як зміна клімату, стрімкий ріст населення, падіння
рівня життя, глобалізація сільського господарства,
деградація ґрунту, втрата біологічного різноманіття
тощо.

Інтенсивні технології виробництва продукції рос-
линництва, засновані ще в 70-х рр. минулого століття,
сьогодні проявляють більше недоліків, ніж переваг,
таких як негативний баланс елементів живлення,
деградація ґрунту, посилена мінералізація у результа-
ті інтенсивного обробітку і застосування тільки міне-
ральних добрив, інтенсивна хімізація сільськогоспо-
дарського виробництва, а також втрати гумусу в
результаті ерозії. Якщо така тенденція до зменшення
гумусу в ґрунтах зберігатиметься і надалі, то в недале-
кому майбутньому Україна може опинитися на порозі
гумусового голоду – великої екологічної катастрофи, і
тоді вже ніякі агротехнічні, меліоративні, природоохо-
ронні та організаційно-господарські заходи не змо-
жуть відновити агротехнічний потенціал українського
чорнозему.

Аналіз останніх досліджень і публікацій свід-
чить, що зміни клімату в Україні стають не лише відчут-
ними, а й помітними [1-3]. Відмічаються прояви екс-
тремальних та невластивих раніше для наших широт
погодних явищ, загострилися проблеми з водними
ресурсами, почастішали посухи. Проте нерівномірний
розподіл опадів та часті посухи є наслідком не лише
змін клімату, а й нераціональної сільськогосподарської
діяльності.

Відомий природознавець XIX ст. В.В. Докучаєв
(1846-1903 рр.) ще у свій час стверджував, що посуха
- це явище некліматичного походження, а майже
виключно ґрунтово-ландшафтного, створеного нашою
землеробською практикою. Головними причинами
його є вирубування лісів, знищення природних водойм
та значне розорювання земельних масивів. Він запев-
няв, що якщо ландшафт привести в стан, наближений
до природного, то мікроклімат території буде регуль-
ованим, а посухи перестануть наносити значної
шкоди. Для цього необхідно відновити лісосмуги, при-

родні водойми, проводити залуження та зупинити
повальну деградацію й ерозію ґрунтів [4].

Відомий український вчений, агроном О.О.
Ізмаїльський (1851-1914 рр.) також стверджував, що
головною причиною прогресивного висушування
степу є нераціональне ведення степового землероб-
ства. Він також зазначав, що якщо не вживати ніяких
заходів, які корінним чином змінять існуючу систему
землеробства, то незабаром степові простори пере-
творяться на пустелю [5]. Пройшло не так багато часу
і вже сьогодні ми можемо констатувати мінімальні
показники природної родючості ґрунтів, отримання
врожаю культур за рахунок постійного внесення син-
тетичних елементів та щорічної втрати придатної для
сільськогосподарської діяльності землі через опусте-
лювання [6]. Згідно з ДСТУ 4362:2004 «Якість ґрунту.
Показники родючості ґрунтів» (2006 рік видання) най-
вищий показник родючості ґрунту в чорноземі типово-
му становить 5,5-6,3% [7]. Стосовно 12-15% гумусу,
які були за часів В.В. Докучаєва, вже навіть і не згаду-
ється.

Тому постає необхідність упровадження новітніх
ресурсоощадних технологій сільськогосподарського
виробництва, спрямованих на збереження та віднов-
лення родючості ґрунтів.

Метою публікації є ознайомлення читачів з альтер-
нативними елементами технології вирощування сіль-
ськогосподарських культур, заснованих на “новій”
системі землеробства І.Є. Овсинського. 

Виклад основного матеріалу. В агрономічній
науці розрізняють такі терміни родючості ґрунту:

- природна, яка сформувалася під час природного
протікання ґрунтотворного процесу;

- потенційна – визначається запасом елементів
живлення в ґрунті як у доступній, так і недоступній
формах;

- штучна – створюється під час використання обро-
бітку ґрунту, внесення добрив, зрошення, осушення
тощо;

- ефективна – враховує застосування праці, капіта-
лу і вимірюється величиною врожаю;

- реальна – ступінь проявлення потенційної родю-
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чості в конкретних умовах і оцінюється зв’язуванням
енергії в конкретних ґрунтово-кліматичних зонах.

Жодне з цих визначень не пояснює, у чому полягає
суть родючості і як її підвищити, тому що родючість
ґрунту необхідно розглядати не як набір певних пара-
метрів, а як певний процес. У ґрунтовому середовищі
постійно відбувається синергетична взаємодія орга-
нічної речовини, мікрофлори ґрунту та ґрунтово-
поглинального комплексу. Поняття родючості ґрунту
повинно поєднуватися з активністю живої біомаси
ґрунту. Сьогодні виділено таке поняття як динамічна
родючість, тобто біологічне перетворення енергії
органічної речовини в нову біомасу [8]. 

Родючість ґрунту – основа усіх засобів виробництв
цивілізації, тому головним законом стабільності еко-
номіки виступає закон відтворення динамічної родю-
чості, через організацію колообігу органічної речовини
в агроценозах. Родючість ґрунту, як відомо, можна від-
новлювати безкінечно, так як це відбувалося в природі
протягом тисячоліть. Це цілком реально і не так уже й
дорого, як запевняють науковці [9]. Врожаї відновлю-
ються уже через 5 років, а не 500 як стверджують деякі
ґрунтознавці. Це відбувається завдяки тому, що з під-
вищенням динамічної родючості ґрунту врожаї збіль-
шуються до оптимальних, а рентабельність вироб-
ництва цієї продукції зростає до максимуму. Іншими
словами – високорентабельне землеробство можливе
лише на динамічно родючих землях.

Враховуючи вищезазначене, варто наголосити на
тому, що в Україні слід кардинально змінити підходи до
технологій, які застосовуються в землеробстві.
Передовсім необхідно відмовитися не лише від засто-
сування хімічних засобів захисту рослин, а й синтетич-
них добрив. Ми живемо в епоху великомасштабних
змін та руйнувань існуючих стереотипів, у якій нарешті
повинна запрацювати добре відома і водночас удос-
коналена нова система землеробства І.Є.
Овсинського (1856-1909 рр.) [10]. 

Мова йде про створення системи землеробства,
яка буде базуватися на “новому мисленні” стосовно
процесу ґрунтоутворення на системі живлення рос-
лин, законах природи. Рослинний і тваринний світ, як і
все навколишнє середовище, підкорюються одним і
тим же фізичним законам нашої планети. Жити в гар-
монії з природою - значить пізнати ці закони та навчи-
тися їх застосовувати. Природному землеробству,
насправді, більше 100 років. Нині розпочався період
чергового його підйому. Приміром, в Америці та в
Європейських країнах поширюється поверхневий та
нульовий обробітки ґрунту. В Аргентині як сидерати
використовуються бур’яни. За таких технологій уже
призупинено деградацію ґрунтів на значних площах
[11]. 

Оновлена система природного землеробства
повинна базуватися на:

- запуску процесів відновлення родючості ґрунту,
застосовуючи ЕМ-технології;

- використанні післяжнивних решток та вирощуван-
ні сидеральних культур;

- поверхневому обробітку ґрунту;
- застосуванні позакореневого підживлення орга-

но-мінеральними комплексами, стимуляторами, мор-
форегуляторами та різноманітними антистресовими

препаратами;
- системі захисту с.-г. культур на основі достовір-

ного фітомоніторингу і сумісного застосування в пере-
хідному періоді хімічних та біологічних засобів захисту
рослин. 

Висновки. Підводячи підсумок, варто зазначити,
що сучасне землеробство повинно бути відновлю-
вальним. Перш за все, необхідно відновлювати фізич-
ну, порушену обробітком, структуру ґрунту через від-
новлення малого колообігу речовин та застосування
ефективних мікроорганізмів. Мульчуванням поверхні
ґрунту післяжнивними рештками та сидеральними
культурами намагатися максимально використовува-
ти кількість опадів упродовж вегетаційного періоду
сільськогосподарських культур. Нині провідними нау-
ковцями розроблені та науково-обґрунтовані підходи
щодо відновлення родючості ґрунту та відмови від
застосування пестицидів протягом 5-7 років. Але для
цього галузі рослинництва необхідна справжня увага і
підтримка з боку держави. Держава повинна сприяти
розвитку сільського господарства, відновленню діяль-
ності біофабрик і біолабораторій, які функціонували у
90-х роках минулого століття. Такі підходи необхідно
детально освоювати та впроваджувати у науковій
сфері, виробничій діяльності агропідприємств різно-
манітних форм власності.
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Аннотация. В статье освещены глобальные про-
блемы общества и современные проблемы земледе-
лия. Приведено понятие динамического плодородия
почвы, обоснованы и предложены альтернативные
элементы технологии производства продукции расте-
ниеводства, основанные на новом мышлении относи-
тельно процесса почвообразования на системе пита-
ния растений, законах природы. 

К альтернативным элементам технологии про-
изводства продукции растениеводства должны войти

ЭМ-технологии, органо-минеральные комплексы,
стимуляторы роста, морфорегуляторы, различные
антистрессовые препараты, а также усиленные меры
по защите растений от болезней и вредителей биоло-
гического происхождения.

Summary. The article highlights global problems of
society and modern problems of agriculture. The concept
of dynamic soil fertility is given, alternative elements of
crop production technology based on new thinking on the
process of soil formation, the plant nutrition system, the
laws of nature are grounded.

Alternative elements of the technology of production
of crop products should include EM technologies,
organo-mineral complexes, growth stimulators, morpho-
regulators, various antistress drugs, as well as strength-
ened measures to protect plants from diseases and pests
of biological origin.

Стаття надійшла до редакції  2017 р.

Аерація водоймищ

УДК 556.322

У статті наведена інформація про канадські аератори «Koenders», які призначені для аерації водоймищ, щоб
боротися із задухою риби. Їх рекомендує для використання в Україні науково-виробниче підприємство
«Агроресурси» (м. Суми). Вітрові системи з однією діафрагмою обробляють водоймище площею 0,8 га, з под-
війною діафрагмою – 1,2-1,6 га. Аератор безшумний. Він починає працювати на швидкості вітру 2 м/сек. Башти
аераторів виробляються заввишки 3,65; 4,9; 6 і 7,3 м. Верхнє розміщення компресора та з’єднання через шар-
нірну трубу забезпечує безперебійну роботу і механічну довговічність.

Ключові слова: Водоймища, задуха, аератор «Koenders»,  НВП «Агроресурси» (м. Суми).

Ясенецький В., канд. техн. наук (УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого)
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Вступ. Однією з проблем рибних господарств
України є задуха риби в спекотні літні дні та морозні
зимові, під час яких гине велика кількість риби. Для
боротьби з задухою у водоймищах НВП «Агроресурси»
рекомендує використовувати канадські аератори
«Koenders». Нижче наводиться опис і технічні парамет-
ри канадських аераторів.

Основна частина. У природних умовах кисневий
обмін в озері чи ставку є недостатній. Влітку на
поверхні формується шар теплої води і його несе шар
холоднішої води, який знаходиться під ним. Шар
холодної води не має контакту з атмосферою, через
це втрачає кисень. В умовах низького рівня кисню з
відкладень водойми виходять поживні речовини для
рослин, метали та болотні гази і вони затримуються в
холодному шарі води.

Восени температура повітря і поверхні озера чи
ставка швидко знижується. Коли поверхня досягає
температури холоднішого, нижнього шару, озеро або
ставок "перевертається". Це означає, що вода в озері
більше не розділяється на шари, а навпаки, змішу-
ється. Живильні речовини і небажані сполуки рівномір-
но розподіляються по всій водоймі. 

Взимку крижаний покрив перешкоджає переходу
кисню з атмосфери у воду. Коли кисень вичерпується,
активність мікроорганізмів у відкладеннях знову почи-

нає випускати небажані сполуки. Одна з цих сполук,
сірководень, виробляє запах «гнилих яєць», це часто
відбувається у невеликих водоймах наприкінці зими. 

Навесні крига тане, поверхня нагрівається і вода
змішується, повністю розподіляючи небажані сполуки
всюди по воді. Розчинені живильні речовини стають
доступними для рослин і водоростей біля поверхні. З
підвищенням температури повітря негативний цикл

Рис. 1 – Канадський аератор «Koenders» на водоймищі
УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого
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починається знову.
Щоб запобігти зниженню рівня кисню, необхідна

додаткова аерація. Це додає кисень у воду і забезпе-
чує повне змішування води, при цьому контакт з атмо-
сферою - максимальний. Дослідження показали, що
озера або ставки бажано насичувати повітрям 24
години на добу круглий рік.

На сьогодні фірма «Koenders» виробила більше 
50 000 вітряних аераторів.

Аератор «Koenders» складається з пірамідальної
башти, вітряного колеса, компресора, повітропрово-
дів, розпилювача, донного клапана і клапана скидання
тиску.

Під дією вітру колесо обертається і приводить у дію
компресор, який подає повітря по повітропроводах до
донного клапана.

Один аератор обробляє водоймище площею 0,8 га.
У конструкції компресора використано колінчастий

вал та герметичні підшипники із шліфованої та поліро-
ваної сталі.

Лопатеві сегменти виготовлені великою площею,
що дозволяє вітряку починати працювати за невели-
ких швидкостей вітру.

Велика площа діафрагми дозволяє вітряку зберег-
ти енергію і при цьому пропускати максимальний
об’єм повітря.

Хід поршня компресора складає 0,5 дюйма.
Хвіст вітряного колеса має велику площу, що доз-

воляє орієнтувати колесо за вітром. 
Башти виготовляються заввишки 3,65 м; 4,9 м; 6 м і

7,3 м.
Компанія «Koenders» виготовляє також вітрові

системи з компресором та подвійною діафрагмою,
двома розпилювачами, двома донними клапанами.
Такий аератор обробляє водойму площею 1,2-1,6 га.

Аератор починає працювати на швидкості вітру 
2 м/сек. Монтується вітряк біля ставка, але не далі як

за 300 м.
Вітрові аератори «Koenders» підвищують вміст

кисню у воді, уповільнюють ріст водоростей, цвітіння
води та замулення ставків, зменшують кількість шкід-
ливих бактерій та токсичних речовин, покращують ріст
риби та знижують її захворювання.

Висновок. Для вирішення проблеми доцільності
використання аераторів «Koenders» на водоймищах
України слід провести їх випробування в УкрНДІПВТ ім.
Л. Погорілого.

Аннотация. В статье приведена информация о
канадских аэраторах «Koenders», которые предна-
значены для аэрации водоемов, чтобы бороться с
удушьем рыбы. Их рекомендует для использования в
Украине научно-производственное предприятие
«Агроресурсы» (г. Сумы). Ветровые системы с одной
диафрагмой обрабатывают водоем площадью 0,8 га,
с двойной диафрагмой - 1,2-1,6 га. Аэратор бесшум-
ный. Он начинает работать на скорости ветра 2 м / с.
Башни аэраторов производятся высотой 3,65; 4,9; 6 и
7,3 м. Верхнее расположение компрессора и соеди-
нения через шарнирную трубу обеспечивает беспе-
ребойную работу и механическую долговечность.

Summary. The article provides information on
Canadian aerators "Koenders", which are intended for
aeration of reservoirs to fight asphyxia of fish. They are
recommended for use in Ukraine by the scientific and
production enterprise "Agroresursy" (Sumy). Wind sys-
tems with one diaphragm process a water body with an
area of 0,8 hectares, with a double aperture - 1,2-1,6
hectares. The aerator is silent. It starts working at 2 m / s.
The aerator towers are made of 3.65; 4.9; 6 and 7,3 m.
height The top placement of the compressor and connec-
tion through the hinge pipe ensures uninterrupted opera-
tion and mechanical durability.

Стаття надійшла до редакції 16 жовтня 2017 р.
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До питання оцінювання точності  
вимірювань під час випробувань 

сільськогосподарських машин

УДК 621.3.088.3

Підвищення точності вимірювань є однією з найважливіших проблем сучасної метрології. Один із шляхів
вирішення цієї проблеми – удосконалення методів оброблення і оцінювання точності результатів вимірювань.
Розглянуто підходи до оцінювання точності вимірювань під час випробування сільськогосподарських машин.
Наведено аналіз вимірювань, які виконуються у випробувальних лабораторіях УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого і
його філіях. Зроблено порівняльний аналіз підходів до оцінювання точності вимірювань за видами випробувань.
Проведений аналіз свідчить про те, що розрахунок невизначеності вимірювання є обов’язковим елементом оці-
нювання їх точності. Розподіл показників, вимірювання яких проводиться у випробувальних лабораторіях, за
методами вимірювання і видами фізичних величин дасть змогу розробити комплект нормативних документів з
оцінювання невизначеності вимірювання за кожним показником, враховуючи методи, в яких ці вимірювання
здійснюються.

Ключові слова: вимірювання, випробування, невизначеність, похибка, метод вимірювання, метод випробування.
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Вступ. Вимірювання є невід'ємним елементом у
переважній більшості сфер практичної діяльності
людини. При цьому достовірність рішень, прийнятих
на основі результатів вимірювань, залежить від точно-
сті останніх. Підвищення точності метрологічних робіт
в умовах ринкової економіки є не стільки технічним,
скільки матеріальним фактором. Крім того, точність
вимірювань найчастіше визначає рівень матеріальних
витрат у виробничих і невиробничих сферах. Саме
тому підвищення точності вимірювань є однієї з най-
важливіших проблем сучасної метрології.

У статті наведено порівняльний аналіз підходів до
оцінювання точності вимірювань під час випробувань,
розглянуто результати узагальнення сфер акредитації
випробувальних лабораторій (ВЛ) УкрНДІПВТ ім. Л.
Погорілого і його філій за видами випробувань і вимі-
рювань.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Підвищення точності вимірювань є однією з найважли-
віших проблем сучасної метрології. Один із шляхів
вирішення цієї проблеми – удосконалення методів
обробляння і оцінювання точності результатів вимірю-
вань. Прийняття Україною міждержавного документа
РМГ 43-2001 [1], введення в дію ДСТУ ISO/IEC
17025:2006 [2], а також підписання Угоди про взаємне
визнання (MRA) національних еталонів одиниць і про-
токолів калібрування і вимірювань, які видаються
національними метрологічними інститутами, стало
початком законодавчого використання підходу неви-
значеності (ПН) на території України.

На сьогодні в метрології існують два підходи до оці-
нювання точності вимірювань: класичний підхід на
основі похибки і підхід на основі невизначеності.

В основі класичного підходу лежить поняття істин-
ного значення вимірюваної величини [3]. Підхід на
основі невизначеності опирається на результат вимі-
рювання. У цьому сенсі відмінність між похибкою і
невизначеністю вимірювань зводиться до відмінності
систем координат, щодо яких розглядають істинне
значення вимірюваної величини і результат вимірю-
вання.

Найбільш повним документом у цій сфері на сьо-
годнішній день є «Керівництво з вираження неви-
значеності вимірювань» (GUM) [4]. Створення GUM
було продиктовано гострою практичною необхідністю.
Одним з приводів його розробки послужила невідпо-
відність метрологічних характеристик однорідних ета-
лонів різних країн під час міжнародних звірень.

Мета і постановка завдання дослідження.
Метою статті є аналіз підходів до оцінювання точності
вимірювань.

Для досягнення поставленої мети необхідно вико-
нати такі завдання:

– зробити порівняльний аналіз підходів до оціню-
вання точності вимірювань;

– узагальнити сфери акредитації ВЛ УкрНДІПВТ ім.
Л. Погорілого і його філій за видами випробувань і
вимірювань.

Порівняння підходів до оцінювання точності
вимірювання. Розглядаючи похибки вимірювань �,
систему координат прив'язують до істинного значення
вимірюваної величини, спостерігаючи розсіювання
результату вимірювань.

У цьому випадку вимірювана величина є перемін-
ною і варіація результату вимірювання дорівнює варіа-
ції похибки.

Нормативні документи класичного підходу перена-
сичені термінами, що описують характеристики точно-
сті і носять як якісний, так і кількісний характер.
Частину характеристик класичного підходу фізично
неможливо визначити. Тому в класичному підході вве-
дено додаткове поняття умовно істинного (дійсного
значення. Похибкою називають відхилення результату
вимірювання від істинного значення (величина, яка не
може бути визначена).

Термінологічна основа підходу за невизначеністю
істотно більш певна і лаконічна. Крім того, класифіка-
ція характеристик точності не за характером мінливо-
сті (випадкова і систематична), а за способом їх оці-
нювання (А і В), набагато природніша, оскільки
позбавляє від плутанини в оцінюванні випадкової
похибки одноразових вимірювань.

Рівняння точності в класичному підході засноване
на методі лінеаризації, а в підході за невизначеністю –
на законі поширення невизначеності. Обидва рівняння
представляють собою перший член у розкладанні в
ряд Тейлора модельного рівняння (рівняння вимірю-
вання). Відмінність у рівняннях точності спостерігаєть-
ся під час урахування вищих членів розкладання за
використання істотно нелінійних моделей.

У табл. 1 наведено результати аналізування і порів-
няння підходів до оцінювання точності [1, 3, 5-9].

Узагальнення сфер акредитації випробувальних
лабораторій УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого і його філій

Таблиця1 – Порівняльний аналіз двох підходів до 
оцінювання точності

Класичний підхід Підхід 
невизначеності

Постулати

а) існує істинне значення 
вимірюваної величини у0;
б) істинне значення визначи-
ти неможливо;
в) істинне значення –
величина невипадкова

результат 
вимірювання у –
величина 
невипадкова.

Характеристики
точності

якісні
точність:
істинність (правильність);
прецизійність

невизначеність

кількісні

невизначувані

стандартна 
невизначеність
типу А.
стандартна 
невизначеність
типу В.
сумарна стандарт-
на невизначеність
(невизначеність
вихідної величи-
ни)
розширена неви-
значеність

похибка Δ=у–у0;
систематична похибка
Δ=у–у0

Визначаються
випадкова похибка:
оцінка стандартного відхи-
лення;
довірчі межі;
невиключена систематична
похибка (НСП):
межі НСП;
СКВ НСП;
cумарна похибка:
СКВ сумарної похибки;
довірчі межі сумарної
похибки

Рівняння 
точності метод лінеарізації закон поширення

невизначеності

Підсумовування
складових

різними способами для різ-
них видів вимірювань

єдине правило
сумування диспер-
сій і коваріацій

Інтервальна
оцінка

залежно від способу суму-
вання складових

добуток сумарної
невизначеності на
коефіцієнт охоп-
лення
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за видами випробувань і вимірювань. Аналіз сфер
акредитації ВЛ УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого і його
філій за видами випробувань і вимірювань показав
таке.

Загалом ВЛ УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого і його
філій проводять вимірювання показників за 233 пунк-
тами нормативних документів (НД). При цьому самих
нормативних документів – 97. Розподіл кількості вимі-
рюваних показників за лабораторіями показано на
рис. 1. Проводячи випробування, використовують між-
державні стандарти, національні, міжнародні (прийня-
ті  як національні) і галузеві стандарти. Розподіл стан-
дартів показано на рис. 2.

Як видно з рис. 2, більше третини (35 із 97) показ-
ників визначаються за методами, встановленими в
НД, розробленими до 1992 р. Це досить значний від-
соток, враховуючи ту ситуацію, що майже усі ці НД
мають бути скасовані впродовж декількох наступних
років відповідно до Державної політики в галузі техніч-
ного регулювання. Така ситуація склалась через те, що
ВЛ проводили роботу з підготовки до акредитації у
2009-2014 роках. На той час ще діяв «Перелік продук-
ції, що підлягає обов’язковій сертифікації в Україні».

Усі методи випробувань, якими користуються ВЛ, є
стандартизованими, легалізованими (валідованими) і
їхня ефективність підтверджена тривалим часом їх
використання. Майже 3/4 показників під час випробу-
вань вимірюються прямим методом, тобто не потре-
бують застосування будь-якого обчислення. Це є
перевагою методу вимірювання, оскільки забезпечу-
ється необхідна похибка результату. Крім цього, усі
методи вимірювань, які застосовуються ВЛ, передба-
чають проведення трьох, а в окремих випадках і п’яти,
спостережень. Тому самі методи випробувань

сприяють обґрунтованому встановленню усіх джерел
невизначеності, а сам розрахунок невизначеності
таких вимірювань не супроводжується складними
математичними операціями.

Оцінювання невизначеності вимірювання, яке про-
водиться непрямими методами, ускладнене через
необхідність розрахунку впливу кожної вхідної величи-
ни на сумарну невизначеність і пошук ефективного
числа ступенів свободи [4].

Суттєвим недоліком методів випробувань, які рег-
ламентовані чинними НД, є відсутність будь-яких вка-
зівок про невизначеність вимірювання. Це дещо уск-
ладнює саму процедуру оцінювання невизначеності.
Відповідно до останніх вимог, паспорти ВЛ не містять
вказівок про те, яка повинна бути похибка у засобу
вимірювальної техніки, а вказується невизначеність
його калібрування. Це на початковому етапі може
стати перепоною у виборі засобу вимірювальної техні-
ки. Оскільки незрозуміло, чи відповідає вказаний діа-
пазон невизначеності значенню похибки, яке наведе-
не у паспорті засобу вимірювальної техніки.

Висновки. Проведений аналіз свідчить про те, що
розрахунок невизначеності вимірювання є обов’язко-
вим елементом оцінювання їх точності. На сьогодніш-
ній день виникають деякі труднощі із суперечливістю
вимог методу випробувань і вимог до оцінювання точ-
ності вимірювань. Розподіл показників, вимірювання
яких проводиться у ВЛ, за методами вимірювання і
видами фізичних величин (рис. 3, рис. 4) дасть змогу
розробити комплект нормативних документів з оціню-

ЦВТ – центр випробувань техніки; ХФ – Харківська філія;
ЛФ – Львівська філія; ПУФ – Південно-Українська філія

Рис. 1 – Розподіл кількості показників за лабораторіями

Рис. 2 – Розподіл НД на методи випробувань за видами

п – прямі вимірювання; н – непрямі вимірювання; в – візуальне
оцінювання

Рис. 3 – Розподіл вимірювань за методами

Рис. 4 – Розподіл показників за видами фізичних величин
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вання невизначеності вимірювання за кожним показ-
ником, враховуючи методи, за якими ці вимірювання
виконуються.
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Аннотация. Повышение точности измерений
является одной из важнейших проблем современной
метрологии. Один из путей решения этой проблемы -
совершенствование методов обработки и оценки точ-
ности результатов измерений. Рассмотрены подходы
к оценке точности измерений при испытаниях сель-
скохозяйственных машин. Приведен анализ измере-
ний, выполняемых в испытательных лабораториях
УкрНДИПВТ им. Л. Погорелого и его филиалах.
Сделан сравнительный анализ подходов к оценке точ-
ности измерений по видам испытаний. Проведенный
анализ свидетельствует о том, что расчет неопреде-
ленности измерения является обязательным элемен-
том оценки их точности. Распределение показателей,
измерение которых проводится в испытательных
лабораториях, по методам измерения и видам физи-
ческих величин позволит разработать комплект нор-
мативных документов по оценке неопределенности
измерения по каждому показателю, учитывая методы,
в которых эти измерения осуществляются.

Summary. Increasing the accuracy of measurements
is one of the most important problems of modern metrol-
ogy. One way to solve this problem is to improve the
methods of processing and to evaluate the accuracy of
the measurement results. Approaches to estimation of
accuracy of measurements at tests of agricultural
machines are considered. The analysis of measurements
carried out in test laboratories of UkrNDIPVT L. Pogorilyy
and his branches. The comparative analysis of approach-
es to the estimation of accuracy of measurements by
types of tests is made. The analysis carried out shows that
the calculation of measurement uncertainty is an indis-
pensable element in assessing their accuracy. The distri-
bution of indicators measured in the testing laboratories
by measurement methods and types of physical variables
will allow the development of a set of normative docu-
ments for estimating the uncertainty of measurement for
each indicator, taking into account the methods in which
these measurements are carried out.When testing agri-
cultural machines, approaches to estimating the accura-
cy of measurements are considered. The measurements
analysis results carried out in testing laboratories of L.
Pogorilyy UkrNDIPVT and its branches are cited.
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Суть проблематики. Збільшення виробництва
продукції тваринництва, зокрема молока, в нашій краї-
ні відбувається за рахунок крупних молочних комплек-
сів, фермерських господарств і приватних домогоспо-
дарств. Нарощування виробництва молока і покра-
щення його якості в особистих селянських госпо-
дарствах можливе через упровадження сучасно
обладнаних малих молочних ферм, зокрема сімейного
типу, які відповідають нормативним вимогам
Європейського Союзу. Те, що на якості продукції зосе-
реджена особлива увага – не випадково, адже в умо-
вах звичайних домогосподарств отримувати молоко
першого ґатунку досить проблематично.

Отже, дослідження, спрямовані на створення висо-
коефективних молочних ферм, зокрема сімейного
типу, відстеження особливостей їхнього сучасного
обладнання, є сьогодні надзвичайно актуальними.

Мета досліджень – нарощування виробництва
молока через упровадження високоефективних малих
ферм, зокрема сімейного типу.

Результати досліджень. Огляд розроблених в
УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого технічних та технологіч-
них рішень малих молочних ферм, зокрема сімейного
типу, здійснено у форматі висвітлення їхніх особливо-
стей, новизни і перспектив щодо впровадження.

Протягом останніх років в інституті розроблені тех-
нічні та технологічні рішення малих молочних ферм за
таким типорозміром – 10, 15, 20, 50 корів з поголів’ям
молодняка (рисунки 1, 2, 3, 4).

Перш за все слід зазначити, що розроблені технічні
та технологічні рішення малих молочних ферм, зокре-
ма сімейного типу, як правило, адаптовані до  норма-
тивних вимог Європейського Союзу.

Загальна характеристика тваринницьких будівель –
приміщення галерейного типу. Це досить компактні
легкозбірні приміщення, що являють собою фунда-
менти із залізобетону, каркаси – з металевих та
дерев’яних конструкцій, для покриття торців будівель
використані сендвіч-панелі, для зведення стін – шла-
коблоки, стіни будівель обладнані боковими вентиля-
ційними шторами у верхній третині площі стіни та вік-
нами з можливістю провітрювання приміщень, для
каркасу даху зі світло-вентиляційним гребенем вико-
ристовують конструкції з дерева з додатковими мета-
левими опорами, дахи покрито профнастилом. 

Базовим способом утримання молочної худоби на
малих фермах є безприв’язне і безприв’язно-боксове.
У країнах Європейського Союзу уже давно відмови-
лись від прив’язного способу утримання тварин на
фермах з виробництва молока.  За використання  без-
прив’язного способу утримання створюються вільні,
сприятливі, комфортні умови утримання молочної
худоби. Для підстилки пропонується подрібнена соло-
ма. Важливо, що у корів і молодняка великої рогатої
худоби є вільний доступ до кормів на кормовому столі
і води – з групових напувалок. Для роздачі кормів тва-
ринам використовують, залежно від кількості пого-
лів’я, як малогабаритний фермський комбайн, так і
енергетичний засіб (міні-трактор), який агрегатується
з відповідними знаряддями.

Відомо, що доїння корів є найскладнішою техноло-
гічною операцією в молочному скотарстві, яка, з-
поміж іншого, характеризується постійним удоскона-

ленням доїльної апаратури. На малих молочних фер-
мах, зокрема сімейного типу, організації доїння корів
надано особливу увагу. Запропоновано використання
в доїльних залах як фрагментів доїльної установки-
майданчика «Ялинка» на два і чотири доїльні станки,
так і застосування індивідуальних доїльних установок
типу УІД-10 та УІД-20, з їх встановленням у  спеці-
альних доїльних станках і з можливістю транспорту-
вання молока у молочне відділення до танка-охолод-
жувача молока. Основне спрямування – це отримання
якісного молока, придатного для переробних підпри-
ємств, включаючи виготовлення твердих сирів і про-
дуктів дитячого харчування.

Технологічною новинкою є створення системи мік-
роклімату в тваринницьких будівлях, яка характеризу-
ється щонайменше трьома джерелами вентилювання
повітря в приміщеннях: боковим вентиляційними што-
рами у верхній третині площі стіни, вікнами з можливі-
стю провітрювання приміщень та світло-вентиляцій-
ними гребенями. Поєднання трьох варіантів вентиляції
тваринницьких будівель є без сумніву новий ефектив-
ний напрямок на шляху створення сприятливих мікро-
кліматичних умов для утримання молочної худоби.

Ефективними способами прибирання гною з тва-
ринницьких приміщень пропонуються як використання
системи транспортерів, так і бульдозери.

Враховано технологічні аспекти обслуговування
тварин. Денники, індивідуальні клітки для новонарод-

I – секція для утримання корів; II – секція для утримання нете-
лей і телиць старших одного року;  III – секція для утримання

телиць віком до одного року; 1 – галерея; 2 – кормовий стіл; 3 –
бокс для відпочинку корів; 4 – огородження боксу для відпочин-

ку корів; 5 – кормо-гнойовий прохід; 6 – гнойовий прохід; 7 –
скреперна установка для прибирання гною; 8 – поперечний

транспортер для видалення гною; 9 – вивантажувальний транс-
портер для гною; 10 – причіп тракторний; 11 – денник для оте-
лення корів; 12 – клітка для новонароджених телят; 13 – напу-
валка групова; 14 – доїльний зал; 15 – станок доїльний; 16 –

траншея для оператора машинного доїння корів; 17 – молочне
відділення; 18 – танк-охолоджувач молока; 19 – водонагрівач;

20 – станок ветеринарний; 21 – ворота-ролети; 22 – стовпи
опорні металеві; 23 – вигульні майданчики для тварин; 24 –

енергетичний засіб (міні-трактор), агрегатований відповідними
знаряддями

Рис. 1 –  План тваринницької будівлі на 10 корів з поголів’ям
молодняка 
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жених телят, сучасні технічні засоби випоювання
телят, ветеринарні станки, вигульні майданчики для
тварин,  веранди для утримання телят – це лише
неповний перелік високоефективних технічних засобів
і технологічних заходів, у тому числі чи не вперше
запропонованих, щодо зооветеринарного обслугову-
вання корів і молодняка великої рогатої худоби, які
використані як ключові на малих молочних фермах.

На малих молочних фермах, зокрема сімейного
типу, актуальними є і заходи екологічного та енерге-
тичного спрямування, тобто використання малогаба-
ритних біогазових установок, засобів для очищення
відпрацьованого повітря, геліопанелей, вітроенерге-
тичних установок тощо. Наведені заходи, а також
зелені смуги з дерев та кущів навколо тваринницького
об’єкта сприяють створенню екологічно чистої ферми.
Крім того, така ферма характеризується забезпечені-
стю в енергетичному відношенні. 

Дуже важливо створити сприятливі умови праці для
членів родини під час обслуговування поголів’я, це ж
постійна робота без вихідних днів. Тому бажано скоро-
тити до мінімуму витрати праці в процесі виконання
технологічних операцій з виробництва молока.

За ексклюзивними даними, уже в 2017 році технічні
та технологічні рішення сімейної ферми для утримання
десяти корів, розроблені в УкрНДІПВТ ім. Л.
Погорілого, прийняті до впровадження в господарст-
вах Волинської і Кіровоградської областей.
Здійснюються заходи у цьому напрямку стосовно гос-
подарств Чернігівської області.

Висновки. Розроблені спеціалістами УкрНДІПВТ
ім. Л. Погорілого сучасно обладнані малі молочні
ферми різних типорозмірів, зокрема сімейного типу,
адаптовані до нормативних вимог Європейського
Союзу, пропонуються до впровадження в Україні. Такі
високоефективні тваринницькі об’єкти забезпечують
щонайменше 60 % рентабельності виробництва про-
дукції з окупністю вкладень за 5-7 років.
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Рис. 2 –  План тваринницької будівлі на 15 корів з поголів’ям
молодняка 

1 – галерея; 2 – кормовий стіл; 3 – секція для корів; 4 – денник;
5 – секція для нетелей; 6 – секція для телиць старших 12 міс.; 7
– секція для телиць віком 6-12 міс.; 8 - секція для телиць віком
до 6 міс.; 9 – секція для розміщення кліток для телят профілак-

торного періоду; 10 – доїльний зал; 11 – доїльна установка-
майданчик «Ялинка» (два станки); 12 – молочне відділення; 13 –
танк-охолоджувач молока; 14 – агрегатна; 15 – водонагрівач; 16

– групова напувалка; 17 – енергетичний засіб (міні-трактор),
агрегатований відповідними знаряддями; 18 – зона для годівлі
тварин; 19 – зона для відпочинку тварин; 20 – відра для випою-

вання телят; 21 – вигульні майданчики
Рис. 3 –  План тваринницької будівлі на 20 корів з поголів’ям

молодняка 

1 – галерея; 2 – кормовий стіл; 3 – секція для безприв’язно-
боксового утримання дійних корів; 4 – секція для безприв’язно-
го утримання сухостійних корів; 5 – секція для безприв’язного
утримання нетелей; 6 – секція для безприв’язного утримання

телиць старших 12 міс.; 7 – секція для безприв’язного утриман-
ня телиць віком від 6 міс. до 12 міс.; 8 - секція для безприв’яз-

ного утримання телиць віком від 20 днів до 6 міс.; 9 – бокси для
відпочинку корів; 10 – групова напувалка; 11 – скреперна гноє-

прибиральна установка; 12 – відра для випоювання телят; 
13 – поперечний гноєприбиральний транспортер; 14 – виванта-

жувальний гнойовий транспортер; 15 – причіп тракторний; 
16 – малогабаритний фермський комбайн; 17 – доїльний зал;
18 – доїльна установка-майданчик «Ялинка» (чотири станки); 
19 – денник; 20 – клітки для телят профілакторного періоду; 

21 – танк-охолоджувач молока; 22 – водонагрівач; 23 – агрегат-
на; 24 – технологічний прохід; 25 – веранда для утримання

телят; 26 – вигульні майданчики; 27 – мілк-таксі
Рис. 4 –  План тваринницької будівлі на 50 корів з поголів’ям

молодняка 
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Аннотация. В статье приведен подробный обзор
разработанных в УкрНИИПИТ им. Л. Погорелого тех-
нических и технологических решений малых молоч-
ных ферм, в том числе семейного типа, который осу-
ществлен в формате освещения их особенностей,
новизны и перспектив по внедрению. Разработанные
специалистами института современно оборудован-
ные малые молочные фермы различных типоразме-
ров, адаптированные к нормативным требованиям
Европейского Союза, предлагаются к внедрению в
Украине. Такие высокоэффективные животноводче-
ские объекты обеспечивают рентабельность про-
изводства продукции не менее 60%, срок окупаемо-
сти вложений 5-7 лет.

Summary. The article gives a detailed overview of the
developed by L. Pogorilyy UkrNIDIPVT technical and tech-
nological decisions of small dairy farms, in particular fam-
ily-type, which are carried out in the format of coverage of
their features, novelty and implementation perspectives.
Developed by specialists of the Institute, modernly
equipped small dairy farms of different sizes, adapted to
the requirements of the European Union, are proposed
for implementation in Ukraine. Such high-efficiency live-
stock facilities provide at least 60% the profitability of pro-
duction with a payback period of investments of 5-7
years.
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Вплив обробітк у ґрунту,  мінеральних добрив і
г устоти стояння рослин на врожайність 

силосної маси к ук урудзи цукрової 

за краплинного зрошення

УДК 631.51: 631.816.11: 631.543.2: 635.67: 631.674.6

Стаття містить результати трирічних досліджень, присвячених вивченню силосної продуктивності кукурудзи
цукрової в умовах ґрунтово-екологічної зони Сухого Степу України за краплинного зрошення. Встановлено, що
полицева оранка на глибину 20-22 см, внесення мінеральних добрив дозою N120P120, формування густоти
стояння рослин 65 тис/га дозволяють одержувати 42,25 т/га силосної маси культури. Збільшення густоти сто-
яння рослин до 80 тис/га та глибини оранки до 28-30 см призводило до істотного зниження врожайності силос-
ної маси кукурудзи цукрової. За результатами кореляційно-регресійного аналізу врожайності силосної маси
культури розроблено регресійну модель її прогнозування.

Ключові слова: кукурудза цукрова, силосна маса, обробіток ґрунту, мінеральні добрива, густота стояння
рослин, краплинне зрошення, регресійна модель урожайності.
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Постановка проблеми. Забезпечення тварин-
ництва високоякісними кормами рослинного поход-
ження – одне з важливих завдань аграрної науки сьо-

годення, оскільки саме зелені та соковиті корми скла-
дають значну частку раціону жуйних тварин, великої
рогатої худоби і мають повністю забезпечувати їхню
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потребу в поживних і мінеральних речовинах, вітамі-
нах, мікроелементах тощо. Тож пошук шляхів поліп-
шення кормової бази є передумовою одержання якіс-
ної тваринницької продукції.

Кукурудза цукрова, перш за все, відома широкому
загалу як цінна овочева культура, яка має високу хар-
чову та дієтично-лікувальну цінність. Проте після зби-
рання врожаю основної продукції на полі залишається
невикористаною значна біологічна маса – нетоварні
качани та вегетативна маса рослин. Цей факт визна-
чає можливість більш повного циклу використання
кукурудзи цукрової, зокрема як кормової культури, яка
завдяки підвищеному вмісту цукрів у зернівках і веге-
тативній масі може бути використана для приготуван-
ня високоякісного силосу, або як компонент-поліпшу-
вач для приготування силосу з інших кормових куль-
тур.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Можливість використання вегетативної маси рослин
кукурудзи цукрової у приготуванні силосу високої яко-
сті була відзначена ще за радянських часів у 70-х роках
ХХ ст. [1]. Сучасними дослідженнями хімічного складу
зеленої маси культури встановлено, що у фазі молоч-
но-воскової стиглості зерна вона містить 9,6% сирого
протеїну, а силосну продуктивність оцінено в 10 т/га
сухої речовини [2]. Високий вміст цукрів у зернівках
кукурудзи цукрової сприяє поліпшенню процесу сило-
сування та підвищенню якості силосу, тому доцільним
є вивчення ефективності вирощування сортів і гібридів
культури типу su на кормові потреби, оскільки вже
доведено високу поживність силосу, одержуваного з
кукурудзи цукрової [3].

Враховуючи перспективність використання куку-
рудзи цукрової у кормовому напрямі  як самостійної
культури або компонента-поліпшувача під час приго-
тування силосу, необхідним є дослідження потенційно
можливої врожайності її силосної маси залежно від
реалізації агротехнічних факторів виробництва в кон-
кретних ґрунтово-екологічних умовах вирощування. 

Постановка завдання. Метою досліджень було
встановлення врожайності силосної маси кукурудзи
цукрової в умовах ґрунтово-екологічної зони Сухого
Степу України за краплинного зрошення залежно від
реалізації агротехнічних факторів, а саме: глибини
полицевого обробітку ґрунту, дози внесення міне-
ральних добрив, густоти стояння рослин культури. 

Польові досліди було закладено та проведено на
зрошуваних землях СК «Радянська земля»
Білозерського району Херсонської області впродовж
2014-2016 рр. відповідно до стандартів методики
дослідної справи в агрономії. Схема досліду: 

Фактор А – глибина основного обробітку ґрунту:
- полицева оранка на глибину 20-22 см;
- полицева оранка на глибину 28-30 см.
Фактор В – фон живлення:
- без добрив;
- N60P60;

- N120P120.

Фактор С – загущення рослин, тис/га:
- 35;
- 50;
- 65;

- 80.
Повторність досліду чотириразова. Дослідна ділян-

ка мала загальну площу 54 м2, облікову – 30 м2.
Розташування варіантів здійснювали методом рендо-
мізованих розщеплених блоків. Урожайність силосної
маси кукурудзи цукрової встановлювали на початку
фази молочно-воскової стиглості зерна суцільним
методом у чотириразовій повторності [4, 5]. 

Агротехніка вирощування кукурудзи цукрової базу-
валася на загальних рекомендаціях для зрошуваних
умов Степу України. Після збирання попередника
(пшениця озима на зерно) виконували лущення стерні
на глибину 10-12 см. Під основний обробіток ґрунту
сівалкою СЗ-3,6 вносили мінеральні добрива відповід-
но до схеми досліду. Основний обробіток ґрунту вико-
нували на глибину 20-22 і 28-30 см відповідно до
схеми досліду. У ранньовесняний період проводили
боронування. До сівби проводили дві культивації на
глибину 8-10 та 5-6 см. Під передпосівну культивацію
вносили гербіцид Харнес нормою 2,0 л/га. Сівба куку-
рудзи цукрової виконувалася сівалкою УПС-8 з між-
ряддям 70 см на глибину 5-6 см. Норму висіву насіння
встановлювали відповідно до схеми досліду, кінцеву
густоту стояння рослин формували у фазу 3-5 листків
культури. Догляд за посівами полягав у хімічному
захисті від шкідників і контролі бур’янистої рослинно-
сті. Проводили обприскування посівів інсектицидом
Карате Зеон нормою 0,2 л/га у фазу 3-5 листків куль-
тури, гербіцидом Майстер Пауер у фази 7-8 листків
нормою 1,25 л/га, інсектицидом Кораген нормою 0,1
л/га на початку викидання волоті. Передполивну воло-
гість в активному шарі ґрунту (0-30 см до фази 7-8
листків та 0-50 см протягом решти періоду вегетації
культури) підтримували на рівні 80% НВ проведенням
поливів через систему краплинного зрошення. У 2014
році провели 10 поливів по 50 м3/га до фази 7-8
листків і 12 поливів по 100 м3/га до збирання врожаю
культури, в 2015 році — 6 і 9, а в 2016 — 8 і 12 поливів,
відповідно. У середньому за роки досліджень зрошу-
вальна норма склала 1500 м3/га.

Результати досліджень. Результатами дослід-
жень встановлено, що на початку молочно-воскової
стиглості зерна кукурудзи цукрової можливо одержу-
вати 42,25 т/га силосної маси культури за полицевої
оранки на глибину 20-22 см, внесення мінеральних
добрив дозою N120P120, формування густоти стояння

рослин 65 тис/га. Мінімальна врожайність силосної
маси склала 11,86 т/га за оранки на 20-22 см, без вне-
сення мінеральних добрив і за густоти стояння рослин 
35 тис/га (табл. 1).

Аналіз урожайності силосної маси кукурудзи цукро-
вої дозволив встановити такі закономірності форму-
вання продуктивності культури:

1) Усі досліджувані елементи технології вирощуван-
ня кукурудзи цукрової суттєво впливали на врожай-
ність силосної маси культури, що знайшло підтверд-
ження у величинах НІР05.

2) Збільшення глибини полицевої оранки до 28-30
см є ефективним на варіантах без внесення мінераль-
них добрив: у середньому, прибавка врожаю від
поглибленого обробітку ґрунту становила 16,6%. За
внесення мінеральних добрив полицева оранка на
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глибину 28-30 см суттєво знижувала врожайність
силосної маси культури.

3) Мінеральні добрива – основний фактор, який
визначає кормову продуктивність кукурудзи цукрової
за краплинного зрошення. Урожайність силосної маси
культури за внесення мінеральних добрив дозою
N120P120 зростала в 2,2 рази порівняно з неудобреними

варіантами.
4) Загущення рослин кукурудзи цукрової від 35 до

65 тис/га суттєво (в 1,4 рази) підвищує, а від 65 до 80
тис/га – знижує врожайність силосної маси культури
на 2,6%. Отже, оптимальна густота стояння рослин
кукурудзи цукрової становить 65 тис/га. 

5) Результатами дисперсійного аналізу врожайних
даних встановлено частку участі факторів у формуван-
ні врожайності силосної маси кукурудзи цукрової.
Максимальна частка впливу (76%) належала мінераль-
ним добривам, мінімальна (3%) – глибині полицевої
оранки. Частка впливу густоти стояння рослин стано-
вила 13%.

Примітка. НІР05: за фактором А – 0,20 т/га; за фак-

тором В – 0,13; за фактором С – 0,22; для комплексної
дії факторів АВС – 0,57 т/га.

На сучасному етапі розвитку сільськогосподарської
науки та інформаційних технологій відбувається стрім-
ке залучення останніх у сферу перших, зокрема з
метою моделювання та прогнозування перебігу тих чи
інших процесів, явищ, продуктивності сільськогоспо-
дарських культур тощо [4]. За допомогою методів
математичної статистики було побудовано регресійну
модель урожайності силосної маси кукурудзи цукрової
залежно від досліджуваних елементів технології її
вирощування. Регресійна модель являє собою рівнян-
ня у вигляді лінійної функції, за яким проводять розра-
хунок ймовірного рівня врожайності культури за різної
реалізації досліджуваних факторів. Результати коре-
ляційно-регресійного аналізу впливу глибини полице-
вої оранки, мінеральних добрив і густоти стояння рос-
лин на врожайність силосної маси кукурудзи цукрової
наведено нижче (табл. 2, 3).

Примітка. Х1 – глибина оранки, см; Х2 – фон жив-

лення, кг/га; Х3 – загущення рослин, тис/га.

Розраховані коефіцієнти регресії свідчать, що
збільшення глибини полицевої оранки на 1 см веде до
зниження врожайності силосної маси кукурудзи
цукрової на 386 кг/га; збільшення дози мінеральних
добрив на 1 кг/га за діючою речовиною веде до збіль-
шення врожайності силосної маси культури на 148
кг/га, а збільшення густоти стояння рослин на 1
тис./га – до зростання врожайності на 166 кг/га тощо. 

Згідно з отриманими величинами коефіцієнтів
регресії та вільного члена було складено лінійну регре-
сійну модель урожайності товарних качанів кукурудзи
цукрової без обгорток залежно від досліджуваних фак-
торів:

У = 15,428 - 0,386Х1 + 0,148Х2 + 0,166Х3 (R2 = 0,793),

де У – урожайність силосної маси кукурудзи цукро-
вої, т/га; Х1 – глибина оранки, см; Х2 – доза внесення

мінеральних добрив, кг/га; Х3 – густота стояння рос-

лин культури, тис/га.
Графічна перевірка моделі врожайності силосної

маси кукурудзи цукрової вказує на її високу точність
(рис. 1).

Таблиця 1 – Урожайність силосної маси кукурудзи
цукрової, т/га (середнє за 2014-2016 рр.)

Глибина поли-
цевої оранки,
см (фактор А)

Густота стояння
рослин, тис/га

(фактор С)

Фон живлення 
(фактор В) Середнє за

фактором
АБез

добрив N60P60 N120P120

20-22

35 11,86 22,89 29,56

26,17
50 13,68 26,94 34,81

65 15,25 31,00 42,25

80 15,19 30,43 40,15

28-30

35 13,53 19,03 23,42

23,08
50 15,51 22,94 28,31

65 18,17 26,65 32,98

80 18,09 26,19 32,12

Середнє за фактором В 15,16 25,76 32,95

Середнє за фактором С 20,05 23,70 27,72 27,03

Рис. 1 – Графічна перевірка розробленої регресійної моделі
врожайності силосної маси кукурудзи цукрової залежно від

досліджуваних факторів

Таблиця 2 – Результати кореляційного та регресійно-
го аналізів даних урожайності товарних качанів 

кукурудзи цукрової без обгорток 
(середнє за 2014-2016 рр.)

До якого Хівідносяться
дані

R – множин-
ний і 

ri – парні 
коефіцієнти

кореляції

D – загаль-
ний і di –

часткові кое-
фіцієнти

детермінації

b0 і bi – 
коефіцієнти

регресії
tфакт t05

Х1Х2Х3 0,891 0,793 15,428 3,512

2,013
Х1 -0,184 0,034 -0,386 1,187

Х2 0,864 0,746 0,148 68,332

Х3 0,332 0,110 0,166 9,000

Таблиця 3 – Результати кореляційного аналізу мно-
жинних зв’язків  урожайності силосної маси кукуруд-

зи цукрової (середнє за 2014-2016 рр.)

До якого Хі відносяться
дані

Коефіцієнти
кореляції r Коефіцієнти детермінації d

Х1Х2 0,781 0,610

Х1Х3 0,144 0,021
Х2Х3 0,857 0,734
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Втім, лінійна модель недостатньо точно відображає
закономірності перебігу природних процесів, які є
нелінійними. Отже, більш доцільним є використання
експоненційної моделі врожайності, що виражається
таким рівнянням:

У = 13,547е0,043Х (R2 = 0,71), 
де е – основа натурального логарифма; Х – неза-

лежна факторіальна змінна.
Висновки. Залучення кукурудзи цукрової у кормо-

виробництво буде сприяти кращому вирішенню про-
блеми забезпечення великої рогатої худоби та овець
високоякісними консервованими кормами.
Вирощуючи культуру в ґрунтово-екологічних умовах
зони Сухого Степу України за краплинного зрошення,
для одержання максимальної врожайності силосної
маси слід виконувати полицеву оранку на глибину 20-
22 см, вносити мінеральні добрива дозою N120P120,

формувати густоту стояння рослин 65 тис/га.
Розроблена регресійна модель урожайності силосної
маси кукурудзи цукрової з високою точністю прогно-
зує кормову продуктивність культури залежно від реа-
лізації досліджуваних агротехнічних факторів в умовах
господарства.
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Аннотация. Статья содержит результаты трехлет-
них исследований, посвященных изучению силосной
продуктивности кукурузы сахарной в условиях поч-
венно-экологической зоны Сухой Степи Украины при
капельном орошении. Установлено, что отвальная
вспашка на глубину 20-22 см, внесение минеральных
удобрений дозой N120P120, формирование густоты

стояния растений 65 тыс/га позволяют получать 42,25
т/га силосной массы культуры. Увеличение густоты
стояния растений до 80 тыс/га и глубины вспашки до
28-30 см приводило к существенному снижению уро-
жайности силосной массы кукурузы сахарной. По
результатам корреляционно-регрессионного анализа
урожайности силосной массы культуры разработана
регрессионная модель ее прогнозирования.

Summary. The article contains the results of three-
year investigations, dedicated to study of silage produc-
tivity of sweet corn in the conditions of soil-ecological
zone of the Dry Steppe of Ukraine at drip irrigation. It was
established, that moldboard plowing on depth of 20-22
cm, application of mineral fertilizers in doze of N120P120,

formation of plant density 65 thousands/ha allow to get
42,25 t/ha of the crop silage mass. Increase of plant den-
sity to 80 thousands/ha and plowing depth to 28-30 cm
led to significant decrease of sweet corn silage mass
crop. By the results of correlation-regression analysis of
the silage mass crop the regression model of its predic-
tion was designed.

Стаття надійшла до редакції 28 вересня 2017 р.
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інжиніринг у
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Стаття стосується актуальних питань сучасного машинобудування, машиновипробування, оцінювання та
випробування агротехнологій, їх адаптації до змін клімату, які обговорювалися під час Другого Міжнародного
форуму агропромислового інжинірингу, проведеного ДНУ "Український науково-дослідний інститут прогнозу-
вання та випробування техніки і технологій для сільськогосподарського виробництва імені Леоніда Погорілого"
15 вересня 2017 року. У рамках форуму були висвітлені не лише актуальні сучасні напрацювання, а й перспек-
тивні напрями роботи в умовах змін клімату та їх адаптація до реальних викликів сьогодення.

Ключові слова: Міжнародний форум, машинобудування, машиновипробування, сучасні агротехнології,
зміни клімату, адаптація.
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Вступ. 15 вересня 2017 року в УкрНДІПВТ ім. Л.
Погорілого був проведений Другий Міжнародний
форум агропромислового інжинірингу, в рамках якого
було проведено такі заходи:

- XVIIІ Міжнародна наукова конференція «Науково –
технічні засади розробки, випробування та прогнозу-
вання сільськогосподарської техніки і технологій»,
присвячена пам’яті академіка Л. В. Погорілого;

- Демонстраційний показ техніко-технологічних
рішень в рамках Дня поля АДНЦ та УкрНДІПВТ ім. Л.
Погорілого;

- Огляд в польових умовах інноваційних проектів
УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого для малого та середньо-
го агробізнесу;

- Круглий стіл машинобудівників, аграріїв та нау-
ковців з проблем агроінженерії.

Організатори форуму:
• Міністерство аграрної політики та продовольства

України;
• Національна академія аграрних наук України;
• ДНУ УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого;
• Аграрний Союз України;
• Німецько-Український Аграрний Демонстрацій-

ний та Навчальний Центр;
• Український клуб аграрного бізнесу;
•«Клуб Болонья» (Італія);
• Науково-виробничий журнал«Техніка і технології

АПК»;
• Національний комітет з промислового розвитку

України;
• Асоціація підприємств-виробників техніки та

обладнання для агропромислового комплексу
«УКРАГРОМАШ»;

• Спілка німецьких машинобудівників VDMA;
• Міжнародна громадська організація «Український

міжнародний інститут агропромислового інжинірингу;
• Українська асоціація аграрних інженерів;
• ГС «Украгроінжиніринг».
У форумі брали участь (рис. 1, 2) народний депутат

України, Голова підкомітету з питань економічної і
фінансової політики в агропромисловому комплексі
Комітету Верховної Ради України з питань аграрної
політики та земельних відносин Козаченко Л.П.; пред-
ставники Міністерства аграрної політики та продо-
вольства України (Топчій В.М., Гринько П.В.,
Лозовицький О.С.), представники Міністерства еконо-
мічного розвитку і торгівлі, органів виконавчої влади,
фахівці провідних науково-дослідних та освітніх уста-
нов аграрного спрямування (Національної академії
аграрних наук України, Національного університету
біоресурсів і природокористування, Київського полі-
технічного інституту ім. Ігоря Сікорського,
Білоцерківського національного аграрного універси-
тету тощо). Закордонні учасники форуму були пред-
ставлені науковцями та випробувачами з Республіки
Білорусь та Республіки Польща. У форумі також брали
участь представники асоціацій, спілок та громадських
організацій, фахівці підприємств сільськогосподарсь-
кого машинобудування України, студенти та викладачі
вищих навчальних закладів. 

На пленарному засіданні форуму обговорювалися
сучасні проблеми розвитку вітчизняного машинобуду-
вання, базові питання випробування і сертифікації

сільськогосподарської техніки, які проводяться відпо-
відно до вимог Європейських стандартів, сучасні агро-
технології та їх адаптація до умов змін клімату, виклики
науковцям на майбутнє та шляхи їх вирішення.

Основна частина. Директор УкрНДІПВТ ім. Л.
Погорілого Володимир Іванович Кравчук (рис. 3) у
своєму виступі відмітив три актуальні питання функ-
ціонування та розвитку сучасного сільського госпо-
дарства, а саме: динаміка кількості населення і зміни
площ сільськогосподарських угідь, що припадає  на
одну людину; кліматичні зміни, які призведуть до зміни
природно-кліматичних зон і характеристики території
України загалом; як наслідок – безпека продовольства
і безпека продуктів харчування. Ці питання можна вирі-
шити адаптацією агротехнологій, сучасного технічного
обладнання та інженерно-технічного забезпечення
агропромислового комплексу країни. 

На сьогодні УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого працює за
п’ятьма базовими напрямками Міністерства аграрної
політики і продовольства України, а саме: прикладні
науково-технічні розробки в системі інженерно-техніч-
ного забезпечення агропромислового комплексу
України та машиновикористання; технічне регулюван-
ня в системі інженерно-технічного забезпечення агро-
промислового комплексу в умовах Євроінтеграції;

Рис. 2 – Учасники форуму

Рис. 1 – Відкриття форуму

Рис. 3 – Виступ Кравчука В.І., директора УкрНДІПВТ ім. Л.
Погорілого 



33

№ 10 (97) жовтень 2017 р.

випробування, ранжування та формування регістру і
поточний супровід Державного реєстру технічних
засобів для агропромислового комплексу України;
прикладні науково-дослідні розробки з експертизи та
оптимізації систем технологічних операцій і комплек-
сів машин; трансфер інновацій, створення інформа-
ційних баз даних, пропаганда та поширення знань за
результатами науково-випробувальної діяльності. А
що буде у майбутньому? Європейський клуб інженерів
вбачає актуальним напрямком роботи забезпечення
продовольчої безпеки людства і збереження планети.
Як цього досягти? Якими будуть майбутні наші
напрямки роботи? Необхідно поєднати сільськогоспо-
дарські машини та інформаційно-керувальні системи,
які дозволять використовувати нові землі та захищати
ґрунти, які уже використовуються, раціонально вико-
ристовувати наявну прісну воду та здійснювати опріс-
нення морської води, економити і виробляти енергію
та широко запроваджувати біотехнології у виробницт-
во сільськогосподарської продукції. 

Топчій Володимир Миколайович, директор
департаменту землеробства та технічної політики в
АПК Міністерства аграрної політики та продовольства
України (рис. 4), у своєму виступі зазначив, що цього
року погодний фактор виявився ключовим у форму-
ванні врожаю сільськогосподарських культур. З кож-
ним роком він усе більше буде впливати на результа-
ти, які продукує галузь. На сьогодні Україна входить у
п’ятірку країн з найбільшим рівнем експорту.
Насправді, резерви нашої держави є величезними,
але для цього важливим є технічне забезпечення галу-
зі. Зараз через експлуатацію застарілої техніки (80% з
якої має вже закінчений амортизаційний термін) та
неспроможність більшості товаровиробників купувати
нову техніку лише від несвоєчасного виконання техно-
логічних операцій кожного року втрачається від 5 до 6-
7 млн. т зерна. 

Вітчизняне машинобудування тривалий період
переживало важкі часи, через що нині складно конку-
рувати зі світовими виробниками сільськогосподарсь-
кої техніки, особливо без підтримки з боку держави.
На сьогодні кризовий період уже минув. Вісімдесят
українських підприємств продукують 2500 наймену-
вань різноманітної техніки й аграрії мають можливість
щороку вибирати з лінійки продукції вітчизняних
виробників усе більше і більше машин, які за своїми
характеристиками не поступаються закордонним ана-
логам, і вже більше і більше виробників представляють
українську техніку на світових ринках.

Цього року Кабінет Міністрів України, з ініціативи

Міністерства аграрної політики та продовольства
України, розглянув питання компенсації придбання
вітчизняної техніки українськими аграріями. Це підт-
римка є потужним поштовхом для фермерів, які
виробляють українську продукцію. 

Актуальною проблемою сьогодення є також вико-
ристання зрошувальної мережі на сільськогоспо-
дарських угіддях. Тим паче, що у зв’язку зі зміною клі-
мату такої природно-кліматичної зони, як зона
достатнього зволоження, уже практично не існує, тому
питання вологозабезпечення рослин є вкрай важли-
вим. Україна володіє потужними водними ресурсами
для зрошування практично в усіх зонах країни. Тому
перспективним напрямком роботи є використання
водних ресурсів як найпотужнішого сільськогоспо-
дарського ресурсу та застосування сучасної інженерії
для розширення зрошуваних площ на території нашої
держави.

Народний депутат України, Голова підкомітету з
питань економічної і фінансової політики в агропроми-
словому комплексі Комітету Верховної Ради України з
питань аграрної політики та земельних відносин
Леонід Петрович Козаченко (рис. 5) у своїй доповіді
«Суспільно-економічні аспекти розвитку сільськогос-
подарського машинобудування в Україні» акцентував
увагу на тому, що сільськогосподарське виробництво
сьогодні – це той напрямок, який має більше значення,
ніж виробництво військової техніки. Дехто боїться
атомної зброї, але більше людей на планеті вбиває
голод. Ще 15 років тому на планеті від голоду помира-
ло 15 тис. людей. Сьогодні ця цифра досягає 30 тис.
Ситуацію можна виправити сучасними методами гос-
подарювання, адже Україна має один з найкращих
потенціалів для свого розвитку. Ми можемо потроїти
виробництво сільськогосподарської продукції. Для
цього необхідно $75 млрд інвестицій. Серцевиною
цього розвитку є сучасна техніка і технології. Усе це
досягається поєднанням науки, виробництва і бізнесу.
Але що ж стоїть на заваді розвитку сільськогоспо-
дарської галузі? Необхідно реформувати фіскальну
політику – поновити систему оподаткування, систему
дотування сільськогосподарських товаровиробників
за Європейським прикладом на придбання сучасної
техніки та обладнання, ввести лояльне кредитування
виробників сільськогосподарської продукції та поси-
лити роботу Експортно-кредитного агентства в
Україні.

Рис. 4 – Виступ директора департаменту землеробства та тех-
нічної політики в АПК Міністерства аграрної політики та продо-

вольства України Топчія В. М.

Рис. 5 – Виступає Народний депутат України, Голова підкоміте-
ту з питань економічної і фінансової політики в агропромисло-

вому комплексі Комітету Верховної Ради України з питань
аграрної політики та земельних відносин Козаченко Л. П. 
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Координатор програми розвитку ФАО в Україні
Михайло Малков, (рис. 6) під час свого виступу
«Кліматично-орієнтоване сільськогосподарське
виробництво – офіційна позиція ФАО ООН» наголосив
на тому, що в Україні з жовтня місяця поточного року
розпочинається програма щодо захисту та відновлен-
ня деградованих ґрунтів у Степовій та Лісостеповій
зонах України, а також проводяться роботи з адаптації
сільського господарства до умов змін клімату. Зміни
клімату призводять до кліматичної міграції, тобто ство-
рюють умови, несприятливі для ведення сільськогос-
подарської діяльності в тому чи іншому регіоні. Ця міг-
рація виступає новим негативним трендом сучасності.
Сільське господарство – найбільш уразлива частина
сектора економіки з точки зору змін клімату, крім того
воно і саме виступає джерелом цих змін. Що це зна-
чить? Здебільшого зміни клімату пов’язані зі збільшен-
ням емісії парникових газів. Сільське господарство є
джерелом більше 30% цих газів. До того ж 1/3 цієї кіль-
кості утворюється через посилене розорювання ґрун-
тів. На жаль, в Україні відсоток розорювання ґрунтів
перевищує 60%, що суперечить усім існуючим нормам
і призводить до посиленої водної та вітрової ерозій. За
даними Світового банку, за останні роки від ерозій
ґрунту в Україні збитки сягають 5 млрд. грн..

Великі проблеми, пов’язані зі зменшенням об’ємів
полярних шапок, тягне за собою спалювання соломи.
Тому, за фінансування Арктичного союзу, в Україні
стартує проект з недопущення спалювання соломи на
полях.

Через зміни клімату необхідно звернути увагу
також на питання ергономічності сучасних тракторів і
сільськогосподарських машин, оскільки комфорт
механізаторів під час виконання сільськогосподарсь-
ких робіт, а саме температура, склад повітря тощо,
впливають на стан їх здоров’я. 

Свою діяльність стосовно сільського господарства
ФАО вбачає в розробці та впроваджені таких підходів:
підвищення виробництва продукції сільського госпо-
дарства в умовах змін клімату; адаптація сільськогос-
подарської діяльності до умов змін клімату; зменшен-
ня викидів парникових газів. Це глобальний верти-
кально-інтегрований підхід, який здійснюється не тіль-
ки на глобальному, регіональному, національному рів-
нях, а й навіть на рівні окремих підприємств. Цей підхід
є крос-секторальним і відображається на всіх продо-
вольчих ланцюжках. 

Яким має бути сільське господарство в умовах змін
клімату? У сільському господарстві повинні застосову-

ватися адаптаційні технології, основою яких є енерге-
тична складова, тобто ресурсозбереження, точне зем-
леробство.

Про досвід застосування біологізованого земле-
робства, реалії та перспективи у рослинництві розпо-
вів директор ТОВ «Агрофірма «Колос» Центило
Леонід Васильович (рис.7). За його переконанням,
біологічно-активний ґрунт є основою органічного зем-
леробства. Якщо забезпечити умови для оптимально-
го існування бактерій, то бактерії створять умови для
оптимального росту рослин. Останні 10 років у ТОВ
«Агрофірма «Колос» застосовуються мікробні препа-
рати для знезараження насіння, ґрунту, покращення
процесів росту і розвитку рослин, вермикультивуван-
ня, виробництва і компостування органічних добрив,
використання сидеральних культур. Застосування
компостів є складовою комплексної програми, яка
зможе зробити країну квітучою.

У деяких господарствах США, де застосовуються
компости протягом семи років, фермери взагалі від-
мовляються від застосування фосфорних і калійних
добрив. Застосування таких технологій призводить не
лише до збільшення кількості сільськогосподарської
продукції та покращення її якості, а й до зменшення
навантаження на навколишнє середовище від надмір-
ного застосування синтетичних мінеральних добрив.
Це є позитивним напрямком у відновлені річок, під-
ґрунтових вод тощо. 

Доля Максим, представник компанії ТОВ «Уніфер»
(рис. 8), розповів про технології підґрунтового крап-
линного зрошення. За допомогою цієї системи можна
здійснювати краплинне зрошення при вирощуванні
овочевих, ягідних, технічних культур, а також здійсню-
вати зрошення в садах. Перевагами такого виду зро-

Рис. 7 – Виступ директора ТОВ «Агрофірма «Колос» 
Центила Л. В. 

Рис. 8 – Доповідає представник компанії ТОВ «Уніфер» 
Доля Максим

Рис. 6 – Доповідь координатора програми розвитку ФАО в
Україні Михайла Малкова
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шення є запобігання ерозії, покращення аерації ґрун-
ту, забезпечення оптимального розвитку кореневої
системи рослин, внесення добрив безпосередньо у
кореневу зону, зменшення кількості бур’янів, і, що не
менш важливо, зменшення економічних, трудових та
енергетичних витрат під час вирощування сільськогос-
подарських культур.

Процес механізованого укладання обладнання для
підґрунтового зрошення, було продемонстровано на
Міжнародному Дні поля 21-22 червня 2017 року на
угіддях УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого.

Перший віце-президент АІНУ Струтинський
Василь Борисович у своєму виступі підсумував
завдання інженерної науки на сучасному етапі та
напрями роботи Академії інженерних наук НААН
України.

Після пленарного засідання Форуму, під час круг-
лого столу «Актуальні питання технічного забезпечен-
ня АПК України» були обговорені актуальні питання
розвитку вітчизняного машинобудування, машинови-
пробування та перспективні напрями роботи агро-
інженерної науки (рис. 9). 

Програма круглого столу включала такі теми:
1. Державна підтримка розвитку вітчизняного

машинобудування. Стан та перспективи.
2. Реєстрація сільськогосподарської техніки в орга-

нах Держпродспоживслужби. Стан та перспективи.
3. Технічне регулювання допуску на ринок сільсько-

господарської техніки. Сучасні вимоги.
4. Інформація щодо членства в ГС

«Украгроінжиніринг».
5. Вручення реєстраційних посвідчень виробникам

та постачальникам сільськогосподарської техніки.
Директор ГУ "Білоруська МВС" Ващула

Олександр Володимирович розповів про порядок
сертифікації на відповідність вимогам технічних регла-
ментів Євразійського Економічного Союзу, деклару-
вання відповідності продукції вимогам технічних рег-
ламентів та терміни сертифікації простих і складних
(трактор) машин – до 5 днів та до 3 тижнів відповідно.
Була досягнута домовленість про співпрацю щодо
випробувань сільськогосподарської техніки вітчизня-
ного виробництва для сертифікації на відповідність
вимогам технічних регламентів Євразійського
Економічного Союзу на базі УкрНДІПВТ ім. Л.
Погорілого. 

Заступник директора департаменту землеробства

та технічної політики в АПК, начальник управління тех-
нічної політики в АПК Гринько Павло Васильович
висвітлив питання стану виконання та перспективи
розширення програми часткової компенсації вартості
сільськогосподарської техніки. За словами посадовця,
вся підготовча робота щодо фінансування програми
проведена. Порядок та інструкції щодо участі у програ-
мі розміщено на сайті Мінагрополітики. Затверджено
Перелік вітчизняної техніки та обладнання для агро-
промислового комплексу, вартість яких частково ком-
пенсується за рахунок коштів державного бюджету.
Розмір фінансування у 2017 р. склав 550 млн. грн., а в
2018 р. фінансування планується збільшити до 1 млрд.
грн. Розглядається можливість збільшення компенса-
ції з 20% до 40%. У процесі виступу обговорено, що
порядком участі у програмі передбачено оплату за
придбану техніку лише тільки через державні банки
(Ощадбанк, Укрексімбанк, Приватбанк, Укргазбанк).

Начальник відділу розвитку АПК та харчових про-
дуктів департаменту промислової політики
Мінекономрозвитку Крівой Олександр
Костянтинович доповів про зміни до порядків форму-
вання переліку вітчизняної техніки та обладнання для
АПК, вартість яких частково компенсується за рахунок
державного бюджету. Зокрема щодо прийняття
рішення на засіданні комісії про продовження термінів
прийняття документів стосовно включення вітчизня-
них виробників та їх продукції до «Переліку вітчизняної
техніки та обладнання, вартість яких частково компен-
сується за рахунок коштів державного бюджету». 

Під час обговорення можливості розширення
модельного ряду вітчизняної техніки, яка була вже
включено переліку, зазначено, що розширення пере-
ліку не передбачено і для включення нової техніки
потрібно подавати пакет документів згідно зі встанов-
леним порядком.

Скиба Володимир Михайлович, головний спе-
ціаліст сектора нагляду у системі інженерно-технічно-
го забезпечення агропромислового комплексу
Держпродспоживслужби України висвітлив питання
«Реєстрація сільськогосподарської техніки в органах
Держпродспоживслужби. Стан та перспективи». 

Заступник директора з випробувань НТЦК ТОВ
«Гомсільмаш» Антонюк Василь Леонідович розповів
про виробництво зернозбирального комбайна КЗР.
На сьогодні розроблено сім моделей комбайна та 37
модифікацій з пропускною здатністю від 5 кг/с до 16
кг/с, в яких застосовуються як клавішні, так і роторні
молотильно-сепарувальні пристрої. 

Стосовно фінансування розробок Василь
Леонідович зазначив, що в Білорусі діє лізингова
схема, бюджетні розробки, регіональні замовлення та
ініціативні розробки, які фінансуються самим підпри-
ємством. Ступінь локалізації виробництва становить
80%. У виробництві комбайнів використовуються й
українські комплектувальні, зокрема продукція
«Гідросила ГРУП». Також зазначено і про перспективи
співпраці з ТОВ НВП «Херсонський машинобудівний
завод». 

Про законодавчі зміни в системі оцінки відповідно-
сті сільськогосподарської техніки розповів
Лозовицький Олександр Сергійович, начальник
відділу, головний метролог Мінагрополітики. 

Рис. 9 – Учасники круглого столу
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Керівник відділу УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого Цема
Тамара Вікторівна, виступила з доповіддю про підт-
вердження відповідності сільськогосподарської техні-
ки як обов’язкової складової допуску на ринок України
та випадки, коли оформлюються декларація відповід-
ності та сертифікат затвердження типу.

Оситняжський Микола Васильович, керівник
Органу з оцінки відповідності ДП УкрЦВТ, висвітлив
практичні питання щодо процедури затвердження
типу тракторів, причепів та причіпних машин.

Погорілий Віктор Васильович, директор
Громадської спілки ГС «Украгроінжиніринг», виступив
з інформацією щодо членства в громадській спілці. Він
інформував учасників, що засновники ГС
«Украгроінжиніринг» – це ТОВ НВП «Херсонський
машинобудівний завод»,  ТОВ «Велес-Агро ЛТД» та ГС
«Всеукраїнська аграрна рада». На сьогоднішній день
членами Громадської спілки є 14 підприємств вітчиз-
няного машинобудування: 

1. ПАТ «Харківський тракторний завод ім.
С.Орджонікідзе»

2. ТОВ «Краснянське спеціалізоване підприємство
«Агрореммаш»

3. СТ ВФ «Агрореммаш»
4. ТОВ «Завод Сільгоспмашин»
5. ФОП «Бартощук Анатолій Григорович»
6. Приватне підприємство «Зевс»

(Хмільниксільмаш)
7. ДП «Ливарний завод» ТДВ

«Первомайськдизельмаш»
8. ПрАТ «Виробниче об'єднання «Восход»
9. ТОВ «А3ТЕХ-Україна»
10. НВЦ «Консіма»
11. ТОВ МНСВП «Клен»
12. ТОВ «Красилівагромаш»
13. ТОВ  Науково-виробниче об'єднання

«Дніпрофмаш»
14. ТОВ «Агрофірма «Аркона».
Питання про об’єднання зусиль ГС

«Украгроінжиніринг» та «Української асоціації аграрних
інженерів» щодо вирішення проблем вітчизняного
машинобудування прокоментував Кульгавий
Володимир Федорович, генеральний виконавчий
директор Всеукраїнської спілки громадських організа-
цій «Українська асоціація аграрних інженерів». 

У рамках круглого столу, відповідно до наказу
Мінагрополітики від 18.07.2017 р. № 372, було вруче-
но реєстраційні посвідчення виробникам та поста-
чальникам сільськогосподарської техніки, технічні
засоби яких було включено до «Державного реєстру
технічних засобів для АПК України» (рис. 10).
Реєстраційні посвідчення отримали такі виробники та
постачальники сільськогосподарської техніки: 

- ПАТ «Каховський експериментальний механічний
завод» (машина мийна барабанного типу без цент-
рального валу V-BD440, приймальний бункер з функці-
єю аспірації та вивантаження за допомогою насоса V-
FB663 та сушильна установка (сушильний стіл) V-
KB15/3);

- ТОВ «УПЕК Трейдинг» (коток прикочувальний типу
КП та приставка прямої сівби типу ППС); 

- ТОВ ІСМ «Промінь» (глибокорозпушувач універ-
сальний ГРУ-3,6 ЕКО);

- ФОП «Федоренко В.М» (граблі-перевертач
«Спайдер-3,7»); 

- ПАТ «Спецлісмаш» (навантажувач лісовий фрон-
тальний НЛФ-800, борона дискова навісна БДН/р-1,3,
плуг-розпушувач лісовий ПРЛ-40, культиватор навіс-
ний лісовий КНЛ-2,5Р, скоба викопувальна зі струшу-
вачем СВС-1);

- ТДВ «Макагротех» (теплогенератор ТГУ типу В,
ТГУ-600В, ТГУ-800В, ТГУ-1000В, ТГУ-1200В); 

- ПНВП «Яр-Степ» (навантажувач фронтальний
навісний Т 229 та його модифікації, навантажувач
навісний Т 466, причіп одновісний Т 736 та його моди-
фікації, подрібнювачі моделей ЕURО ОРЕN TL 230,
ЕURО ОРЕN TL 250, ЕURО ОРЕN TL 280; МКМ-130,
МКМ-160, МКМ-190, МКМ-225, МКМ-245; МS 170; МG
130,  МG 150, МG 180, МG 200, МG 225, культиватор
U710/1 та його модифікації, розкидач органічних доб-
рив N 272 та його модифікації, валкоутворювач дворо-
торний STAR 720/22Т та його модифікації, обмоту-
вальники рулонів моделей Z 537, Z 577, Z 593, стаціо-
нарні обмотувальники рулонів Z 552, Z 560, Z 561,
рулонний прес-підбирач Z 562);

- ДП «Амазоне Україна» (розподільник мінеральних
добрив ZG-TS 8200 Hydro, розподільник мінеральних
добрив ZA-M 1501, обприскувач самохідний Pantera
4502);

- ДПІІ «ДеЛаваль» (установка доїльна типу
«Карусель» PR3100 HD, установка доїльна пересувна
ММU 1В 1МР). 

Всього на круглому столі було вручено 31 реєстра-
ційне посвідчення шести виробникам та трьом поста-
чальникам сільськогосподарської техніки. 

У рамках форуму також було проведено наукову
конференцію (рис. 11), яка складалася із трьох секцій:

Секція 1 – Сільськогосподарська техніка та інфор-
маційно-керівні засоби: випробування, прогнозуван-
ня, конструювання.

Рис. 10 – Вручення реєстраційних посвідчень виробникам та
постачальникам сільськогосподарської техніки
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Секція 2 – Новітні технології в АПК: дослідження та
управління.

Секція 3 – Енергозбереження та альтернативна
енергетика.

Висновки. Другий Міжнародний форум агропро-
мислового інжинірингу, що відбувся 15 вересня 2017
року в УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого за участі вітчизня-
них і зарубіжних фахівців аграрної галузі та сільсько-
господарського машинобудування, пройшов на висо-
кому науково-практичному рівні, викликав велику заці-
кавленість учасників форуму та окреслив проблеми
нинішнього стану і перспектив розвитку агротехноло-
гій, сільськогосподарського машинобудування та сіль-
ського господарства України в цілому. 

Аннотация. Статья касается актуальных вопросов
современного машиностроения, машиноиспытаний,
оценки и испытания агротехнологий, их адаптации к
изменениям климата, которые обсуждались во время
Второго Международного форума агропромышлен-
ного инжиниринга, проведенного ГНУ "Украинский
научно-исследовательский институт прогнозирова-
ния и испытания техники и технологий для сельскохо-
зяйственного производства имени Леонида
Погорелого" 15 сентября 2017. В рамках форума были
освещены не только актуальные современные нара-
ботки, но и перспективные направления работы в
условиях изменений климата и их адаптация к реаль-
ным вызовам современности.

Summary. The article deals with topical issues of
modern machine building, machine testing, evaluation
and testing of agrotechnologies, their adaptation to cli-
mate change, which were discussed during the Second
International Forum of Agricultural Engineering, conduct-
ed on the basis of the L. Pogorilyy UkrNDIPVT on
September 15, 2017. Within the framework of the forum
were highlighted not only current up-to-date develop-
ments, but also promising directions of work in conditions
of climate change and their adaptation to real challenges
of the present.

Стаття надійшла до редакції 16 жовтня 2017 р.

Осінні  Дні  поля і  Міжнародні  виставки 2017 
в Україні

УДК 631.3:061

Стаття інформує про осінні Дні поля і міжнародні виставки сільськогосподарської техніки, які відбулися в
Україні в 2017 році. Наведений опис і технічні характеристики вітчизняної і зарубіжної техніки, яка експонувалась
на щорічній виставці-демонстрації «Битва Агротитанів 2017», на Днях поля компанії “Конкорд” та АДНЦ і на
Міжнародній виставці “Агро-Експо”. На осінніх Днях поля і міжнародних виставках 2017 експонувались сучасні
трактори, причіпи, навантажувачі, техніка для обробітку грунту і сівби, розкидачі мінеральних добрив, обприс-
кувачі, зернозбиральні комбайни, обладнання для переробки зернових та олійних культур, елементна база.

Ключові слова: Сільськогосподарська техніка, виставка-демонстрація «Битва Агротитанів 2017», День поля
2017 компанії “Конкорд”, День поля АДНЦ, Міжнародна виставка “Агро-Експо 2017”.

Ясенецький В., канд. техн. наук (УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого)

Вступ. Протягом осені 2017 року в Україні відбу-
лось багато Днів поля і виставок сільськогосподарсь-
кої техніки. Нижче наводиться інформація про най-
більш масштабні з них, в яких узяла участь або які від-
відала редакція журналу «Техніка і технології АПК».

Битва Агротитанів. Сьомого і восьмого вересня
група компаній «ТАК» провела в с. Степовому
Тетіївського р-ну Київської обл. виставку-демонстра-
цію «Битва Агротитанів» (рис. 1, 2). Біля 60 фірм експо-
нували сільськогосподарську й іншу техніку стаціонар-
но і демонстрували її в роботі. Аграріям пропонували
сучасні трактори, грунтообробно-посівні знаряддя,
зернозбиральні комбайни та іншу техніку.

Виставка була організована так, що в її центральній
частині, де базувалась служба реєстрації, сцена та
намети для слухачів, фірмами Euralis, Pionner, Dow
Seeds, КВС, Лімагрейн було продемонстровано сорти

різних гібридів рослин, зокрема кукурудзи та соняш-
ника. У центральній частині стаціонарно також демон-
струвались окремі машини – трактори, сівалки, ком-
байни та аграрна авіація. Тут же глядачі змогли відві-
дати шоу навантажувачів, легкових автомобілів.

© Ясенецький В., 2017

Рис. 1 – Техніка на стаціонарному показі на «Битві Агротитанів»

Рис. 11 – Робота секційного засідання наукової конференції
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На периферії
прилеглих та відда-
лених полів ґрунто-
обробну та посівну
техніку, обприску-
вачі, розкидачі
добрив, комбайни
тощо показували в
роботі (рис. 3). 

Експонувались
на виставці «Битва
Агротитанів» і зер-
нозбиральні ком-
байни. Серед них
слід відмітити зер-
нозбиральний комбайн СКІФ-230А виготовлення
Херсонського комбайнового заводу, біля якого юрми-
лось багато фермерів. Випробуваннями, проведени-
ми фахівцями на виставці, було встановлено, що які-
стю роботи він не поступається кращим зарубіжним
зернозбиральним комбайнам. І це за ціною, значно
меншою ніж за зарубіжні зернозбиральні комбайни.

День поля компанії Конкорд. Тринадцятого верес-
ня компанія Конкорд масштабно провела День поля на
полях власної агрофірми «Конкорд» Агро в с. Митниця
Васильківського р-ну Київської обл. (рис. 5-8). Слід
відмітити, що в цьому році компанія «Конкорд» відміти-
ла свій 25 річний ювілей. З невеличкого підприємства
НОРМА завдяки талановитим здібностям інженера
Гайсинського Емануїла Йосиповича виросла ефектив-
на компанія «Конкорд», в якій сьогодні працює біля 120
співробітників. Від реалізації новітньої зарубіжної тех-
ніки компанія «Конкорд» перейшла до виробництва
сільськогосподарської продукції більш ніж на 2000 га
земельних угідь.

Відкрив День поля президент компанії «Конкорд»
Гайсинський Е.Й. Ознайомили зі своєю технікою відві-
дувачів Дня поля директор ТОВ «Клаас Україна»
Хольгер Вельк, завідувач відділу роботи з дилерами

ТОВ «Клаас Україна» Паламар І., генеральний дирек-
тор ДП «Амазоне Україна» Грідін О., директор з марке-
тингу та продажу компанії «Беднар» Ян Беднар, регіо-
нальний менеджер ДТ «Лемкен Україна» Олексюк О. 
та керівник зі збуту в Україні компанії «Флігль»
Фрайдман Б.

У роботі Дня поля компанії «Конкорд» взяли участь
шість виробників сільськогосподарської техніки –
«Клаас», «Амазоне», «Лемкен», «Беднар», «Флігль» та
«Агріфак», 250 господарств та більше сотні партнерів.

На заході експоновано три цикли технологічного
процесу збирання трьох технічних культур – сої,
соняшника та кукурудзи з використанням найсучасні-
ших флагманів серед зернозбиральних комбайнів
виробництва фірми CLAAS - LEXION 670, LEXION 770
та LEXION770 ТТ на гусеничному рушії.

Також демонструвалась техніка для обробітку ґрун-
ту та сівби після сої, соняшника та кукурудзи, техніка
для догляду за посівами світових виробників сільсько-
господарської техніки.

Вся техніка була представлена в практичній
демонстрації з презентацією новинок для господарів
аграрного сектора.

Із фірм, які демонстрували техніку на Дні поля ком-
панії «Конкорд», вирішила проекспонувати свою про-
дукцію в нашому журналі фірма «Амазоне Україна».
Вона є найбільш відомим у Європі виробником
обприскувачів, випускаючи навісні UF, причіпні UX
(рис. 8) і самохідні обприскувачі серії «Пантера».

Навісні обприскувачі UF обладнані баками місткі-
стю від 1050 до 1320 л., штангами Q-Plus або Super-S,
які складаються гідравлікою і мають ширину захвату
від 12 до 25 м.

Фірма «Amazone» пропонує потужний причіпний
обприскувач UX 11200 з баком місткістю 12000 л і

Рис. 2 – Обприскувач Pantera фірми
Amazone

Рис. 3 – Техніка в роботі на “Битві Агротитанів”

Рис. 5 – Відкриття Дня поля компанії «Конкорд»

Рис. 6 – Вручення диплома інженера-випробувача

Рис. 7 – Учасники Дня поля компанії Конкорд в залі засідань
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штангою Super-L завдовжки від 24 до 40 м. Потужні
насоси забезпечують продуктивність усмоктування
900 л/хв. Обприскувач UX 11200 може бути обладна-
ний здвоєною віссю Double Trail з електронним регу-
люванням. Обприскувач їде неухильно по сліду тракто-
ра, виключає пошкодження колії. 

Причіпні обприскувачі UG виробляються в 4-х
модифікаціях, обладнуються баками місткістю від
2400 до 3200 л і штангами завдовжки від 15 до 28 м.

Найбільшою популярністю в Україні користується
самохідний обприскувач Pantera. Його робоча швид-
кість становить 20 км/год, а по дорогах загального
користування - до 50 км/год. Місткість бака становить
4500 л, ширина захвату від 24 до 40 метрів.

Однією із суттєвих переваг самохідного обприску-
вача є високий просвіт - до 1,2 м. Унікальне тандемне
шасі забезпечує не тільки спокійне горизонтальне
положення штанг у разі наїзду на нерівності, але одно-
часно гарантує стабільну роботу обприскувача на схи-
лах. Радіус розвороту обприскувача складає 4,5 м.
Продуктивність обприскувача може сягати 20 га/год. 

Причіпні обприскувачі UX (рис. 8) випускаються 6-
ма моделями з об'ємом бака від 3200 до 6200 л;
обладнуються штангою довжиною від 18 до 40 метрів.
Обприскувачі UX маневрені, легкі у використанні і
завдяки оптимальному демпфуванню штанг призначе-
ні для експлуатації з максимальною швидкістю
обприскування і транспортування.

День поля АДНЦ. 14-15 вересня 2017 р. на полях
УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого Німецько-український
аграрний демонстраційний та навчальний центр
(АДНЦ) провів черговий День поля (рис. 9), у якому
взяли участь біля 30 фірм, а відвідали його понад 600
аграріїв, машинобудівників та студентів.

Надін Конлє (Федеральне Міністерство продоволь-
ства та сільського господарства Німеччини) та
Германн Інтєманн (Посольство Федеративної
Республіки Німеччина) у своїх вітальних промовах
наголосили на важливості проекту АДНЦ, а також орі-
єнтації цього Дня поля на техніку для збирання врожаю
та осінні культури. Представники Мінагрополітики
України, обласних та районних адміністрацій вказува-
ли на необхідність подібних заходів, адже вони
сприяють розвитку українського аграрного сектора, та
виказали свою готовність до подальшої тісної співпра-
ці з АДНЦ.

Порадували відвідувачів і учасників Дня поля АДНЦ
художні колективи.

На 30 га земельних угідь дослідного господарства

Рис. 8 – Причіпний обприскувач UX

Рис. 10 – Техніка на Дні поля АДНЦ

Рис. 9 – Відкриття Дня поля АДНЦ
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УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого партнери заходу пред-
ставили сучасну та інноваційну продукцію: більш ніж
80 гібридів різних культур, більше 100 одиниць сучас-
ної сільськогосподарської техніки, а також широкий
спектр хімічних препаратів та стратегій для їх застосу-
вання. На Дні Поля були представлені фірми «Holmer»,
«Claas», «Horsh», «Lemken», ТОВ ТД «БТУ-Центр», ТОВ
«Велес Агро» та інші. 

Відвідувачі, також могли наглядно ознайомитися з
демонстрацією техніки за такими напрямами:

1. Обробіток ґрунту по стерні, де такі фірми як
«CLAAS», «CASE IH», «HORSCH» та «LEMKEN» демон-
стрували свої сучасні технічні можливості; 

2. Спеціальна смуга перешкод для обприскувачів,
яка показала поведінку машин у спеціальних умовах та
коливання штанги залежно від швидкості; 

3. Техніка для збирання та перевантажування
цукрових буряків у польових умовах (HOLMER); 

4. Сучасні розкидачі міндобрив у роботі від фірми
RAUCH; 

5. Робота комбайнів та презентація врожайності за
дослідними культурами та оцінка результатів (CLAAS
тa CASE IH). 

Також на Дні поля виробники посівного матеріалу
(LIMAGRAIN, STRUBE, NPZ, MAIS Dnipropetrovsk та
«Соєвий вік»), а також виробники ЗЗР (STEFES) пре-
зентували рослинницькі досліди таких культур як соя,
кукурудза, ріпак та соняшник.

Рекламувати свою продукцію в нашому журналі
вирішила фірма Veles Agro (м. Одеса). Вона експону-
вала широкий спектр ґрунтообробної і посівної техні-
ки.

Veles Agro продукує культиватори, ґрунтообробні
комбіновані агрегати серії AGK, обертові плуги, глибо-
корозпушувачі, дискові борони, передпосівні комбіно-
вані агрегати FORWARD, компактні дискові борони
KRONOS, сівалки SZM для технології сівби MINI-TILL та
просапні сівалки серії SPM (рис. 11).

Із новинок слід зупинитись на дисковій бороні
KRONOS (рис. 12) та передпосівному комбайновому
агрегаті FORWARD (рис. 13).

Дискова борона KRONOS виробляється в 3-х моди-
фікаціях завширшки 4; 5,3 і 6 м; працює KRONOS зі
швидкістю 8-20 км/год.; для привода необхідний трак-
тор потужністю відповідно 130-220; 170-250 і 200-270 к. с.

Передпосівний комбінований агрегат FORWARD
має ширину захвату 6 м, працює зі швидкістю 14
км/год.; потребує для привода трактор потужністю
180 к. с., глибина обробітку складає 25-100 мм, про-
дуктивність – 6-7,2 га/год.

Підприємство «Консіма» експонувало на Дні поля
АДНЦ колісні диски і нові шини (рис. 14).

Фірма «Клен» демонструвала новітні овочеві сівал-
ки (рис. 15).

Рис. 11 – «Veles Agro» на Дні Поля АДНЦ

Рис. 12 – Дискова борона KRONOS

Рис. 13  – Передпосівний комбінований агрегат FORWARD

Рис. 15 – Стенд фірми «Клен» на Дні поля АДНЦ

Рис. 14 – Стенд підприємства «Консіма» на Дні поля АДНЦ
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Широко представив учасникам і відвідувачам 
Дня поля АДНЦ свої наукові розробки УкрНДІПВТ 
ім. Л. Погорілого (рис. 16).

На стенді інституту експонувались праці інституту,
монографії, 14 каталогів підручників, журнал «Техніка і
технології АПК» та інша друкована продукція.

«Агро-Експо 2017». 20-23 вересня 2017 р. в
Кропивницькому відбулася чергова Міжнародна агро-
промислова виставка «AGROEXPO-2017» (рис. 17), у
роботі якої взяли участь біля 450 компаній.
Організатори виставки: Міністерство аграрної політи-
ки та продовольства України, Торгово-промислова
палата України, Федерація роботодавців України,
Національна академія аграрних наук України,
Асоціація підприємств-виробників техніки та облад-
нання для АПК «Украгромаш», ВГО «Українська асоціа-
ція аграрних інженерів», Кіровоградська облдержадмі-
ністрація. 

На «AGROEXPO-2017» новинки сільгосптехніки сві-
тових та вітчизняних брендів демонструвалися безпо-
середньо в роботі на спеціальному полігоні. 

ТОВ «Промагролізинг Плюс» під торговою маркою
«Harvest» пропонувало відвідувачам виставки ґрунто-
обробні агрегати і ротаційні борони Harvest 580, дис-
кові борони Harvest 600, культиватори для суцільного
обробітку ґрунту TerraPro 400, передпосівні компакто-
ри Tellus Pro 400, просапні сівалки Multicorn 560,  зер-
нові сівалки Harvest 630 і Titan 420.

Ротаційна борона Harvest 580 (рис. 18) призначена
для досходового і післясходового обробітку посівів
зернових і просапних, сої, овочів та інших культур.

Передпосівний трирядний компактор Tellus Pro 400
(рис. 19) призначений для передпосівної підготовки поля
після оранки та іншого основного обробітку ґрунту.

Ширина захвату компактора Tellus Pro 400 складає
4 м; робоча швидкість – 10-14 км/год.; глибина обро-
бітку грунту – 0-120 мм; для привода компактора
необхідний трактор потужністю не менше 80 к. с.

Дискова борона Harvest 600 (рис. 20) призначена
для ресурсоощадного передпосівного обробітку грун-
ту під сівбу зернових, технічних і кормових культур.
Борона без утруднень подрібнює пожнивні залишки,
перетворюючи їх в органічні добрива.

Борона Harvest 600 з продуктивністю 7,2 га/год
працює на швидкості 12 км/год., здійснює обробіток
ґрунту на глибину 100-140 мм, агрегатується з тракто-
рами потужністю від 200 к. с. і має ширину захвату 6 м.

Культиватор Terra pro 400 (рис. 21) призначений
для  підготовки ґрунту під сівбу сільськогосподарських
культур і догляду за парами на полях, які забруднені
рослинними і пожнивними залишками. Він – 3-рядний,
обладнаний зубовим вирівнювачем і грудкоподрібню-
вачем, стрілчасті лапи розміщені на пружинній стійці.   

Культиватор Terra pro 400 має ширину захвату 4 м,
працює зі швидкістю 12 км/год., має продуктивність
4,8 га/год, глибина обробітку ґрунту складає 0-120
мм, агрегатується з тракторами потужністю 80 к. с.

Рис. 16 – Стенд УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого на Дні поля АДНЦ

Рис. 17 – «Агро-Експо» 2017

Рис. 18 – Ротаційна борона Harvest 580

Рис. 19 – Передпосівний компактор Tellus Pro 400

Рис. 20 – Дискова борона Harvest 600 
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Зернова сівалка Harvest 630 (рис. 22) призначена
для  сівби зернових, має ширину захвату 6,3 м, робочу
швидкість 3-12 км/год, укомплектована 42-ма дводис-
ковими сошниками, загортає насіння на глибину 0-80
см. Головною перевагою сівалки є висока продуктив-
ність. 

Зернова сівалка Titan 420 (рис. 23) призначена для
реалізації технології mini-till. Конструкція висівного
апарата дозволяє висівати зернові, трав’яні, бобові,
технічні та інші культури за мінімальної технології
обробітку ґрунту з зусиллям на сошник від 80 до 130 кг
і системою прикочування посівного матеріалу. Сівалка
може бути налаштована як на мікронорму висіву від
0,5 кг/га, так і на 400 кг/га. На сівалці встановлені сош-
ники зі зміщеними дисками, які виробляються спільно
з компанією BELLOTA (Італія). Перший диск прорізає
лінію висіву, ріже пожнивні залишки, а другий диск
розпушує ґрунт і готує насіннєве ложе. Прикочувальні
котки за сошниками ущільнюють ґрунт, забезпечуючи
контакт посівного матеріалу з ґрунтом.

Сівалка Titan 420 має два бункери: один для насін-
ня місткістю 960 л і другий для добрива місткістю 540
л.

Ширина захвату Titan 420 складає 4,2 м; ширина
міжрядь 15-17,5 см, глибина загортання насіння 0-80
мм; продуктивність – 4-5 га/год.; робоча швидкість –
9-12 км/год.; потужність приводного трактора – не
менше 80 к. с.

Пневматична сівалка Multicorn 560 (рис. 24) слу-
жить для пунктирного висіву каліброваного насіння
соняшника, кукурудзи, сорго, сої, люпину, квасолі,
кормових бобів і рицини. При цьому окремо від посів-
ного матеріалу вносяться гранульовані мінеральні
добрива. На відміну від свого попередника Harvest 560
на сівалці Multicorn 560 замість тукового сошника
установлено сошники зі зміщеними дисками, завдяки
чому зменшується тягове зусилля, виключається
забивання сошників каменями і поліпшується проник-
нення сошника в ґрунт.

Ширина захвату сівалки Multicorn 560 становить 5,6
м; ширина міжрядь – 70 см; норма висіву – 2-43 кг/га,
глибина загортання насіння – 40-120 мм; робоча
швидкість – 3,6-9 км/год.; продуктивність – 2-5
га/год.; агрегатується сівалка з трактором потужністю
– не менше 80 к. с.

Широку гаму техніки для обробітку ґрунту і сівби
експонувало на «Агро-Експо 2017» ПАТ «Агромаш-
Калина» (рис. 25). Фірма налагодила випуск комбіно-
ваних сільськогосподарських машин багатофункціо-
нального призначення. 

Рис. 21 – Культиватор Terra Pro 400 

Рис. 22 – Зернова сівалка Harvest 630

Рис. 23 – Сівалка Titan 420 

Рис. 24 – Пневматична сівалка Multicorn 560

Рис. 25 – На виставці «АгроЕкспо 2017» було представлено
новинку компанії «Агромаш-Калина» сучасний дисковий

лущильник для вертикального обробітку грунту  JK-6
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Агрегат АК-4,0 призначений для суцільного обро-
бітку грунту та підрізання бур'янів на необроблених і
злущених фонах. Агрегат за один прохід виконує одно-
часно п'ять операцій. Сферичні диски підрізають і под-
рібнюють верхній шар грунту, три ряди стрілчатих лап
досконало обробляють грунт під посіви на глибину до
20 см, попереднє подрібнення грунту проводиться
барабанами, а вирівнювання верхнього шару грунту
вирівнювачем у вигляді шини, ущільнення грунту
забезпечується котками агрегата. 

Порівняно з традиційними методами обробітку
ґрунту і підготовки його під сівбу вітчизняною технікою
старих зразків, агрегат АК-4,0 має переваги економії
робочої сили, пального до 40%, забезпечує значне
підвищення продуктивності, скорочення строків обро-
бітку ґрунту та готовності його до висіву зернових і тех-
нічних культур. 

На підприємстві освоєно виготовлення модифіко-
ваних, конструкційно більш надійних в експлуатації
причіпних і навісних культиваторів типу КПС-4. У цьому
культиваторі основна рама, граділі, стійки лап
вико¬нані для роботи в посиленому режимі. 

Широкозахватна навісна пружинна борона БПШ-
8,0 призначена для обробітку посівів зернових та тех-
нічних культур, досходового і післясходового борону-
вання, руйнування післядощової кірки, знищення
бур’янів. Розпушування грунту забезпечується більш
якісно, ніж за використання наявних борін, що сприяє
більшому доступу кисню до кореневих систем куль-
турних рослин, інтенсивності їх росту і розвитку, а від-
так – підвищенню врожайності.

ПАТ «Агромаш-Калина» запропонувала аграріям
ряд інноваційних моделей власної розробки та вироб-
ництва. Це чотири нові концепти:

- борона-мотика ротаційна FNTOKS з шириною
захвату від 6 до 14 метрів;

- дискатори DEFT з шириною захвату 5-8 метрів;
- важкі дискатори  DEFT active XL з шириною захва-

ту 5-6 метрів;
- культиватори Kompaktomat АКПК з шириною

захвату від 3 до 9 метрів.
Робочими органами ANTOKS є сонцеподібні колеса

діаметром 510 мм спеціальної форми, набрані блока-
ми в агрегат. Основним призначенням борони рота-
ційної є досходове та післясходове боронування посі-
вів зернових, просапних та технічних культур, поверх-
неве розпушування та аерація гpунту, знищення нит-
коподібних сходів бур'янів. 

Під час руху трактора колеса починають мимовіль-
но обертатися (як у дискових знарядь), заглиблюю-
чись у грунт на глибину 3-5 см, руйнуючи поверхневу
кірку. На виході променя колеса з землі відбувається
мікровибух, чим нагнітається повітря в ґрунт і внаслі-
док чого азот, який міститься в повітрі, переходить у
родючий шар грунту і засвоюється рослинами, дає
можливість відмовитися від внесення азотних добрив.
Робочими органами мотики утворюється ідеальний
фон для початкового розвитку кореневої системи рос-
лин, добре мульчується верхній шар ґрунту, руйну-
ється ґрунтова кірка, зберігається волога.

Підприємство «Бєлояр Агро» експонувало на
«Агро-Експо 2017» культиватори КВТС-5 і КВТС-7,5 та
пропонувало для реалізації машини виробництва Veles

Agro (м. Одеса).
Підприємство «Бєлояр Агро» виробляє: 
Культиватори КВТС-5 і КВТС-7,5 які працюють зі

швидкістю 10-12 км/год; мають ширину захвата відпо-
відно 5 і 7,5 м, обробляють грунт на глибину 2-12 см
(рис. 26-27)

Завдяки секційній конструкції агрегата, культива-
тор ПП «Бєлояр Агро» моделі КВТС точно копіює рель-
єф кожною секцією, обробляючи грунт на необхідну
глибину.

Культиватори ПП «Бєлояр Агро» моделі КВТС вирів-
нюють поверхню поля під сівбу, розгладжують брили
та ущільнюють  грунт. Ущільнюючи верхній шар грунту
після сівби, поліпшують контакт насіння з грунтом і
збільшують притікання вологи з нижніх горизонтів, у
результаті чого насіння швидше проростає.

Два ряди котків (спереду і ззаду) служать КВТС
опорою та системою регулювання глибини обробітку
грунту. Тому відбувається не тільки розбивання гру-
док, а й вирівнювання грунту. На додачу копіюється
поздовжній рельєф грунту. Обробіток грунту забезпе-
чується на задану глибину завдяки робочим органам,
встановленим на S-подібних стійках італійського
виробництва. Посівне ложе формується рівномірно на
глибині 2-12 мм . 

Щоб запобігти випаровуванню вологи, каток допо-
магає створити ущільнення  грунту, також утворює рів-
номірний фон для здійснення посіву на необхідну гли-
бину.

Культиватори КВТС із захватом від 5 до 7,5 м скла-
даються гідравлічним способом на транспортну шири-
ну 2,5-3 м. Під час транспортування агрегатів ширина
в складеному стані дозволяє рухатись по дорогах
загального призначення.

Якщо оснастити передпосівний культиватор транс-
портним візком – це дозволить у подальшому викори-
стовувати трактори МТЗ-80-82 для повноцінної робо-
ти з максимальною шириною захвату та вагою агрега-
та до 2 тони.

Переваги культиваторів КВТС 5 і КВТС-7,5: 

Рис. 26 – Грунтообробний агрегат КВТС-5 

Рис. 27 – Грунтообробний агрегат КВТС-7,5
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– мінімальна вага при максимальному захваті
ширини обробітку (1500 кг при ширині захвату 7,5 м);

– точна глибина обробітку за допомогою безступін-
чатого регулювання.

Агрегат КВТС 5 навішується на задню та передню
навіску трактора, що робить агрегат універсальним в
своєму класі.

Підприємство «Бєлояр Агро» виробляє також
широкий спектр запасних частин до сільськогоспо-
дарської техніки будь-якої складності під замовлення.

Компанія «Укрсільгоспмаш» презентувала сучасну
техніку від Херсонського машинобудівного заводу:
сівалку «Тавричанка», жниварки, екскаватор-наванта-
жувач, обприскувачі, ґрунтообробну та кормозбираль-
ну техніку від «БІЛОЦЕРКІВМАЗу». 

У центрі уваги відвідувачів виставки став комбайн
спільного виробництва компаній «Херсонський маши-
нобудівний завод» із фінською «SAMPO ROSENLEW» –
SKIF 280 Superior.

У перший день  виставки взяли участь у демопоказі
дві новинки від БМЗ – дисковий агрегат ґрунтооброб-
ний ДАГ-6,0 та подрібнювач рослинних залишків ПН-
2,4, який після вдалого показу був проданий.

Ключовою машиною сьогодні для аграріїв України є
зернозбиральний комбайн. Тому відвідувачів виставки
на експозиції «УКРСІЛЬГОСПМАШ» перш за все ціка-

вив саме він (рис. 28).

Поєднання фінських оригінальних передових тех-
нологій, спеціальних сталей, мехобробки, добре зба-
лансованої молотарки, елементів від CLAAS (коробка
передач, бортовий редуктор), електрогідравлічного
обладнання Bosсh Rexroth і Parker, потужного та еко-
номічного двигуна AGCO Power 634 DSL turbo потужні-
стю 260 к.с. забезпечують високу надійність і простоту
експлуатації (керування та обслуговування), мінімаль-
ні витрати палива і низьку собівартість бункерного
зерна. Комбайн SKIF 280 SUPERIOR має пропускну
здатність 12 кг/с, обладнаний зерновим бункером
об’ємом 8,1 м3.

Нова жниварка з пластик-нейлоновими пальцями
навіть на низьковрожайних полях забезпечує ефектив-
ну подачу рослинної маси в молотильно-сепаруваль-
ний пристрій. Двобарабанна система обмолоту з
шестиклавішним соломотрясом, в якому встановле-
ний додатковий циліндр перегортач CSP, двоступене-
вою очисткою забезпечують високу продуктивність
комбайна з мінімальними втратами зерна. 

Триступінчата КПП з гідростатичною трансмісією
забезпечує максимальну транспортну швидкість 25
км/год, що скорочує непродуктивний час транспорту-
вання.

Панорамна комфортабельна кабіна класу Premium
Plus завдяки ергономічному розташуванню приладів,
широкому діапазону регулювання сидіння та рульової
колонки, комплектації кондиціонером та обігрівачем
дозволяє створити всі умови для ефективної роботи
комбайнера.

Максимально автоматизована система управління
робочими органами та інформаційна система LH500+
полегшує працю оператора, підвищуючи продуктив-
ність збирання.

Переваги комбайна SKIF 280 Superior досягнуто
завдяки енергоефективності, надійності і високій про-
дуктивності порівняно з аналогами конкурентів, а мак-
симальний строк експлуатації 25 років свідчить про
високий запас міцності і надійності.

Комбайни 5-го класу користуються найбільшим
попитом через свою універсальність, агрегатованість
з навісними жниварками, економічну доцільність
роботи не лише у середніх та крупних агропідприєм-
ствах, а і фермерських господарствах. Ефективність
використання комбайну дозволяє отримати зерно

Рис. 28 – Комбайн SKIF 280 Superior на «Агро-Експо-2017»
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високої якості за урожайності навіть до 60 ц/га.
SKIF 280 Superior нічим не поступається зарубіж-

ним аналогам щодо якості комплектувальних, але при
цьому за нижчу ціну, що є суттєвою конкурентною
перевагою. Комбайн підлягає  20% державній компен-
сації. 

Зацікавленим аграріям у придбанні комбайна в
листопаді цього року організовується трансфер на
виробничі потужності Сампо Розелев у м. Порі,
Фінляндія. Детальна інформацію по телефону гарячої
лінії +38 067 500 85 36.

Фірма «Pronar» (Польща) пропонувала відвідувачам
виставки причіпи, гноєрозкидачі, фермські комбайни,
косарки, граблі, прес-підбирачі, обмотувальники
рулонів плівкою, транспортувальники рулонів і паків
(рис. 30) та запасні частини до своєї техніки, яка вико-
ристовується в аграрних підприємствах України.

К о м п а н і я
«Pronar» має
в е л и ч е з н у
м е р е ж у
д и л е р с ь к и х
п у н к т і в
(понад двісті)
з професій-
ними співро-
б і т н и к а м и
майже по
всьому світу.
З а в д я к и
цьому, клієнти компанії завжди можуть звернутися до
найближчого дилера за необхідними запчастинами.
Використання сучасних логістичних систем дозволяє
дилерам компанії «Pronar» за короткий час надати
бажану запасну частину.

Завдяки співпраці з кількома сотнями постачальни-
ків з усього світу склад компанії налічує більше 40 000
позицій. В одному місці можна купити запчастини для
ремонту сільськогосподарської техніки різних марок.

Купуючи в компанії «Pronar», можна бути впевне-
ним, що запчастина є справжньою, перевіреною і має
гарантію.

Придбання оригінальних запчастин в компанії
«Pronar» забезпечує:

- удвічі довший термін роботи компонентів;
- гарантію безперервності роботи машин, бо не

тратиться час на частий обмін компонентів, тобто на
дорогі обтяжливі ремонти, що особливо недоречно
протягом сезону польових робіт;

- відсутність безкінечних ремонтів;
- впевненість у тому, що запчастини, призначені

спеціально для конкретної машини, працюють разом
ідеально, що дозволяє досягти максимальної продук-
тивності;

- впевненість у тому, що придбані запчастини
сумісні з оригінальними і не призведуть до пошкод-
жень агрегата;

- доступ до найбільш необхідних  запасних частин і
технічної підтримки.

Продовження статті в наступному номері...

Аннотация. В статье освещены осенние Дни поля
и Международные выставки сельскохозяйственной
техники, которые прошли в Украине в 2017 году.
Приведено описание и технические характеристики
отечественной и зарубежной техники, которая экспо-
нировалась на ежегодной выставке-демонстрации
«Битва Агротитанов 2017», на Днях поля компании
«Конкорд» и АДНЦ и на Международной выставке
«Агро-Экспо». На осенних Днях поля и международ-
ных выставках 2017 экспонировались современные
тракторы, прицепы, погрузчики, техника для обработ-
ки почвы и посева, разбрасыватели минеральных
удобрений, опрыскиватели, зерноуборочные комбай-
ны, оборудование для переработки зерновых и мас-
личных культур, элементная база.

Summary.The autumn Fields Days and International exhibi-
tions of agricultural machinery, which took place in Ukraine in
2017, are lit. The description and technical characteristics of
domestic and foreign machinery, which was exhibited at the
annual exhibition-demonstration "Battle of Agrititans 2017", on
the Field Days of the Concord and ADFZ companies and at the
International Exhibition of Agro-Expo is given.On the autumn
days of the field and in the international exhibitions 2017, the
tractors, trailers, loaders, equipment for cultivation and sowing,
distributors of fertilithers, sprayers, grain-harvesters, equipment
for processing of sereals and oil seeds, and components.

Рис. 30 – Склад запасних частин фірми
«Pronar»  (Польща)

Стаття надійшла до редакції 23 жовтня 2017 р.
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Народився Масло Іван Павлович 5 листопада 1937
р. в с. Погреби Драбівського району Черкаської обла-
сті в селянській родині.

У 1945-1952 рр. вчився у Погребівській семирічній,
а у 1952-1955 рр. - у Свічківській середній школах. У
1960 р. закінчив факультет механізації сільського гос-
подарства Української сільськогосподарської академії.

У 1960-1965 рр. працював на посадах інженера-
контролера, завідувача майстерні, головного інжене-
ра та керівника відділення райсільгосптехніки в
Черкаській області. 

У 1965-1968 рр. навчався в аспірантурі
Українського науково-дослідного інституту механізації
та електрифікації сільського господарства (з 1991 р.
ІМЕСГ УААН, з 2000 р. – ННЦ «ІМЕСГ»). Після закінчен-
ня аспірантури обіймав в УНДІМЕСГ посаду молодшо-
го, а потім старшого наукового співробітника відділу
механізації та автоматизації процесів удобрення грун-
ту і захисту рослин.

У 1973 р. І.П. Масла призначено заступником
директора Інституту з наукової роботи. На цій посаді
він велику увагу приділяв підвищенню науково-мето-
дичного рівня досліджень, які проводились в Інституті.
Під його керівництном та за безпосередньої участі
розроблено та широко застосонано системний аналіз

вирішення складних інженерних задач з механізації
сільськогосподарського виробництва, проведено
значну роботу з вивчення науковими співробітниками
нових методів досліджень з використанням ПЕОМ.

З 1979 р. І.П. Масло працював директором
Інституту. На цій посаді він проявив себе як умілий
керівник наукового колективу. Він проводив велику
роботу з підготовки, підбору та розстановки кадрів,
зміцнення матеріально-технічної бази Інституту.

І.П. Масло спрямовував діяльність Інституту на
зміцнення зв’язків із виробництвом. Був одним з ініціа-
торів розроблення «Національної програми вироб-
ництва технологічних комплексів машин та устатку-
вання для сільського господарства, харчової і пере-
робної промисловості». Багато зусиль він доклав до
створення вітчизняного зернозбирального комбайна.
За його безпосередньою участю розроблено
«Державну програму енергозбереження в сільському
господарстві України».

І.П. Масло відомий вчений у галузі механізації сіль-
ськогосподарського виробництва. У 1990 р. його
обрано членом-кореспондентом УААН, а в 1997р. дій-
сним членом Академії інженерних наук України. У
цьому ж році йому присвоєно вчене звання професо-
ра. Він автор і співавтор 155 наукових праць, десяти
монографій та книжок, 48 винаходів, постійно працю-
вав у редакційних колегіях багатьох провідних журна-
лів аграрної тематики, плідно поєднував наукову робо-
ту з підготовкою наукових кадрів через аспірантуру
ІМЕСГ та інженерних у НАУ.

Заслуги І.П. Масла відзначені медалями та дипло-
мами ВДНГ СРСР та УРСР, він одним із перших став
лауреатом премії УААН «За видатні досягнення в
науці». У 1997 р. йому присвоєно почесне звання
Заслужений працівник сільського господарства
України, а в 2000 році він став лауреатом Державної
премії України в галузі науки і техніки.

І.П. Масло багато уваги приділяв розвитку співро-
бітництва із спорідненими інститутами зарубіжних
країн та підприємствами сільськогосподарського
машинобудування.

Світлу пам’ять про І.П. Масла зберігають усі, хто
працював з ним пліч-о-пліч в інституті.

М.І. Грицишин, канд. техн. наук, заслужений пра-
цівник сільського господарства України, учений сек-
ретар ННЦ «ІМЕСГ». Редакційна рада і колегія журналу
«Техніка і Технології АПК»

Світлій пам’яті  члена-кореспондента НААН

Масла Івана Павловича

(1937-2004 рр.)
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