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М і н і с т р  М і н а г р о п ол і т и к и  У к р а ї н и  Т а р а с  Ку т о в и й :  
–  « М і н а г р о п о л і т и к и  б уд е  з а лу ч а т и  і н в е с т и ц і ї  у  
в и р о б н и ц т в о  у к р а ї н с ь к о ї  с і л ь г о с п т е х н і к и » ;
–  Д е р ж п р о д с п о ж и в с лу ж б а  р о з п о ч а л а  р е є с т р а ц і ю  
с і л ь г о с п т е х н і к и ;
–  « М і н а г р о п о л і т и к и  н а п р а ц ь о в у є  н о в і  м е х а н і з м и  
д е р ж п і д т р и м к и  о б ’ є д н а н ь  а г р а р і ї в »

Одним із основних пріоритетів Міністерства
аграрної політики та продовольства України є залу-
чення інвестицій у галузь сільгоспмашинобудуван-
ня. Про це повідомив Міністр Тарас Кутовий під час
інтерв'ю на масштабній міжнародній виставці, яка
проходить з 15-17 лютого в "КиївЕкспоПлазі".

«Минулий рік показав, що український ринок маши-
нобудування має великий потенціал, проте йому не
вистачає інвестиційної підтримки. Мова йде про інве-
стиції як у заводи, так і у технології. А це - значний

поштовх для розвитку всього агропромислового ком-
плексу України, - зазначив Міністр.

За словами Кутового, в Україні більше 40 підпри-
ємств з виробництва сільгосптехніки, які можуть запро-
понувати достойну техніку, але потребують підтримки.
Зокрема, Херсонський завод виробляє більше 200 най-
менувань техніки, проте потребує оборотних коштів та
стабільного попиту фермерів. Міністр зауважив, що з
цього питання проводиться активна робота з провідни-
ми світовими лідерами сучасного с/г машинобудуван-
ня.

"На виставці представлена потужна іноземна техні-
ка. Але наше завдання - щоб гарна техніка вироблялася
саме в Україні у співпраці зі світовими виробниками", -
прокоментував Міністр.

Для розвитку галузі машинобудування
Мінагрополітики започаткувало програму підтримки
національного виробника сільгосптехніки. Так, на мину-
лому засіданні Кабінету Міністрів було схвалено рішен-
ня щодо компенсації вартості української сільськогос-
подарської техніки та обладнання у розмірі 15%.

Державна служба України з питань безпечності
харчових продуктів та захисту споживачів розпочала
виконання нових функцій.

Держпродспоживслужба на виконання постанови
Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1051
розпочала виконання повноважень нагляду (контролю) у
системі інженерно-технічного забезпечення.

Реєстрацію сільськогосподарської техніки територі-
альними органами Держпродспоживслужби офіційно
розпочато 7 лютого 2017 року.

Фахівцям територіальних органів Держпродспожив-
служби в усіх областях надано доступ до реєстру і забез-
печено можливість здійснювати реєстрацію та зняття з
обліку сільськогосподарської техніки.

Міністерство аграрної політики та продоволь-
ства працює над пошуком найефективніших
механізмів надання державної підтримки агра-
ріям та розвитку галузі. Одним із таких може
стати впровадження системи кооперації та надан-
ня коштів через участь у кооперативах. Про це
повідомив Міністр Тарас Кутовий у вітальному
слові на міжнародній конференції «Кооперація як
один із інструментів створення агрорекреаційно-
го кластеру - складової сільського розвитку», яка
проходила у Мінагрополітики.

«У рамках держпідтримки на 2017 рік ми зробили
декілька революційних кроків. Маю на увазі 1% і збіль-
шення прямої підтримки фактично у 20 разів. Сьогодні
міністерство шукає нову формулу, інноваційну ідею,
яка б могла бути ключовою наступного року. І нам зда-
ється, що це може бути підтримка кооперативів.
Хочеться вийти на ту модель, яка буде ефективною
для усіх зацікавлених сторін – для фермерів, гро-

мадських асоціацій, сільських жителів, споживачів», -
повідомив Тарас Кутовий.

Конференція відбувалась під головуванням заступ-
ника Міністра Олени Ковальової за участі міжнародних
експертів та донорів, представників обласних держав-
них адміністрацій, наукових та освітніх установ, бізне-
су, громадських організацій, керівників сільськогоспо-
дарських обслуговуючих кооперативів. Всього, у захо-
ді бере участь понад 80 учасників з різних регіонів
України та країн Європи та Канади.

«Від міжнародних експертів дуже цікавим був
запропонований досвід ЄС, Франції, Німеччини та
Канади. Але ми не можемо безумовно прийняти будь-
яку модель, яка успішно реалізувалася за кордоном.
Ми можемо вивчити успішний досвід, поглянути на
помилки, визначитися з факторами успіху і вже само-
стійно запропонувати своє власне бачення», - проко-
ментувала заступник Міністра.

Прес-служба Мінагрополітики України
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Прогноз урожайності  і  валових зборів 

основних сільськогосподарських к ультур у 
2017 році

УДК 577.17:631.165:633:633.5

Викладено аналіз сприятливості агрометеорологічних умов осіннього періоду 2016 року для росту і розвитку
озимих та результати прогнозу урожайності і валових зборів основних сільськогосподарських культур в Україні
у 2017 році.

Ключові слова: прогнозування урожайності, агрометеорологічні умови, валовий збір сільськогосподарських
культур.

Кравчук В., д-р техн. наук, проф., чл.-кор. НААН України, Новохацький М., канд. с.-г. наук, Сердюченко Н., канд.
геогр. наук, Негуляєва Н., канд. с.-г. наук, (УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого)

Метою публікації є висвітлення результатів прогно-
зу врожайності та валового виробництва основних
сільськогосподарських культур у 2017 році (станом на
31 січня), виконаного в УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого.

Вихідні дані. Базовий прогноз урожайності і вало-
вих зборів основних сільськогосподарських культур в
Україні на 2017 рік розроблено за статистично-агро-
метеорологічними методами, опрацьованими
УкрНДПТІ ”Агроресурси” і удосконаленими УкрНДІПВТ
ім. Л. Погорілого [1-4]. Прогноз щодо площі збирання,
врожайності та валового виробництва опрацьовано
для восьми основних сільськогосподарських культур:
пшениці, жита, ячменю, вівса, зернобобових, кукуруд-
зи, соняшника та цукрових буряків. Точність прогнозу
– 90%, завчасність – 7-10 місяців, вірогідність – 80-
85%. Прогнозні показники опрацьовано як загалом по
Україні, так і в розрізі адміністративних областей.

Для розробки прогнозних показників використано
бази даних Глобального моніторингу сільського гос-
подарства (GLAM) [5], інформацію Європейської
системи MARS [6], дані сільськогосподарського
департаменту США [7], інформаційнійних ресурсів
FAO [8], Державного комітету статистики,
Мінагрополітики, Гідрометцентру України, бази даних
УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого та інших установ.
Параметри прогнозних показників коригуватимуться в
травні та червні поточного року залежно від агроме-
теорологічних умов вегетаційного періоду.

Короткий аналіз впливу агрометеорологічних
умов на стан та розвиток озимих культур. На пере-
важній частині території України восени загалом скла-
лися добрі та задовільні температурні умови для про-
ведення сівби і початкового розвитку озимих культур.
Середня температура повітря осіннього періоду на
переважній частині території країни виявилася вищою
від норми у вересні та нижчою від середньобагаторіч-
них значень у жовтні. У листопаді на переважній части-
ні території України температура повітря була близь-
кою до норми (див. рис. 1).

Кількість атмосферних опадів на території України

восени 2016 року була здебільшого вищою від серед-
ньобагаторічного рівня, за винятком посушливого
вересня (див. рис. 2). Достатня кількість опадів впро-
довж жовтня-грудня дозволила на початок періоду
перезимівлі сформувати оптимальні запаси вологи в
орному шарі ґрунту на більшості площ.Нормалізовано-
різницевий вегетаційний індекс NDVI на переважній
території України у листопаді 2016 року був близьким
до середнього за останні десять років значення із
дещо нижчими від норми показниками у деяких північ-
них, західних та центральних регіонах, що потерпали
від посухи у серпні-вересні, та показниками, вищими
від середнього рівня, у південних та південно-східних
областях (див. рис. 3).

© Кравчук В., Новохацький М., Сердюченко Н., Негуляэва Н., 2017

Рис. 1 – Відхилення середньодобових температур повітря від
середніх багаторічних значень за період з вересня 2016 р. по

січень 2017 р.
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Впродовж грудня-січня зимівля озимих культур від-
бувалася за задовільних умов. Нині стан озимих посі-
вів оцінюється переважно як задовільний та добрий. 

Прогноз урожайності і валових зборів основних
сільськогосподарських культур у 2017 році.
Структура посівних площ розраховувалась на підставі
планових площ за даними Мінагрополітики, середньо-
річних площ посівів впродовж останніх 5 років, агроме-
теорологічних умов вегетації та обсягів сівби озимих
культур. Посівні площі коригуватимуться в подальшо-
му залежно від умов вегетації та фактичних обсягів
весняної сівби.

Зернові і зернобобові. Збиральна площа групи
культур очікується приблизно 14,5 млн. га, що близько
до минулорічного рівня (табл. 1). Середня врожайність
зернових і зернобобових культур загалом по Україні з
вірогідністю 80-85% прогнозується на рівні 42,5 ц/га,
що на 6,8%, вище середньорічного рівня за останні 5
років і на 7,8% менше від минулорічного значення (за
попередніми даними). Розрахункове очікуване валове
виробництво зерна складає 61,5 млн. т, що, за попе-
редніми даними, на 6,7% менше рівня 2016 року. 

Пшениця. Перший період вегетації озимої пшениці
проходив переважно у сприятливих агрометеороло-
гічних умовах. За нормативних умов решти зимового
періоду і періоду весняно-літньої вегетації очікувана
врожайність пшениці (з урахуванням ярої) становити-
ме 39 ц/га, що на 7% нижче від минулорічного показ-
ника і на 6,6% більше від середніх показників за остан-
ні 5 років (табл. 1). Розрахункове значення збиральної
площі даної культури складає 6 млн. га. За таких умов
очікуване валове виробництво пшениці складає 23,4
млн. т. 

Ячмінь. Збиральна площа ячменю (ярого і озимого)
загалом по Україні в 2017 році може скласти 2,6 млн.
га. За прогнозними розрахунками урожайність культу-
ри при середньорічних параметрах агрометеорологіч-
них чинників подальшого періоду вегетації сягатиме
29 ц/га, що на 5,8% вище середнього за останні 5 років
рівня (табл. 1). Очікуваний рівень валового виробницт-
ва зерна ячменю, при цьому, складе 7,54 млн. т.
Майже в усіх областях України урожайність ячменю

очікується нижчою від минулорічних зна-
чень, але вищою від середнього за останні
5 років рівня.

Овес. Збиральна площа передбачаєть-
ся в межах 0,21 млн. га. Врожайність на
рівні держави – 23 ц/га, що на 0,9 ц/га
нижче від минулорічного рівня, але дещо
вище від середнього значення за останні
п᾽ять років (табл. 1). Прогнозований рівень
валового виробництва цієї культури – 0,48
млн. т. У розрізі регіонів – урожайність
вівса майже в усіх областях України про-
гнозується дещо нижчою від минулорічно-
го рівня, але переважно вищою від серед-
нього за останні 5 років значення.

Кукурудза. Збиральна площа кукурудзи
в поточному році загалом по Україні може
скласти 4,4 млн. га. Рівень урожайності
кукурудзи у 2017 році очікується в межах 64
ц/га, що на 8% вище середнього за останні
п’ять років значення. Валове виробництво
зерна кукурудзи при цьому може скласти
28 млн. тон (табл. 1). Очікуваний рівень
врожайності цієї культури в розрізі регіонів

Рис. 2 – Суми атмосферних опадів наростаючим підсумком за
період з вересня 2016 р. по січень 2017 р.

Рис. 3 – Нормалізовано-різницевий вегетаційний індекс (NDVI)
(листопад 2016 р.)
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ц/га % ц/га % млн. т %

Зернові і
зернобо-

бові всього
39,8 46,1 14,5 42,5 -3,6 -7,8 2,7 6,8 61,5 -4,45 -6,7

Пшениця 36,6 42,1 6,00 39,0 -3,1 -7,4 2,4 6,6 23,4 -2,63 -10,1
Жито 24,9 27,3 0,16 26,0 -1,3 -4,8 1,1 4,4 0,42 0,03 7,3

Ячмінь 27,4 33,0 2,60 29,0 -4,0 -12,1 1,6 5,8 7,54 -1,89 -20,0

Овес 22,5 23,9 0,21 23,0 -0,9 -3,8 0,5 2,2 0,48 -0,02 -3,8
Зернобобові 20,6 27,3 0,35 24,5 -2,8 -10,3 3,9 18,9 0,86 -0,02 -1,8

Кукурудза 59,3 66,0 4,40 64,0 -2,0 -3,0 4,7 7,9 28,2 0,24 0,8
Соняшник 20,3 22,4 5,40 21,5 -0,9 -4,0 1,2 5,9 11,6 -2,00 -14,7

Цукрові
буряки 441 482,4 0,29 470 -12,4 -2,6 29 6,6 13,6 -0,28 -2,0

Таблиця 1 – Прогноз урожайності і валових зборів основних 
сільськогосподарських культур в Україні на 2017 рік 
(завчасність 7-10 місяців, похибка прогнозу ±10%)
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є дещо вищим від середнього за останні 5 років рівня. 
Соняшник. Площі посіву цієї культури в поточному

році плануються в межах 5,4 млн. га, а очікуваний
рівень врожайності насіння складає 21,5 ц/га (табл. 1).
З урахуванням цього валове виробництво насіння цієї
культури може в 2017 році становити 11,6 млн. т.
Очікуваний рівень врожайності культури в розрізі
регіонів є дещо вищим від середнього за останні п’ять
років значення.

Цукрові буряки. З урахуванням тенденції останніх
років площа посівів культури в 2016 році може скласти
0,29 млн. га. Урожайність коренів цукрових буряків
прогнозується в межах 470 ц/га (табл. 1), що на 6,6%
вище середнього рівня врожаю за останні п’ять років.
Валове виробництво цукрових буряків очікується в
межах 13,6 млн. тонн.

Висновки. Переважно сприятливі погодні умови
під час осінньої посівної кампанії і хід зимівлі посівів
створюють близькі до оптимальних передумови для
розвитку озимих культур на більшості території
України.

Представлені результати прогнозування врожай-
ності і валового збору основних сільськогосподарсь-
ких культур в Україні на 2017 рік із точністю 90% і віро-
гідністю 80-85% свідчать про те, що в поточному році
урожайність зернових і зернобобових культур та їх
валове виробництво загалом по Україні, з урахуванням
похибки розрахунків, очікується на рівні 61,5 млн. т, у
тому числі: пшениця 23,4 млн. т, жито – 0,42 млн. т,
ячмінь – 7,54 млн. т, овес – 0,48 млн. т, зернобобові –
0,86 млн. т, кукурудза – 28,2 млн. т.

Урожайність соняшника очікується на рівні 
21,5 ц/га, що може забезпечити валовий збір насіння в
межах 11,6 млн. т, що на 2 млн. т (14,7%) менше рівня
минулого року. 

Валове виробництво коренів цукрових буряків за
прогнозованої врожайності 470 ц/га становитиме 
13,6 млн. т. 

Прогнозні показники продуктивності польових
культур будуть коригуватися в подальшому з ураху-
ванням агрометеорологічних умов весняного періоду
вегетації.
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Аннотация. Изложен анализ благоприятности
агрометеорологических условий осеннего периода
2016 года для роста и развития озимых и результаты
прогноза урожайности и валовых сборов основных
сельскохозяйственных культур в 2017 году.

Summary. The analysis of favorable agro-meteoro-
logical conditions of the autumn period in 2016 for the
growth and development of winter crops and the results
of yield and gross harvest forecasting of major crops in
Ukraine in 2017 are presented.

Стаття надійшла до редакції 20 лютого 2017 р.

Климчук М., Сало Я., Думич В., Ценюх Я., Войтович Р., Барановський М.© 2017

Випробування нових зразків техніки в умовах
Полісся і  Західного Лісостепу

УДК 62:629.018

Наведено короткий аналіз конструкцій і результатів випробувань нових технічних засобів вітчизняного
виробництва для механізації сільськогосподарських та лісогосподарських робіт. 

Ключові слова: випробування, технічний засіб, показники, технічна характеристика, конструкція.

Климчук М., Сало Я., Думич В., Ценюх Я., Войтович Р., Барановський М. (Львівська філія УкрНДІПВТ 
ім. Л. Погорілого)

Суть проблеми. В аграрному секторі України
виробляється близько 9-13 % валової доданої вартості
країни. У зведеному бюджеті України частка аграрного
виробництва за останні роки в середньому становить

20 %, а в товарній структурі експорту понад чверть
займають продукти, виготовленні на підприємствах
АПК [1]. 

Проте, незавершеність процесів адаптації до євро-
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пейських вимог щодо якості та безпечності харчових
продуктів та низькі темпи техніко-технологічного онов-
лення виробництва, використання застарілих техноло-
гій чинять негативний вплив на стабільність  конку-
рентних можливостей вітчизняної сільськогоспо-
дарської продукції на внутрішньому і зовнішнішньому
ринках. Тому сьогодні актуальним є завдання щодо
впровадження в аграрне виробництво сучасних техні-
ко-технологічних рішень на основі модернізаціі та
оновлення застарілого парку сільськогосподарської
техніки та обладнання новими перспективними маши-
нами.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. На
сьогодні у сільському господарстві України акумуль-
овано менше 2% основних засобів, а їх частка постій-
но знижується. Рівень забезпечення аграрного секто-
ра сільськогосподарською технікою для проведення
польових робіт становить 48-66%, 80% цієї техніки
застаріли і потребують термінового  оновлення [2].
Через технічні несправності майже 25% техніки не
використовується [3]. Фактична наявність основних
засобів у розрахунку на 1 га сільськогосподарських
угідь у 7-8 разів нижча за потребу [4]. 

На цей час потреба аграріїв у техніці оцінюється в 7-
10 млрд. грн щорічно [5]. Через недостатнє техніко-
технологічне забезпечення виробництва вітчизняні
підприємства сільськогосподарського машинобуду-
вання не мають можливості забезпечити сільгоспви-
робників усіма необхідними машинами. Тому розвиток
вітчизняного агропромислового сектора відбувається
на основі масштабного імпорту самохідної складної
техніки та обладнання. У 2015 році імпорт агротехніки
сягнув $0,6 млрд, з яких на $229,3 млн було ввезено
тракторів, на $106,6 млн  зернозбиральних комбайнів,
на $70,4 млн - сівалок та косарок, на $22,4 млн - плугів
та борін [6]. 

Аналогічна ситуація спостерігається також у техніч-
ному забезпеченні лісогосподарських підприємств. У
цих підприємствах близько 85 % загального парку ста-
новлять трактори сільськогосподарського призначен-
ня, близько 80 % лісогосподарських машин і механіз-
мів виготовлені в Росії і країнах СНД, 70 % тракторів
відпрацювали свій ресурс [7]. Технічне забезпечення
лісового господарства України здійснює декілька віт-
чизняних підприємств, які виготовляють грунтооброб-
ні машини, гідроманіпулятори і бензомоторні пилки.
Номенклатура та технологічні можливості машин, які
випускають ці підприємства, недостатні для раціо-
нального ведення робіт. Сьогодні вітчизняна проми-
словість не випускає лісогосподарських тракторів,
спеціальних машин для лісозаготівель і транспорту-
вання деревини - харвестерів та форвардерів. 

Більшість країн світу імпортує або те, чого не
можуть виготовити самі, або те, що виробляти їм знач-
но дорожче, ніж традиційним постачальникам. В
Україні імпортується не тільки складна сільгосптехніка,
але і машини, значну частину яких можна виробляти на
вітчизняних підприємствах. Це дозволить створити
робочі місця та значно розширити внутрішній ринок,
збільшити обсяги ВВП та податкових надходжень до
бюджетів різних рівнів.

Важливою умовою конкурентоспроможності віт-
чизняних машин є їх надійність, якість виконання тех-

нологічного процесу, енергетичні, експлуатаційно-
технологічні показники, зручність і безпечність в екс-
плуатації, ремонті та обслуговувуванні. Усі ці споживчі
показники машин можна перевірити і дослідити в про-
цесі експлуатаційних випробувань у реальних госпо-
дарських умовах. 

Мета статті. Аналізування результатів випробу-
вань нових зразків машин перед постановкою їх на
виробництво. 

Виклад основного матеріалу. У 2016 році фахів-
цями Львівської філії УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого про-
ведено приймальні випробування семи моделей
машин виробництва машинобудівних підприємств
України. 

Машини для підготовки грунту. Для підготовки
грунту підприємство ТОВ “Завод “Красилівмаш” роз-
робило і поставило на випробування дві машини:
агрегат передпосівний напівнавісний АКПН-5
“Поділля” та подрібнювач рослинних решток секцій-
ний ПРС-6 “Поділля”.

Подрібнювач рослинних решток секційний ПРС-6
“Поділля” (рис. 1) призначений для подрібнення рос-
линних решток, які залишились на полі після збирання
врожаю кукурудзи, соняшника, ріпака, мульчування
поверхневого шару грунту, не засміченого камінням,
купами рослинних залишків або бур'янів.

Подрібнювач рослинних решток ПРС-6
“Поділля”складається з рами центральної та двох
бокових секцій, подрібнювальних барабанів, при-
строю транспортного ходу, фіксаторів транспортного
ходу, гідросистеми, сниці з опорною стійкою.

Рама центральна – просторова зварна конструкція
із квадратних труб, до якої шарнірно приєднані бокові
секції. До рами центральної та бокових секцій через
корпусні підшипники встановлені подрібнювальні
барабани, на яких болтами закріплені ножі.

Технологічний процес відбувається так: під час руху
трактора барабани обертаються і ножі, врізаючись у
рослинні рештки, подрібнюють та перемішують їх і рів-
номірно розкидають по поверхні поля.

Конструкційні показники та результати випробу-
вань подрібнювача рослинних решток ПРС-6
“Поділля”наведено в таблиці 1.

Експлуатаційні випробування подрібнювача прово-
дились на полі з рівнинним рельєфом і рівним мікро-
рельєфом з чорноземними типовими ґрунтами тверді-

Климчук М., Сало Я., Думич В., Ценюх Я., Войтович Р., Барановський М.© 2017

Рис. 1 – Подрібнювач рослинних решток секційний ПРС-6
“Поділля”
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стю поверхневого шару від    0,7 до 2,4 МПа і вологістю
від 17,2 % до 20,1 %. Подрібнювач в агрегаті з тракто-
ром FENDT 936 виконував подрібнення рослинних
залишків після збирання ріпака на робочій швидкості
20 км/год. Завантаженість двигуна трактора колива-
лась від 56 % до 57 %.

Після проходу подрібнювача рослинних залишків
розміром до 180 мм на полі було 85,4%. 

Продуктивність за годину змінного часу становила
8,12 га. Питома витрата палива за змінним часом
склала 2,90 кг/га. За період випробувань відмов не
було. Прямі експлуатаційні витрати на 1 га склали
204,65 грн.

Подрібнювач має задовільні експлуатаційно-техно-
логічні показники, показники якості виконання техно-
логічного процесу, і відповідає вимогам ССБП і гото-
вий до постановки на виробництво.

Агрегат комбінований передпосівний напівнавіс-
ний АКПН-5 “ПОДІЛЛЯ” (рис. 2) призначений для під-
готовки грунту під посів. За один прохід по полю агре-

гат проводить розпушування грунту, підрізання
бур’янів, вирівнювання поверхні поля, прикочування та
ущільнення нижніх шарів грунту. Він може застосову-
ватися у традиційній, мульчувальній та консервуваль-
ній системах обробітку грунту.

Основними складальними одиницями агрегата
АКПН-5 “ПОДІЛЛЯ” є рама основна, бокові рами, при-
стрій транспортного ходу, сниця з опорою, розпушу-
вальні секції, вирівнювачі, розпушувач сліду коліс
трактора, котки передні (планчасті) та задні (тандемні,
зубчасто-кільчатого типу), гідросистема, механізм
регулювання глибини обробітку ґрунту.

Розпушувальна секція  складається з рами, двох
рядів стрілчатих лап на S-подібних пружинних стійках.
Глибина обробітку регулюється гвинтовим механіз-
мом.

Під час виконання технологічного процесу передній
вирівнювач частково подрібнює і вирівнює поверхне-
вий шар ґрунту, планчасті котки здійснюють інтенсив-
не кришення, а стрілчаті лапи розпушують ґрунт на
глибину обробітку, котки зубчасто-кільчатого типу і
задній вирівнювач подрібнюють грудки та ущільнюють
ґрунт. 

Коротку технічну характеристику та результати
випробувань агрегата комбінованого передпосівного
напівнавісного АКПН-5 “ПОДІЛЛЯ” наведено в таблиці
2.

У період випробувань агрегат комбінований перед-

посівний напівнавісний АКПН-5 “Поділля” працював з
трактором Т-150К і виконував підготовку грунту на полі
після дискування стерні. Поля характеризувались чор-
ноземними типовими грунтами з вологістю поверхне-
вого шару від 17,5 % до 19,4 % і твердістю − 0,8-1,0
МПа, рівнинним  рельєфом і рівним мікрорельєфом. 

На полі після дискування, за робочої швидкості руху

Таблиця 1 – Конструкційні показники та результа-
ти випробувань подрібнювача рослинних решток

ПРС-6 “Поділля”

№ п.п Показник Значення показника

1 Агрегатування, потужність двигуна
трактора, кВт (к.с.) 110 (150)

2 Конструкційна ширина захвату, м 5,88
3 Конструкційна маса, кг 5400
4 Діаметр барабанів з ножами, мм 820

5 Кількість рядів ножів на барабанах,
шт. 15

6 Робоча швидкість руху, км/год. 20

7 Середня висота зрізу, мм 178

8 Подрібнення пожнивних залишків
(розмір фракцій до 180 мм), % 85,4

9 Тягова потужність енергозасобу, кВт 99,9

10
Коефіцієнт використання експлуата-

ційної потужності двигуна 
енергозасобу, %

57

11 Продуктивність за змінним часом,
га/год. 8,12

12 Питома витрата палива за змінним
часом, кг/га 2,90

13 Балансова вартість подрібнювача,
грн. 380000

14 Затрати праці, люд. год. /га 0,123

15 Прямі експлуатаційні витрати, грн./га 204,65

Рис. 2 – Агрегат комбінований передпосівний напівнавісний
АКПН-5 “ПОДІЛЛЯ”

Таблиця 2 - Коротка технічна характеристика та
результати випробувань агрегата комбінованого
передпосівного напівнавісного АКПН-5 “ПОДІЛЛЯ”

№ п.п Показник Значення 
показника

1 Агрегатування, потужність двигуна
трактора, кВт (к.с.) 110 (150)

2 Конструкційна ширина захвату, м 5

3 Конструкційна маса, кг 4900

4 Робоча швидкість руху, км/год. 8,6

5 Середня глибина обробітку, см 10

6 Гребенистість поверхні поля, см 2

7 Кришення шару грунту 
(розмір фракцій до 25 мм), % 83

8 Тягова потужність енергозасобу, кВт 77,8

9 Продуктивність за змінним часом 3,15

10 Питома витрата палива за змінним
часом, кг/га 7,61

11 Балансова вартість агрегата, грн. 396458

12 Затрати праці, люд.год/т 0,318

13 Прямі експлуатаційні витрати, грн./га 351,75
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8,6 км/год і середної глибини обробітку 10 см гребе-
нистість поверхні поля становила 3 см, кришення ґрун-
ту (розмір фракцій до 25 мм) - 83,0 %. На такому режи-
мі роботи завантаженість двигуна трактора становила
67 %.

Продуктивність за змінним часом склала 3,15
га/год. Питома витрата палива за змінним часом ста-
новила 7,61 кг/га. Агрегат виконував передпосівний
обробіток грунту без забивання робочих органів рос-
линними залишками та грунтом, на що вказує коефіці-
єнт надійності виконання технологічного процесу,
який становить 1.

За період випробувань наробіток агрегата стано-
вить 102 годин основного часу, при цьому відмов не
виявлено. Прямі експлуатаційні витрати застосування
агрегата для передпосівного обробітку грунту станов-
лять 351,75 грн/га. 

Агрегат комбінований передпосівний напівнавіс-
ний АКПН-5 „ПОДІЛЛЯ” здійснює виконання техноло-
гічного процесу із задовільними експлуатаційно-тех-
нологічними показниками та показниками якості вико-
нання технологічного процесу, має задовільні показ-
ники надійності, ергономічності, безпечності і готовий
до постановки на виробництво.

Машини для навантажувально-розвантажувальних
робіт. Підйомник навісний універсальний ПНУ-1.3
“СВАРОГ” (рис. 3) виробництва ТОВ “Вінмашпостач”,
(м. Вінниця) призначений для завантажувально-роз-
вантажувальних робіт у сільському господарстві, на
будівництві, а також для інших робіт, пов’язаних з
переміщенням вантажів. Він може використовуватись
у парі з розкидачами, монтованими на одному тракто-
рі для їх завантаження мінеральними добривами з
мішків.

Основними складальними частинами підйомника є
тришарнірна опора, стійка, стріла, висувні опори,
пульт керування, гідросистема. 

Тришарнірна опора - це основа, до якої кріпляться
всі вузли підйомника. У її нижній частині встановлені
висувні опори, які регулюються по довжині та висоті і
фіксуються стопорами під час завантажувально-роз-
вантажувальних робіт. 

У верхній частині приєднана вертикальна стійка,
яка виконує поворот у горизонтальній площині.

Поворот стійки здійснюється двома гідроциліндрами.
До верхнього кінця стійки шарнірно приєднана

стріла. Переміщення стріли здійснюється гідроцилінд-
ром, закріпленим між стійкою та стрілою. До висувної
частини стріли приєднаний поворотний гак.

Коротку технічну характеристику та результати
випробувань підйомника навісного універсального
ПНУ-1.3 “СВАРОГ” наведено в таблиці 3.

Під час випробувань підйомник працював в агрега-
ті з трактором Беларус-892 та розкидачем добрив
JAR-MET на знавантаженні мішків з мінеральним доб-
ривами. Насипна щільність вантажу становила 
905 кг/м3. Тривалість технологічного циклу склала 
145 с., вантаж піднімався на висоту 1,7 м.
Продуктивність за основним часом склала 25,4 т/год,
за змінним часом – 21,4 т/год.

Питома сумарна оперативна трудомісткість техніч-
ного обслуговування склала 0,04 люд•год/год. За
період випробувань відмов не виявлено. За показни-
ками безпеки праці та ергономічності конструкція
підйомника відповідає вимогам ССБП. Прямі експлуа-
таційні витрати на виконання технологічного процесу
становлять 14,19 грн.

На основі результатів випробувань підйомника від-
значено, що він має задовільні експлуатаційно-техно-
логічні показники та показники якості виконання тех-
нологічного процесу і готовий до постановки на
виробництво.

Рис. 3 − Підйомник навісний універсальний ПНУ-1.3 “СВАРОГ”
в агрегаті з трактором Беларус-892 та розкидачем добрив 

JAR-MET

Таблиця 3 – Коротка технічна характеристика та
результати випробувань підйомника навісного уні-

версального ПНУ-1.3 “СВАРОГ”

№ п.п Показник Значення
показника

1 Агрегатування Трактори
класу 1,4

2
Піднімальна здатність, кг, не більше:
- з мінімальним вильотом стріли
- з максимальним вильотом стріли 2000

1000

3 Максимальна довжина стріли, мм 2650

4
Відстань від гака до поверхні землі, м
- максимальна
- мінімальна

4900
750

5 Кут повороту стріли, град. 155

6 Маса, кг 480

7 Висота навантаження, м 1,7

8 Тривалість технологічного циклу, с 145

9 Потужність на привод гідронасоса, кВт 12,0

10 Продуктивність за змінним часом, т/год 21,4

11 Кількість персоналу, люд. 1

12 Питома витрата палива за змінним часом,
кг/т 0,36

13 Балансова вартість підйомника, грн. 70000

14 Затрати праці, люд.год./т 0,047

15 Прямі експлуатаційні витрати, грн./т 14,19
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Протруювачі насіння. ФОП Коцюба О.С. (Львівська
обл., Городоцький р-н, с.Вовчухи) поставив на випро-
бування  протруювач насіння ПН-3 “Ультра” (рис. 4),
призначений для зволоженого протруювання насіння
зернових і зернобобових культур водними суспензія-
ми або розчинами пестицидів.

Протруювач ПН-3 “Ультра” складається з таких
основних частин: рами з ходовою частиною, бункера,
насоса відцентрового типу, електрообладнання, бака,
перемішувально-вивантажувального пристрою,
системи дозування та контролю робочої рідини.  

Рама є основою протруювача, на якій закріплені всі
вузли і деталі. Бункер виготовлений у формі зрізаної
піраміди, в нижній частині якої розташований дозатор
подачі технологічного матеріалу.

Електрообладнання складається з пульта керуван-
ня, двигуна змінного струму, рознімної муфти, кабелю
живлення, електропроводів.  

Бак призначений для приготування і тимчасового
зберігання робочої рідини і має заливну горловину,
кришку, очисну сітку, зливний патрубок з краном, пат-
рубок подачі робочої рідини та гідрокомунікації. 

Перемішувально-вивантажувальний пристрій
оснащений шнеком, змонтованим всередині метале-
вого кожуха. У верхній частині кожуха знаходиться
вивантажувальна горловина з розподільчою заслін-
кою, а у нижній частині - ревізійний люк. Шнек приво-
диться в роботу від електродвигуна через клинопасо-
ву передачу та шків.

У систему дозування та контролю робочої рідини
входить регулятор витрати робочої рідини з шкалою,
датчик контролю постійного рівня, рукави переливу,
крани, гідрокомунікації, мірний циліндр. 

Коротку технічну характеристику та результати
випробувань протруювача насіння ПН-3 “Ультра”
наведено в таблиці 4.  

Випробування протруювача проводились під час
обробки насіння пшениці препаратом „Вітавакс”.
Продуктивність за годину основної роботи протруюва-
ча становить 2,88 т/год, за змінним часом 2,61 т/год. У
режимі подачі насіння 0,80 кг/с, і подачі робочої ріди-
ни 0,54 л/хв., нерівномірність подачі насіння становить
0,95 %, нерівномірність подачі робочої рідини - 5,7 %,
частка пошкодженого насіння після проведеного про-
труєння становила 0,2 %,. 

У період випробувань відмов не виявлено. Час щоз-
мінного технічного обслуговування становить 0,18 год.

Прямі експлуатаційні витрати на 1 т становлять 32,33
грн. Протруювач відповідає вимогам ССБП. Рівень
шуму та зусилля на важелях керування не переви-
щують допустимі значення.

На основі результатів державних приймальних
випробувань протруювача насіння ПН-3 “Ультра” від-
значено, що він має задовільні експлуатаційно-техно-
логічні показники та показники якості виконання тех-
нологічного процесу і готовий до постановки на
виробництво.

Транспортні засоби. Причіп тракторний самоскид-
ний ПТС-4 “Субіно” (рис. 5) виробництва ФОП Петрук
В.В (с. Колоденка, Рівненського району Рівненської
області) призначений для перевезення різних сіль-
ськогосподарських та інших вантажів по дорогах
загального призначення і по польових дорогах в усіх
регіонах України.

Причіп складається з рами, шасі, поворотного при-
строю, підвіски передньої та задньої, осі передньої і
задньої, приводу пневматичних гальм, приводу ручно-
го керування гальмами, гідросистеми, електрооблад-
нання, платформи кузова, бортів заднього, передньо-
го та двох бокових, гідроциліндра.

Поздовжні бруси з’єднані між собою поперечинами
для установки упору гідроциліндра, підвісок, пальців
установки платформи. У нижній частині рами встанов-
лені кронштейни кріплення задньої навіски через
ресори. Підвіска передня і задня виконані з напівеліп-
тичних ресор. Поворотний пристрій складається з
рами поворотного візка, поворотного круга, стопора
поворотного пристрою, дишла. 

Рис. 4 – Протруювач насіння ПН-3 “Ультра”

Таблиця 4 – Коротка технічна характеристика та
результати випробувань протруювача насіння 

ПН-3 “Ультра”

№
п.п Показник Значення 

показника

1 Споживана потужність електродвигуна, кВт 0,56

2 Маса протруювача (конструкційна), кг 79

3 Об’єм бака робочої рідини, л 50

4 Об’єм бункера насіння, л 76

5 Висота вивантаження в мішки, мм 700

6
Кількість персоналу для роботи протруювача, люд
- оператор 
- допоміжні робітники

7 Подача насіння, кг/с 0,80

8 Нерівномірність подачі  насіння, % 0,5

9 Подрібнення насіння (пошкодження), % 0,2

10 Повнота протруювання, % 95,5

12 Продуктивність  за змінним часом, т/год 2,61

13 Питома витрата електроенергії за змінним часом,
кВт·год/т 0,19

14 Балансова вартість протруювача, грн. 25000

15 Затрати праці, люд.год/т 1,15

16 Прямі експлуатаційні витрати, грн./т 32,33
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Задні і передні осі з колесами уніфіковані між
собою і відрізняються тим, що на передній осі є колод-
кові гальма. Гальмовий механізм кожного колеса -
барабанного типу з двома розтискними колодками, до
яких прикріплені фрикційні накладки.

Причіп обладнаний пневматичним приводом гальм
за однопровідою схемою, що дає можливість автома-
тично одночасно з трактором (тягачем) приводити в
дію колісні гальма причепа, забезпечує аварійне галь-
мування причепа у разі відриву від трактора (тягача).
Привід ручного управління гальмами (ручний, механіч-
ний) призначений для гальмування причепа на сто-
янці. Основні частини приводу: ручне гальмо, важіль
приводний, трос, вилка, ролик тросу, пружина,
накладки з кріпильними виробами.

Гідросистема причепа складається з гідроцилінд-
ра, крана обмеження перекидання платформи, трубо-
проводів, рукавів високого тиску  і працює від гідроси-
стеми трактора. 

Технічну характеристику та результати випробу-
вань причіпа тракторного самоскидного ПТС-4
“Субіно”наведено в таблиці 5.

У період випробувань причіп агрегатувався з трак-
тором МТЗ-82 і працював на перевезенні піску по по-
льових дорогах та дорогах з твердим покриттям на від-
стань 15 - 20 км. Пісок характеризувався об’ємною
масою 1328 кг/м3. Середня швидкість на перевезенні
піску становила 20 км/год. Середня маса вантажу ста-
новила 4000 кг, втрат під час перевезення не було.
Повнота вивантаження склала 100 %.

Продуктивність причепа за основним часом склала 
76,9 т•км/год, за змінним часом – 36,9 т•км/год. На її
зниження  вплинули затрати часу на холості переїзди
від місця вивантаження до місця завантаження, від-
починок тракториста та завантаження технологічним
матеріалом. 

Річні прямі експлуатаційні витрати на застосування
причепа становлять 170626,00 грн. з повним норма-
тивним завантаженням. Прямі експлуатаційні витрати
на 1 т•км становлять 5,78 грн.

За період випробувань відмов  не виявлено. За
показниками безпеки праці та ергономічності кон-
струкція причепа відповідає вимогам ССБП. 

Жниварки. Підприємством ПП “Виробничо-кон-
структорське об'єднання МААНС” (Рівенська обл., м.
Здолбунів) розроблено і виготовлено жниварку
МААNS-CONTOUR F750 (рис. 6) призначену для ско-

шування бобових культур (сої, гороху, сочевиці), а
також для збирання зернових культур. Жниварка агре-
гатується з комбайнами фірми Claas.

Основними складовими вузлами та системами
жатки є рама, мотовило, живильний шнек, різальний
апарат, система контролю та керування, мультикуп-
лер, гідравлічна та електрична  системи.

Рама складається із задньої стінки, двох боковин,
днища та кронштейнів. Ця конструкція виконує роль
корпусу жниварки і призначена для кріплення на ній
основних вузлів та агрегатів жниварки. Мотовило –
універсальне, шестилопатеве, одноексцентрикове,
протинамотувальне, приводиться в дію гідродвигу-

Рис. 5 – Причіп тракторний самоскидний ПТС-4 “Субіно”

Таблиця 5 – Показники технічної характеристики
та результати випробувань причіпа тракторного

самоскидного ПТС-4 “Субіно”

№
п.п Показник Значення

показника

1 Агрегатування, трактори тягового класу 1,4

2 Вантажопідйомність, кг 4000

3 Площа платформи, м2 4,0

4 Об’єм кузова причепа, м3 4,0

5 Об’єм кузова з надставними бортами, м3 11,3

6 Кут нахилу платформи, град 45

7 Кут поперечної статичної стійкості, град 32

8 Час піднімання завантаженої платформи, с 45

9 Швидкість руху агрегата з вантажем по дорозі,
км/год 20

10 Втрати вантажу, % 0

11 Повнота розвантаження, % 100

12 Тягова потужність енергозасобу,  кВт 17,25

14 Коефіцієнт використання  експлуатаційної потуж-
ності  двигуна трактора, % 51

15 Продуктивність за змінним часом, т•км/год 36,9

16 Питома витрата палива за змінним часом, кг/ т•км 0,1

17 Балансова вартість причепа, грн. 105000

18 Затрати праці, люд.год./ т•км 0,027

19 Прямі експлуатаційні витрати, грн./т•км 5,78

Рис. 6 – Жниварка МААNS-CONTOUR F750
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ном.  
На жниварці встановлена система „МААNS-

CONTOUR”, яка складається з різального апарата,
автоматичних датчиків та мультикуплера.

Різальний апарат складається з гнучкого різально-
го бруса, виготовленого з ресорної сталі, з’єднаного
через кронштейни із рухомою трубою, роздільних
пальців, ножових кулачків та сегментів. Конфігурація
гнучкого різального бруса дає можливість налашту-
вання кута різання, визначає його різальні властивості,
здатність до самоочистки, здатність прогину ± 110 мм
та мінімальну висоту зрізу. 

Автоматичні датчики розташовані в боковинах та
башмаках днища жниварки і є частиною системи авто-
матичного регулювання різального апарата по довжи-
ні і висоті. Мультикуплер встановлений на задній стін-
ці жниварки та призначений для керування жнивар-
кою. Він також здійснює зворотній зв'язок від автома-
тичних датчиків на систему управління комбайном.

Принцип роботи системи “МААNS-CONTOUR”
полягає у такому: під час проходження жниварки через
нерівність (горбок), у місці контакту створюється тиск
на зону гнучкого різального бруса, що огинає нерів-
ність. За умови збільшення нерівності спрацьовує
автоматичний датчик тиску та надсилає сигнал через
мультикуплер до системи обробки даних комбайна,
відповідно піднімаючи (опускаючи) різальний апарат
жниварки через гідравлічний привід. 

Технічну характеристику та результати випробу-
вань жниварки МААNS-CONTOUR F750 наведено в
таблиці 6.

Випробування жниварки МААNS-CONTOUR F750
проводились під час збирання сої у фазі повної стигло-
сті на полі з рівним мікрорельєфом та нахилом ділянки
до 3°. Культура характеризувалась такими показника-

ми: густота стеблостою – 600-800 тис шт./га, полег-
лість рослин - 2 %, врожайність насіння – 18,4 ц/га,
висота розташування нижнього стручка - 10 см, спів-
відношення маси зерна і незернової частини – 1:2,8.

Під час виконання технологічного процесу робоча
швидкість становила  4,6 км/год. Висота зрізу рослин
склала 7см, а втрати насіння за жниваркою  − 1,4 %. За
цих умов та режимів роботи одержано продуктивність
за змінним часом на рівні 2,61 га/год. Питома витрата
палива за змінним часом - 13,97 кг/га. 

Ергономічні показники та показники безпеки праці
задовольняють вимоги НД. Прямі експлуатаційні вит-
рати на 1 га становлять  2476,92 грн.

Жниварка готова до постановки на виробництво.
Мехінізація лісозаготівельних робіт. У лісових

господарствах найчастіше використовують трактори
лісопромислові гусеничні підвищеної прохідності ТЛТ-
100-06 та інші моделі виробництва ОАО «Онежський
тракторний завод», машини лісові Беларус МЛ 127С;
Беларус ТТР-401М (Білорусь), трелювальні машини
John Deere 640Н (США), машини трелювальні RITTER
R185 (Німеччина) та багато інших імпортних машин. З
метою підвищення рівня механізації, зменшення тру-
домісткості та підвищення якості і продуктивності
робіт під час лісозаготівлі підприємством на основі
застосування вітчизняної техніки ТОВ „ГА Інжиніринг”,
(м. Харків ) виготовлено трактор трелювальний 
GAL 5052S (рис. 7).

Трактор трелювальний GAL 5052S призначений для
трелювання і транспортування у напівпідвішеному
стані хлистів і дерев на рівних ділянках та гірських умо-
вах лісозаготівель, а також для виконання супутніх
робіт на лісозаготівлі. У стандартній комплектації він
здатний виконувати декілька технологічних операцій:
трелювання, транспортування та вирівнювання торців
хлистів і розчищення майданчиків.

Він обладнаний чотиритактним чотирициліндровим
дизельним двигуном рідинного охолодження Д-245.9
з проміжним охолодженням наддувного повітря
виробництва ВО “ММЗ" (Білорусь) та підсиленою кабі-
ною і каркасом безпеки. Остовом трактора є шарнір-
ноз'єднана рама, яка складається з передньої та зад-
ньої напіврам.

На маховику двигуна змонтована муфта зчеплення,
яка закрита чавунним корпусом. Ведені диски муфти
зчеплення обладнані гасниками крутних коливань.

Коробка передач – механічна, ступінчаста, 12-
швидкісна, 4-діапазонна, з механічним перемикачами
передач у межах кожного діапазону за допомогою зуб-
частих муфт; роздавальна коробка – з постійним при-
водом на задній та передній мости.

Таблиця 6 – Технічна характеристика та результа-
ти випробувань жниварки 

МААNS-CONTOUR F750

№
п.п Показник Значення

показника

1 Робоча ширина захвату  , м 7,5

2 Маса жниварки загальна, кг 2600

3 Робоча швидкість руху, км/год 4,6

4 Висота зрізу, см 7

5 Втрати насіння за жниваркою, %   1,4

6 Продуктивність за змінним часом, т/год 2,61

7 Питома витрата палива за змінним часом, кг/га 13,97

8 Балансова вартість жниварки, грн 675000

9 Затрати праці, люд.год/га 0,383

10 Прямі експлуатаційні витрати, грн./га 2476,92

а) б)

Рис. 7 – Трактор трелювальний GAL 5052S
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Тягові передній та задній мости мають однакову
конструкцію і відрізняються лише картерами. Кожний
тяговий міст має одну конічну передачу зі спіральним
зубом, автоматичне блокування диференціала та дві
планетарні кінцеві передачі. Передній та задній мости
нерухомо закріплені на передній та задній напіврамах
трактора.

Трактор обладнаний гідрооб’ємним механізмом
рульового керування. Рульова колонка в кабіні регу-
люється по висоті й куту нахилу.

Трактор обладнаний переднім відвалом та заднім
щитом і двобарабанною лебідкою. 

Кабіна – одномісна, каркасна, безпечна, обладнана
вентиляційно-опалювальною установкою та контроль-
но-вимірювальними і світлотехнічними приладами для
контролю за функціонуванням основних систем трак-
тора.

Технічну характеристику та результати випробу-
вань трактора трелювального GAL 5052S наведено в
таблиці 7.

Трактор працював на трелюванні та транспорту-
ванні хлистів ялиці, смереки, бука, берези та інших
порід дерев. Рельєф місця проведення випробувань –
гірський, з нахилом ділянки від 15 до 22 градусів.
Довжина хлистів коливалася від 15 до 20 м, діаметр –
від 16 до 50 см. 

Під час витягування хлистів на швидкості лебідки
0,72 м/с (1500 об/хв колінчастого вала двигуна) тягове
зусилля лебідки становило 26,5 кН. На транспортуван-
ні в’язки хлистів берези та ялиці об’ємом 8,15 м3 на

швидкості руху 0,97 м/с тяговий опір становив 46,2 кН,
тягова потужність  44,8 кВт. 

Продуктивність за змінним часом – 11,65 м3/год.
Питома витрата палива за змінним часом – 1,14 кг/ м3.
Прямі експлуатаційні витрати становлять 64,80 грн. 

Трактор має достатній рівень надійності і відпові-
дає вимогам нормативних документів з охорони праці,
має задовільний технічний рівень і готовий до поста-
новки на виробништво. 

Висновки. Випробовувані вітчизняні машини, за
умови забезпечення достатнього рівня надійності та
якості виконання технологічного процесу, можуть
скласти конкуренцію зарубіжним машинам-аналогам.
Технічні засоби виробництва українських підприємств
дешевші від імпортних машин аналогічного призна-
чення і потребують менших експлуатаційних витрат на
виконання технологічного процесу. 
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Аннотация. Приведен краткий анализ конструк-
ций и результатов испытаний новых технических
средств отечественного производства для механиза-
ции сельскохозяйственных и лесохозяйственных
работ.

Summary. A brief analysis of structures and test
results of new technologies for the domestic production
mechanization of agricultural and forestry work.

№
п.п Показник Значення

показника

1 Експлуатаційна маса, кг 10030

2 Найменший радіус повороту без підгальмо-
вування, м 6,6

3 Потужність номінальна, кВт 100

4 Номінальна частота обертання колінчатого
вала, об/хв 2400

5 Максимальний крутний момент, Нм 460

6
Швидкість руху, км/год:
- вперед
- назад

4,56-33,12
4,23-9,82

7 Тягове зусилля лебідки,кН 2х70

8 Довжина троса лебідки, м 2х70

9 Швидкість руху трактора трелювання,
км/год 12

10 Об’єм паки трельованих хлистів одного
захвату, м3 8,1

11 Тягова потужність трактора, кВт 44,8

12 Коефіцієнт використання експлуатаційної
потужності двигуна трактора, % 65

13
Кількість персоналу, люд.:
- механізатор 
- допоміжні працівники

1
2

14 Продуктивність за змінним часом, м3/год 11,65

15 Питома витрата палива за змінним часом,
кг/ м3 1,14

16 Балансова вартість трактора, грн. 1600000

17 Затрати праці, люд.год./ м3 0,258

18 Прямі експлуатаційні витрати, грн./ м3 64,80

Таблиця 7 – Технічна характеристика та результа-
ти випробувань трактора трелювального GAL 5052S

Стаття надійшла до редакції 27 лютого 2017 р.
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Постановка проблеми. Над питанням зниження
собівартості сільськогосподарської продукції вироб-
ничники та науковці працюють постійно. Із ростом тех-
нічного прогресу з’являються нові підходи, способи
виконання технологічних процесів, операцій, які
направлені на підвищення продуктивності та ефектив-
ності використання сільськогосподарських агрегатів,
зменшення питомих витрат енергії на виконання зга-
даних процесів тощо.

У технологіях вирощування сільськогосподарських
культур вагоме місце займає застосування твердих
органічних добрив, наприклад, навантаження добрив у
місцях їх зберігання в транспортно-перевантажувальні
засоби, транспортування їх від місць зберігання до
польових агрегатів, перевантаження добрив з транс-
портно-перевантажувальних засобів у польові агрега-
ти і їх внесення останніми. Виходячи з викладеного,
можна зробити висновок про те, що зниження екс-
плуатаційних витрат на внесенні твердих органічних
добрив сприятиме зниженню собівартості продукції
рослинництва.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Виробничий досвід кращих сільськогосподарських
підприємств України показує, що знизити експлуата-
ційні витрати на внесенні твердих органічних добрив і
скоротити терміни виконання цієї технологічної опера-
ції можна шляхом застосування прямоточної техноло-
гічної схеми внесення (сховище-поле).
Використовуючи зазначену схему, наприклад, орга-
нічні добрива зі сховища завантажують у машинні сіль-
ськогосподарські агрегати (МСА), які доставляють їх у
поле, а потім вносять на поверхню ґрунту.
Ефективність прямоточної технологічної схеми вне-
сення твердих органічних добрив особливо зростає в
умовах господарств з великими обсягами землекори-
стування, кількість яких різко збільшилася в Україні [1].

За останній період було створено багато машин
для внесення твердих органічних добрив, які агрега-
туються з тракторами різних класів. Ефективність
використання таких агрегатів за прямоточної схеми
внесення добрив різко знижується в умовах збільшен-
ня відстані від місця їх зберігання до поля. Вагомість

цього недоліку різко зростає зі збільшенням доз вне-
сення добрив. Нескладно дійти висновку, що суттєво
усунути ці недоліки можна, створивши великотоннажні
машини кузовного типу для внесення твердих органіч-
них добрив. Причому МСА, сформовані на їхній базі,
повинні мати високу транспортну швидкість на опера-
ції доставки добрив від місць їх зберігання до поля.

Досвід вітчизняних і зарубіжних виробників сіль-
ськогосподарської техніки показує, що досягти
зазначених вимог можна створенням МСА, які будуть
включати автомобіль і начіпні великотоннажні машини
кузовного типу для внесення твердих органічних доб-
рив. Однак їх використання в умовах сільськогоспо-
дарського виробництва показало, що існують істотні
розбіжності між умовами роботи ходової системи МСА
під час його руху автомобільними дорогами в процесі
доставки добрив від місць їх зберігання до поля і під
час руху МСА в польових умовах, коли вносяться доб-
рива. Викладене приводить до протиріччя, суть якого в
тому, що МСА, ефективні на транспортуванні добрив
автомобільними дорогами, мають низьку прохідність в
умовах поля і чинять негативний вплив на ґрунт, і
навпаки – МСА, які мають високу прохідність в умовах
поля і мало ущільнюють ґрунт, розвивають низьку
транспортну швидкість на автомобільних дорогах і
характеризуються високою інтенсивністю зносу шин.
Тому існуючі МСА на базі автомобілів мають вузький
сегмент застосування на внесенні добрив, а саме: на
внесенні органічних добрив перед основним обробіт-
ком ґрунту, коли він має низьку вологість.

Мета досліджень. Створення технічних засобів,
які забезпечать зменшення собівартості виробництва
продукції рослинництва на внесені органічних добрив
за прямоточної технологічної схеми.

Виклад основного матеріалу досліджень. У
результаті науково-дослідних і дослідно-конструк-
торських робіт, виконаних в ННЦ «ІМЕСГ», було вста-
новлено, що високу транспортну швидкість на автомо-
більних дорогах і високу прохідність в умовах поля з
ощадливою дією на ґрунт можуть забезпечити МСА,
скомплектовані на базі автомобільного шасі типу
КрАЗ-6322, яке обладнане системою дистанційного

© Адамчук В., Погорілий С. 2017

Агрегат для внесення твердих органічних добрив
на базі  автомобільного шасі
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регулювання тиску в шинах у процесі руху МСА.
Для агрегатування з цими автомобільним шасі було

створено начіпну машину для внесення твердих орга-
нічних добрив АРОД-11 (рис. 1).

Машина складається з таких основних складальних
одиниць і механізмів: рами, технологічного резервуа-
ра, конвеєра-живильника з приводом, двох барабанів
шнекового типу: подрібнювального та розкидального
шнеків з приводами, осі яких розташовані горизон-
тально.

Основні техніко-експлуатаційні характеристики
МСА для внесення твердих органічних добрив КрАЗ-
6322+АРОД-11 наведені в таблиці 1.

Процес роботи МСА полягає в такому. Органічні
добрива зі  сховищ завантажують у кузов машини.
Перед виїздом МСА на автомобільні дороги в шинах
автомобіля встановлюється тиск 0,35 МПа. Перед
заїздом МСА на поле тиск в шинах знижується залеж-
но від стану ґрунту до 0,08 – 0,1 МПа. Потім встанов-
люється швидкість конвеєра-живильника, на якій
забезпечується задана доза внесення добрив.

Під час руху агрегата добрива подаються конве-
єром-живильником на барабани, які обертаються. 

При цьому нижній барабан розпушує добрива та
подає на верхній барабан, який обертається з біль-
шою швидкістю, ніж нижній, і розкидає їх по поверхні
поля. Завдяки тому, що шнекова навивка на верхньому
барабані від центра розходиться до його кінців, шири-
на внесення добрив значно перевищує ширину кузова.

Висока транспортна швидкість МСА дає можли-
вість використовувати прямоточну схему внесення
твердих органічних добрив, що значно зменшує вит-
рати на виконання технологічних операцій. Окрім того,
відпадає необхідність у використанні додаткових тех-
нічних засобів для транспортування і навантаження
добрив.

Результати розрахунку змінної продуктивності МСА
на базі автомобільного шасі КрАЗ-6322 і АРОД-11
порівняно з машинно-тракторним агрегатом (МТА)
ХТЗ-17221 та причіпної машини ПРТ-11 за прямоточ-
ною схемою внесення гною (норма внесення 40,0 т/га
за 8 годинну зміну з відстанню від складу до поля 5 км)
показали ефективність агрегата на базі автомобільно-
го шасі (рис. 2). Розрахунки проводилися за стандарт-
ною методикою [2].

З рис. 2 видно, що змінна продуктивність агрегатів
ХТЗ-17221+ПРТ-11 і КрАЗ-6322+АРОД-11 становить
відповідно 2,8 і 4,2 га/зм. Продуктивність у МСА КрАЗ-
6322+АРОД-11 в 1,5 раза більша. Це пояснюється
високою робочою і транспортною швидкостями МСА. 

Продуктивність цих агрегатів змінюється залежно
від дози внесення добрив (рис. 3). Так, наприклад, за
дози внесення 10,0 т/га продуктивність
КрАЗ6322++АРОД-11 становить 15,3 га/зм , а  ХТЗ-
17221+ПРТ-11 – 9,4 га/зм, за 30 т/га відповідно 5,6 та
3,6 га/зм. У середньому продуктивність МСА
КрАЗ6322++АРОД-11 на 62% більша.

Продуктивність агрегатів також залежить від від-
стані, яка складається з переїздів від сховища до поля
і яка  представлена на рис. 4.

Графічна залежність на рис. 4 підтверджує ефек-
тивність МСА КрАЗ-6322+АРОД-11. Так, наприклад,

Рис. 1 – Агрегат для  внесення твердих органічних добрив
АРОД-11 на базі автомобільного шасі КрАЗ-6322

Таблиця 1 – Техніко-експлуатаційні характеристи-
ки МСА для внесення твердих органічних добрив

КрАЗ-6322+АРОД-11

Параметри Значення параметрів

1. Вантажопідйомність, т 11

2. Робоча ширина захвату, м: 7

3. Доза внесення добрив, т/га 10 – 400

4. Нерівномірність внесення добрив,%
- на ширині захвату
- за напрямком руху

до 25
до 10

5. Швидкість руху, км/год
- робоча
- транспортна

до 25
до 80

6. Продуктивність, т/год:
- основного часу
- експлуатаційного часу

60,1
36,2

7. Маса, т:
- МСА КрАЗ-6233+АРОД-11
- машини 
- автомобіля КрАЗ-6233

13,8
2,1
11,7

8. Габаритні розміри агрегату, м:
- довжина
- ширина
- висота

10,7
2,5
2,7

9. Висота завантаження добрив від 
поверхні землі, м 2,70

10. Межі зміни тиску в шинах, МПа 0,08 - 0,35

Рис. 2 – Змінна продуктивність агрегатів ХТЗ-17221+ПРТ-11 і
КрАЗ-6322+АРОД-11.
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якщо відстань переїздів від сховища до поля – 1,0 км
за дози внесення добрив 20 т/га, продуктивність МСА
КрАЗ-6322+АРОД-11 становить 10,5 га/зміни, а МТА
ХТЗ-17221+ПРТ-11 – 8,4 га/зміни, якщо 2 км - відпо-
відно 7,3 і 9,8 га/зміни. Зі збільшенням відстані пере-
їздів від 0,5 до 5 км інтенсивність зменшення продук-
тивності для МСА КрАЗ-6322+АРОД-11 становить 1,33
раза, а для МТА ХТЗ-17221+ПРТ-11 – 1,75 раза. 

Зазначені вище результати досліджень підтверд-
жують ефективність МСА на базі автомобільного шасі
порівняно з МТА на базі трактора.

Висновок. Використання МСА на базі автомобіль-
ного шасі КрАЗ-6322 зі змінним технологічним моду-
лем АРОД-11 для виконання технологічних операцій
внесення твердих органічних добрив дасть можливість
збільшити продуктивність на 50% порівняно з МТА
ХТЗ-17221+ПРТ-11 за прямоточної схеми внесення
добрив, що зрештою дасть можливість зменшити
собівартість виробництва продукції рослинництва.
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Аннотация: В работе предложен один из
способов снижения себестоимости про-
изводства продукции растениеводства
путем повышения производительности
агрегатов на внесении твердых органиче-
ских удобрений за счет использования на
этой технологической операции машинного
сельскохозяйственного агрегата на базе
автомобильного шасси повышенной прохо-
димости типа КрАЗ-6322 и машины для вне-
сения твердых органических удобрений
АРОД-11. Приведены технические и техно-
логические характеристики сельскохозяй-
ственного машинного агрегата КрАЗ-
6322+АРОД-11. Представлены основные
эксплуатационные показатели использова-
ния КрАЗ-6322+ АРОД-11 в сравнении с
машинно-тракторным агрегатом полунавес-
ного выполнения ХТЗ-17221+ПРТ-11.

Summary: In-process offered one of meth-
ods of decline of production of goods of plant-
grower by the increase of the productivity of
aggregates cost on bringing of hard organic
fertilizers due to the use on this technological
operation of machine agricultural aggregate on
the base of motor-car undercarriage of
enhanceable passableness of type of KrAZ-
6322 and machines for bringing of hard organic
fertilizers of АRОD-11. Technical and techno-
logical descriptions over of agricultural
machine aggregate of KrAZ-6322+АRОD-11.
The basic operating indexes of the use of KrAZ-
6322+АRОD-11 by comparison to the aggre-
gate of towed implementation of HТZ-
17221+PRТ- 11.

Рис. 3 – Залежність продуктивності агрегатів ХТЗ-17221+ПРТ-11 і КрАЗ-
6322+АРОД-11 за зміну від дози внесення добрив за відстані від сховища до

поля 5 км

Рис. 4 – Залежність продуктивності агрегатів ХТЗ-17221+ПРТ-11 і КрАЗ-
6322+АРОД-11 від відстані переїздів від складу до поля за зміну за дози вне-

сення добрив 20 т/га.

Стаття надійшла до редакції 23 січня 2017 р.
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Мульчувач лісовий МЛ-1,5 - універсальний подріб-
нювач, який призначений для знищення деревної
порослі під час освітлення лісових культур, для мульчу-
вання рослин, зрізання гілок, дерев і чагарників.

Н а в і с н и й
м у л ь ч у в а ч
лісовий МЛ-
1,5 - сучасний
агрегат для
ефективного
та економного
догляду за
лісовими куль-
т у р а м и .
Мульчування
захищає ґрунт
від палючого
с о н я ч н о г о
світла, водної
та вітряної
ерозії, запобі-
гає утворенню
на поверхні
ґрунту кірки -
верхній шар
ґрунту буде
завжди пух-
ким, значно
с к о р о ч у є
випаровуван-
ня вологи з ґрунту, зменшує ріст бур'янів. Велика кіль-
кість молотків і високі обороти ротора забезпечує
дрібне подрібнення залишків і рівномірний розподіл на
поверхні грунту.

Аннотация. В статье приведена краткая техниче-
ская характеристика мульчирователя лесного МЛ-1,5
от фирмы ПАТ “Спецслесмаш” 

Summary.Short specification of “mulcher МЛ-1,5
from Spetslismash” company is given

© Назаренко В. 2017

Мульчувач лісовий МЛ-1,5

УДК 630*31

У статті наведена коротка технічна характеристика мульчувача лісового МЛ-1,5 від фірми ПАТ “Спецлісмаш”

Ключові слова: техніка для лісництва, мульчувач лісовий МЛ-1,5, ПАТ Спецлісмаш.

Рис. Мульчувач лісовий МЛ-1,5

Назаренко В., директор (ПАТ «Спецлісмаш»)

Стаття надійшла до редакції 22 лютого 2017 р.

Технічна характеристика  МЛ-1,5

Марка МЛ-1,5
Тип навісний
Продуктивність, км/зміну 8,4
Термін служби, років. 6
Ширина захвату, м 1,5
Висота зрізання порослі, см 5
Регулювання  висоти зрізу Дугові опори
Спосіб регулювання ручний
Висота пнів не повинна перебільшувати, см. 30 см.

Максимальний діаметр одиничного 
зустрічного дерева, см. 6

Радіус повороту, м не більше 6
Робоча швидкість , км/год. до 2,5
Основні робочі органи і складальні одиниці
Роторний барабан , шт.. 1
Тип робочого органу молоткові ножі
Кількість ножів, шт. 20
Довжина ножа, мм 180
Число обертів барабана, об/хв. 1800
Привід роторного барабана клинові ремені
Редутор, привід ВОМ

Тип одноступінчатий,
конічний

Передавальне число 1:1
Спосіб кріплення до трактора авто навіска

Габаритні розміри , мм
- довжина
- ширина
- висота

2270
1800
1050

Маса , кг . 750
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На користь все ширшої механізації польових робіт у
більшості передових країн світу вже багато років свід-
чить систематичне зниження зайнятості в сільському
господарстві. Спостерігається зростання попиту на
сільськогосподарську техніку все більшої продуктив-
ності. Це стосується також машин для внесення доб-
рив, у тому числі розкидачів гною.

У відповідь на очікування клієнтів фірма Pronar
(Польща) створила розкидачі гною Herkules N262, і
N262/1 вантажопідйомністю 12 тонн (11,3 м3) і 14 тонн
(14 м3). Ці універсальні розкидачі призначені для вне-
сення гною, компосту, вапна, шламу, сипких і напіврід-
ких продуктів з продуктивністю до 4 м3/хв.(рис. 1-2)

Розкидач складається з моноблочного суцільноме-
талевого кузова, з'єднаного звареним швом з нижнь-
ою рамою, встановленою на підвісці типу "тандем" з
параболічними ресорами.

З огляду на дедалі зрослі вимоги до охорони навко-
лишнього середовища, все більший акцент ставиться
на рівномірність покриття добривом поверхні оброб-
люваного поля, за умови стабільного дотримання
норми внесення добрив на одиницю площі. Щоб від-
повідати цим критеріям - фірма розробила спеціальну
конструкцію з двох компонентів, що дозволяє дуже
точно і рівномірно вносити різного роду органічні доб-
рива на ширину від 12 до 25 метрів. Перший з компо-
нентів – подрібнювальний адаптер відповідає за точне
подрібнення часто злежаного добрива. Цей елемент
складається з горизонтальних валів, на яких встанов-
лені подвійні ножі з високоякісної сталі, які відмінно
виконують свою функцію. Ножі, крім подрібнення
гною, також виконують функцію різання мотузок, які
часто трапляються в гної. Привід валів здійснюється
дуже міцною ланцюговою передачею. Другий компо-
нент відповідає за рівномірний розподіл на поверхні
поля попередньо подрібненого добрива. Ця група еле-
ментів приводиться в рух редукторами, які захищені
від ушкоджень спеціально сконструйованими компен-
саційними муфтами. Елементами другого компонента
є два диски великого діаметра з прикрученими лопат-
ками. Завдяки можливості зміни положення лопаток
на дисках в шести позиціях, завжди можна досягти
оптимальної ширини розкидання залежно від розкиду-
ваного матеріалу і вимог до добрив.

Важливо звернути увагу на подавальний механізм
розкидача, який транспортує органічні добрива з кузо-
ва до розкидальних робочих органів. Базовим елемен-
том цього механізму є транспортер, який складається
з чотирьох ланкових ланцюгів, пов'язаних між собою
посиленими згрібними планками. Привід транспорте-
ра здійснюється за допомогою редуктора, який приво-
диться в дію гідравлічним двигуном. Подавальний
механізм керується важелем гідравлічного розподіль-
ника і перемикачем регулятора швидкості обертання
гідродвигуна. Завдяки такому рішенню фірма домо-
глася повного і плавного регулювання лінійної швидко-
сті транспортера і, як результат, точного дозування
норми внесеного на поле добрива.

Під час внесення невеликої кількості добрива на
одиницю площі, ще більш точну дозу можна отримати,
змінюючи висоту перегородки (засувки), яка відділяє
кузов від розкидального механізму. Засувка управ-
ляється важелем розподільника і піднімається за
допомогою гідроциліндрів. Про точне її місцезнаход-
ження інформує легко зчитуваний індикатор підйому,

© Семакович С. 2017

Універсальні  розкидачі  органічних добрив фірми
Pronar (Польща)

УДК 631.33.022:631.86/.87

У статті наведено опис конструкції і технічні дані універсальних розкидачів органічних добрив  Herkules N262,
N262/1 фірми Pronar (Польща)

Ключові слова: універсальні розкидачі органічних дорив Herkules N262, N262/1, фірма “Pronar”, Польща.

Семакович С., спеціаліст з міжнародних відносин фірми Pronar (Польща)

Рис. 1 – Загальний вигляд розкидача органічних добрив
“Геркулес” фірми “Pronar” (Польща)

Рис. 2 – Розкидач органічних добрив “Геркулес ” фірми
“Pronar” в роботі
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розташований на передній стінці розкидача .
Універсальні розкидачі Pronar стандартно оснащені

однопровідною пневматичною гальмівною системою.
Однак, за бажанням клієнта фірма оснащує розкидач
двопровідною пневматичною або гідравлічною галь-
мівною системою. У зв'язку з новими трендами в сіль-
ському господарстві, необхідністю адаптації до сучас-
них і одночасно швидких тракторів, розкидачі PRONAR
розраховані на швидкість руху до 40 км / год.

Аннотация. В статье приведено описание кон-
струкции и технические данные универсальных раз-
брасывателей органических удобрений Herkules
N262, N262 / 1 фирмы Pronar (Польша)

Summary. Construction description and specifica-
tions of organic fertilizer spreaders Herkules N262,
N262/1 of Pronar firm (Poland) are given.

Коротка технічна характеристика розкидачів орга-
нічних добрив фірми Pronar (Польща)

Стаття надійшла до редакції 30 січня 2017 р.

Моделювання технологічних процесів 
ґрунтообробних машин

УДК 631.319

В роботі систематизовано досвід проведення модельних досліджень робочих органів ґрунтообробних
машин. Обґрунтована мінімально необхідна кількість параметрів, які необхідно прийняти для встановлення кри-
теріїв подібності для знаряддя та доцільність переходу на групові критерії подібності, які дозволяють врахову-
вати взаємовплив параметрів. Обґрунтована можливість використання гідродинамічного моделювання для
визначення проблемних ділянок різального периметра знаряддя з точки зору проходження ґрунтового потоку. 

Ключові слова: моделювання, критерії подібності, �-теорема, масштабний коефіцієнт

Теслюк Г., канд. тех. наук, доцент, Волик Б., канд. техн. наук, доцент, Кобець О., канд. тех. наук, доцент, 
Пугач А., д-р держ. управління., доцент, (Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет)

© Теслюк Г., Волик Б., Кобець О., Пугач А., 2017

Постановка проблеми. Моделювання, як інстру-
мент відпрацювання конструктивних параметрів тех-
нологічно складних машин широко використовується
в різних галузях техніки. Систематизувати види моде-
лювання досить складно, бо кожна галузь має свої
специфічні особливості і модельні дослідження вико-
нуються стосовно до них. У сільськогосподарському
машинобудуванні історично склалися два види, які
можна чітко окреслити як самостійні, – це фізичне і
математичне. 

Суть фізичного моделювання полягає в проведенні
досліджень на зменшених копіях об'єкта досліджень з
наступним поширенням отриманих результатів на
реальний масштаб. Метод може дати об'єктивні
результати тільки в разі дотримання фізичної подібно-
сті реального явища і моделі. Подібність досягається
за рахунок рівності для моделі і реального об'єкта кри-
теріїв подібності. Проблема полягає в тому, що досяг-
ти рівності критеріїв подібності різних за фізичною
суттю величин досить складно, тому в сільськогоспо-
дарському машинобудуванні фізичне моделювання
найчастіше використовується як метод перевірки
робочого органа на працездатність, тобто без отри-

мання абсолютних значень досліджуваних величин.
Математичне моделювання використовується на про-
ектному етапі розробки машин. Базуючись на при-
кладних методах землеробської механіки на сучасно-
му етапі можна розробити математичну модель прак-
тично будь-якої сільськогосподарської машини. Але,
враховуючи велику кількість припущень, які при-
ймаються в землеробській механіці, розроблені моде-
лі можна сприймати тільки як оціночні. 

Аналіз останніх досліджень. Засновником біль-
шості методів фізичного моделювання ґрунтооброб-
них машин  по праву вважається В.І.Баловнєв [1].
Практично всі наступні дослідження різних авторів у
своїй основі базуються на обґрунтованих ним трьох
теоремах подібності. Серед останніх досліджень слід
відмітити роботи колективу авторів кафедри сільсько-
господарських машин ДДАЕУ [8], в якій запропонова-
на методика окремого визначення складових тягового
опору ґрунтообробних машин, і роботу А.М.Семенюти
[10], в якій аргументована можливість відмови від
досліджень у модельному середовищі, що автоматич-
но зменшує на одиницю достатню кількість критеріїв
подібності.  

Технічні специфікації N262 N262/1
Вантажопідйомність, кг 12000 14000 
Вантажомісткість, м3 11,3 14
Власна вага, кг 6660 7200 
Довжина кузова: зовн./внутр., мм 5720/4500 6820/5600

Ширина кузова, трапеціїдальна, мм 1955/1995 1955/1995

Висота кузова із захисною планкою,
мм 1265 1265 

Габаритні розміри довжина / ширина
/ висота, мм

8000/2510/
/3740 

9000/2550/
3740 

Колія, мм 1900 1940 
Розмір шин 550/60-22,5 600/50-22,5
Ширина розкиду, м от 12 до 25 от 12 до 25 
Максимальна швидкість,  км/год 40 40 
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С.Г. Мударісов [6], навпаки, штучно збільшує кіль-
кість критеріїв подібності, що суто теоретично повинно
покращити точність виконуваних досліджень. Але
такий підхід суттєво ускладнює узгодження критеріїв і
підвищує вимоги як до самих моделей, так і до мето-
дики проведення експерименту.

Мета роботи – обґрунтування раціональної схеми
модельних досліджень ґрунтообробних робочих орга-
нів.

Основний матеріал досліджень. Як відомо [4],
метод фізичного моделювання може дати адекватні
результати лише в тому разі, коли існує рівність крите-
ріїв подібності моделі і реального досліджуваного
явища (�-теорема). Критерій подібності являє собою
відношення однойменних параметрів, які мають єдину
фізичну природу, наприклад, для дискового плуга -
співвідношення діаметрів дисків натурного зразка і
моделі повинно дорівнювати співвідношенню глибин
занурення, робочих швидкостей і т.п. Всяка комбінація
критеріїв подібності теж є критерієм подібності.

Критерії подібності визначають масштабний коефі-
цієнт моделі. Таким чином, методика апріорі передба-
чає єдиний масштабний коефіцієнт для всіх конструк-
ційних і кінематичних параметрів машини що, як пока-
зали результати досліджень, не завжди є коректним. 

Модельні дослідження ґрунтообробних машин
виконують з метою визначення тягового опору, якості
кришення і технологічної надійності знаряддя. Тому в
моделі повинні бути враховані вихідні дані, які мають
вплив на ці показники. У відповідності до них і будують
критерії подібності. Як показали виконані нами дослід-
ження, для ґрунтообробних робочих органів необхідно
і достатньо мати три показники :

B – конструктивний параметр, який визначає кон-
струкцію робочого органу, як правило, це конструк-
тивна ширина захвату; 

V – параметр, який характеризує кінематичний
режим роботи;

С – інтегральний показник механіко-технологічних
властивостей оброблюваного середовища. 

Таким чином, у відповідності до �-теореми:

,

де індекси 1 і 2 позначають відповідно приналеж-
ність параметра до натурного зразка і моделі.

У роботі нами систематизований досвід модельних
досліджень на прикладі двох принципово різних за
конструкцією робочих органів: V-подібного [3,9] і дис-
кового [2,10]. Результати досліджень V-подібного
представлені в табл.1.

Робочий орган являє собою найпростішу конструк-
цію, утворену двома стояками, встановленими під
кутами до вертикалі та напрямку руху і з'єднані доло-
том у нижній частині, тобто конструкція якнайкраще
підходить до моделювання.

Аналіз отриманих результатів показує, що зі збіль-
шенням масштабного коефіцієнта відповідно збільшу-
ється і похибка отримуваних результатів. Більш
детальний аналіз аналітичної моделі показує, що мас-
штабування призводить до зміни фізики процесу.
Справа в тому, що кутові параметри лишаються
незмінними, а саме вони визначають величину біль-

шості складових тягового опору. Таким чином, ми при-
йшли до висновку, що масштабування необхідно роз-
ділити на два етапи. На першому - масштабувати тех-
нологічний процес загалом, на другому - з урахуван-
ням аналітичної моделі процесу окремі його складові.
Таким чином, ми допускаємо, що масштабні коефіці-
єнти показників можуть бути різними, але вони повин-
ні компенсувати один одного так, щоб загальний мас-
штабний коефіцієнт дорівнював прийнятому на почат-
ковому етапі. 

Розглянемо детальніше це положення на прикладі
V-подібного розпушувача. 

Існує аналітична модель взаємодії робочого органу
довільної геометричної форми з ґрунтом [9]. Модель
базується на принципах теорії внутрішньої напруги у
ґрунті і дозволяє обчислювати складові тягового
опору. Приймемо вихідні дані і виконаємо розрахунки
стосовно до натурного зразка робочого органу :

- робоча ширина захвату ВР = 0,45 м;

- робоча швидкість VР = 2,5 м/с;

- питоме зчеплення часток ґрунту, Спит = 6 кН/м2. 

У результаті розрахунку отримуємо :
- тяговий опір на відкол призми ґрунту РС = 0,82 кН;

- тяговий опір швидкісного напору РV = 0,49 кН;

- загальний тяговий опір РΣ = 1,31 кН.

Якщо прийняти масштабний коефіцієнт конструк-
тивних параметрів k = 3, то складові тягового опору
повинні становити:

- тяговий опір на відкол призми ґрунту РС = 0,82:3 =

0,273 кН;
- тяговий опір швидкісного напору РV 0,49:3 =  

0,163 кН;
- загальний тяговий опір РΣ = 1,31:3 = 0,436 кН.

Тепер підемо зворотним шляхом і обчислимо
вихідні параметри, які задовольнять обчислені значен-
ня тягового опору:

- робоча ширина захвату ВР = 0,15 м; kB = 3

Таблиця 1 – Результати модельних досліджень тяго-
вого опору V-подібного робочого органу
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К = 1 0,45 2,1 23,3 1,15 - -

К = 2 0,22 1,05 11,6 0,47 0,94 18

К = 3 0,15 0,7 7,8 0,28 0,84 27
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- робоча швидкість VР = 0,95 м/с; kV = 2,63

- питоме зчеплення часток ґрунту, СПИТ = 1,72 кН/м2;

kC = 8,3,

де kB, kV, kC – відповідні масштабні коефіцієнти. 

Таким чином, ми бачимо, що для забезпечення від-
повідності моделі натурному зразку за тяговим опо-
ром необхідно мати різні масштабні коефіцієнти для
вихідних параметрів. 

Нами були проведені експерименти у ґрунтовому
каналі з використанням отриманих масштабних коефі-
цієнтів. Сама модель при цьому не змінювалась. Було
отримане заміряне  значення  тягового опору 0,33 кН,
що в перерахунку на натуральний зразок  становить РΣ
= 0,99 кН. Таким чином, похибка зменшилась до 14%. 

Аналогічні розрахунки для стандартного сферично-
го диска діаметром D = 650 мм дали наступні раціо-
нальні масштабні коефіцієнти : kD = 3; kC = 5,8; kV =  4,2.

Важливим показником працездатності ґрунто-
обробного робочого органу є розподіл тиску по його
поверхнях. Такі дослідження дозволяють визначити
ділянки аномального тиску, що в разі їх наявності,
може служити непрямим підтвердженням нераціо-
нальності конструкції. Методами фізичного моделю-
вання це зробити складно, бо розміри утворюваних у
модельному середовищі агрегатів можуть  унеможли-
вити роботу датчиків тиску. Вихід з такого положення
бачиться у виконанні частини досліджень методами
гідродинамічного моделювання. Сам метод стосовно
ґрунтообробних машин вперше був запропонований
В.С. Казаковим [5] і детально відпрацьований в
ДДАЕУ [3,7]. Сутність методу полягає в становленні
аналогій складових рівняння Бернулі і рівняння
Горячкіна, табл. 2. 

Практично схеми експериментів досить близькі
(рис. 1).

Для гідродинамічних досліджень використовується
заповнений рідиною гідравлічний лоток. Модель
робочого органу навішується на візок, який переміщу-
ється по рейках вздовж лотка. По периметру робочого
органа врізані штуцери 2 (рис.1,б). Системою шлангів
3 тиск рідини передається на мірні трубки 4, у верхній
звуженій частині 5 встановлені крани 6. Відкриваючи і
закриваючи крани, можна заміряти статичний і дина-
мічний тиск. З метою підвищення чутливості модель 1
виконується у масштабі збільшення.

У процесі руху трубки 4 показують діючий тиск в мм
водного стовпа. Показання знімають, фотографуючи
трубки в процесі роботи. Абсолютні значення тиску
можна отримати порівняльними дослідженнями, але
часто цього не виконують, бо досліджується тільки
розподіл тиску по поверхнях. 

Виконані нами експерименти показали, що даний
метод забезпечує отримання відносного розподілу
тиску і його можна рекомендувати як  допоміжний у
фізичному моделюванні. 

Висновки.
1. Фізичне моделювання технологічних процесів

ґрунтообробних машин повинно включати три складо-
ві: конструктивний параметр, який визначає конструк-
цію робочого органу, параметр, який характеризує
кінематичний режим роботи, інтегральний показник
механіко-технологічних властивостей оброблюваного
середовища.

2. Моделювання за єдиним критерієм подібності
дає значну похибку отримуваних результатів, тому що
не враховує зміну фізики досліджуваних процесів.

3. Визначати масштабний коефіцієнт складових
треба на основі визначення вкладу в загальний опір
кожної з них, аналізом математичної моделі взаємодії
з ґрунтом. 

4. Гідродинамічне моделювання може служити
доповненням до фізичного, але тільки для визначення
співвідношення діючих сил по периметру робочого
органу. 
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i•G
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Аннотация. В работе систематизирован опыт про-
ведения модельных исследований рабочих органов
почвообрабатывающих машин. Обосновано мини-
мально необходимое количество параметров, кото-
рые необходимо принять при установлении критери-
ев подобия для орудий и целесообразность перехода
на групповые критерии подобия, которые позволяют
учитывать взаимное влияние параметров. 

Обоснована возможность использования гидроди-
намического моделирования для определения про-
блемных участков режучего параметра орудия с точки
зрения прохождения почвенного потока.

Summary. We systematized the experience of model-
ing studies working organs of tillers. Substantiated mini-
mum number of parameters that need to be taken in
establishing the similarity criteria for the tools. It is noted
that the scaling often changes the physics of the process-
es, especially when it comes to active working bodies.
Therefore, the feasibility of switching to orgumentirovana
group similarity criteria, which allow to take into account
the parameters of mutual influence on each other.

Стаття надійшла до редакції 17 лютого 2017 р.

Комплектувальні  до обприск увачів 
фірми “Бондіолі  і  Павезі”

УДК 626.845:662.932.1

Наведена інформація про компоненти до обприскувачів, які на ринку України пропонує ТОВ «Бондіолі і Павезі
Україна».

Ключові слова: розпилювачі HYPRO, шестиструменеві наконечники, ковпачки FASTCAP.

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

Фірма “Бондіолі і Павезі” виробляє широку гаму
компонентів до обпри-
скувачів (табл.).

Наконечники до
р о з п и л ю в а ч і в
Guardian AIRTM
HYPRO (рис. 1).
Інжекторні наконечни-
ки забезпечують висо-
ку якість обробітку
цілого ряду культур
завдяки комбінації
меншого розміру кра-

пель з невеликим зворотнім нахилом.
Якість обробітку з тиском 3 бари еквівалентна яко-

сті обробітку стандартними щілинними розпилювача-
ми. З нижчим тиском знесення розпилення зменшу-
ється до 75% і дозволяє оператору отримати хороший
баланс між якістю обробітку та швидкістю обприску-
вання. 110 грудусний факел розпилення, нахилений
назад, компенсує рух обприскувача вперед і дозволяє
отримати рівномірне нанесення препарату на лицеву і
тильну частину рослин.

Застосування наконечників Guardian AIRTM дозво-
ляє отримати хороший результат за витрат води 100 -
200л/га. Унікальні повітронаповнені краплі запобі-

Рис. 1 – Інжекторні наконечники
розпилювачів Guardian AIRTM

HYPRO
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гають їх відскакуванню і збільшують кількість крапель,
які утримуються на рослинах, що робить наконечники
ідеальними для застосування на обприскувачах, на
яких установлені комп’ютери контролю витрати ріди-
ни, і без них.

Подвійні плоскоструменеві інжекторні нако-
нечники з вбу-
дованим ков-
п а ч к о м
F A S T C A P T M
до розпилю-
вачів Guardian
AIRTM TWIN
(рис. 2).

І н ж е к т о р н і
н а к о н е ч н и к и
Guardian AIRTM
TWIN розробле-
ні для обприс-
кувачів з покра-
щеною якістю
обробки, а
також для використання на підвищених швидкостях.
Вони ідеально підходять для невисоких посівів, таких
як ріпак, картопля, овочі, де вимагається більш якісне
покриття грунтово-активними препаратами.
Застосування переднього і заднього кутів нахилу 300 з
кутом обприскування 1100 забезпечує більше проник-

нення рідини в листя посівів і бур’янів для кращого
покриття і швидкісних обробок.

Шестиструменеві наконечники FASTCAP ESI до
розпилювачів HYPRO (рис. 3). Вони застосовуються
для цільового внесення рідких добрив (наприклад
КАС). Наконечник FASTCAP ESI має внутрішній впуск-
ний отвір і внутрішню камеру зниження тиску для
зменшення аеронізації та запобігання опаленню посі-
вів, що робить наконечник FASTCAP ESI ідеальним для
внесення рідких
добрив. Шість
і д е н т и ч н и х
потоків рідини
дозволяють рів-
номірно й аку-
ратно розподі-
ляти рідкі доб-
рива на більшу
кількість рос-
лин. Поліпшена
с т а б і л ь н і с т ь
потоку порівня-
но з іншими
багатоструме-
невим наконечниками зменшує опалення рослин.
Конструкція наконечника FASTCAP дозволяє легко
установити наконечник на всі стандартні корпуси три-
мачів.

Табл. - технічна характеристика розпилювачів

Марка
розпилювача

Тиск
Bar

Потік
л/хв

л/га на швидкості км/год Марка
розпилювача

Тиск
Bar

Потік
л/хв

л/га на швидкості км/год
6 8 10 12 14 16 18 6 8 10 12 14 16 18

GA110-015AZ

1 0,346 69 52 42 35 30 26 23

GA110-03AZ

1 0,693 139 104 83 69 59 52 46
1,5 0,424 85 64 51 42 36 32 28 1,5 0,849 170 127 102 85 73 64 57
2 0,490 98 73 59 49 42 37 33 2 0,980 196 147 118 98 84 73 65
3 0,600 120 90 72 60 51 45 40 3 1,200 240 180 144 120 103 90 80
4 0,693 139 104 83 69 59 52 46 4 1,386 277 208 166 139 119 104 92
5 0,775 155 116 93 77 66 58 52 5 1,549 310 232 186 155 133 116 103
6 0,849 170 127 102 85 73 64 57 6 1,697 339 255 204 170 145 127 113

Марка
розпилювача

Тиск
Bar

Потік
л/хв

л/га на швидкості км/год Марка
розпилювача

Тиск
Bar

Потік
л/хв

л/га на швидкості км/год
6 8 10 12 14 16 18 6 8 10 12 14 16 18

GA110-02AZ

1 0,462 92 69 55 46 40 35 31

GA110-035AZ

1 0,808 162 121 97 81 69 61 54
1,5 0,566 113 85 68 57 48 42 38 1,5 0,990 198 148 119 99 85 74 66
2 0,653 131 98 78 65 55 49 44 2 1,143 229 171 137 114 98 86 76
3 0,800 160 120 96 80 69 60 53 3 1,400 280 210 168 140 120 105 93
4 0,924 185 139 111 92 79 69 62 4 1,617 323 242 194 162 139 121 108
5 1,033 207 155 124 103 89 77 69 5 1,807 361 271 217 181 155 136 120
6 1,131 226 170 136 113 97 85 75 6 1,980 396 297 238 198 170 148 132

Марка
розпилювача

Тиск
Bar

Потік
л/хв

л/га на швидкості км/год Марка
розпилювача

Тиск
Bar

Потік
л/хв

л/га на швидкості км/год
6 8 10 12 14 16 18 6 8 10 12 14 16 18

GA110-025AZ

1 0,577 115 87 69 58 49 43 38

GA110-04AZ

1 0,924 185 139 111 92 79 69 62
1,5 0,707 141 106 85 71 61 53 47 1,5 1,131 226 170 136 113 97 85 75
2 0,816 163 122 98 82 70 61 54 2 1,306 261 196 157 131 112 98 87
3 1,00 200 150 120 100 86 75 67 3 1,600 320 240 192 160 137 120 107
4 1,155 231 173 139 115 99 87 77 4 1,848 370 277 222 185 158 139 123
5 1,291 258 194 155 129 111 97 86 5 2,066 413 310 248 207 177 155 138
6 1,414 283 212 170 141 121 106 94 6 2,263 453 339 272 226 194 170 151

Марка
розпилювача

Тиск
Bar Потік  л/хв

л/га на швидкості км/год
6 8 10 12 14 16 18

GA110-05AZ

1 1,155 231 173 139 115 99 87 77
1,5 1,414 283 212 170 141 121 106 94
2 1,633 327 245 196 163 140 122 109
3 2,000 400 300 240 200 171 150 133
4 2,309 462 346 277 231 198 173 154
5 2,582 516 387 310 258 221 194 172
6 2,828 566 424 339 283 242 212 189

Рис. 2 – Подвійний плоскоструменевий
інжекторний наконечник із вбудованим

ковпачком FASTCAPTM

Рис. 3 – Шестеструменеві наконечники
FASTCAP ESI до розпилювачів HYPRO
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У цілому, компоненти для обприскувачів від
«Бондіолі і Павезі» представляють інтерес для сіль-
госпмашинобудівника України.

Аннотация. Приведена информация о компонен-
тах для опрыскиватилей и перекачки жидкости, кото-
рые на рынке Украины предлагает ООО «Бондиоли и

Павези Украины».

Summary. The information on the components for
spraying which of "Bondioli and Pavesi Ukraine" company
offers on Ukrainian market.

Стаття надійшла до редакції 22 лютого 2017 р.

Д о с л і д ж е н н я  з а  а к т у а л ь н и м и  п р о б л е м а м и  А П К

Дослід ження теплогенераторів «ТГБ» на 
біопаливі  під час обігрівання приміщень та 

сушіння насіння ріпака

УДК 662. 766.31/.38:001.8

Наведено результати випробувань теплогенераторів «ТГБ», що працюють із застосуванням біопалива, під
час роботи в режимах «обігрів приміщення» та «сушіння насіння ріпака».

Ключові слова: теплогенератор ТГБ-0,75 (1,5), теплообмінник, біопаливо, продуктивність сушіння, інтен-
сивність видалення вологи.

Кравчук В., д-р техн. наук, проф., чл.-кор. НААН України, Занько М., канд. техн. наук, Громадська В., ст. наук.
співробітник (УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого)

© Кравчук В., Занько М., Громадська В. 2017

Суть проблеми у загальному вигляді та її
зв'язок із сьогоденними та практичними завдан-
нями. Зменшення затрат на отримання і ефективне
використання недорогого тепла залишається актуаль-
ним завданням сьогодення. Особливо таке тепло
необхідне для  сушіння зерна [1], оскільки ця операція
необхідна  для його подальшого зберігання. Одним із
можливих джерел отримання недорогого тепла є біо-
паливо. До нього можна віднести побічну продукцію
лісової галузі, отримувану під час промислової роз-
робки лісосік, санітарних рубок, деревопереробки
тощо. Відходи сільгосвиробницва: лушпиння соняш-
ника, солома і тому подібне – теж становлять значні
запаси для спалювання та отримання тепла.
Ефективність використання біопалива залежить від
застосування відповідних технічних рішень, тобто теп-
логенераторів [2], в яких воно спалюється та раціо-
нально спрямовується до об’єкта сушіння. Ринок про-
понує широку гаму машин та технологічного облад-
нання, які виконують цю операцію. Ключове положен-
ня серед них займають машини для отримання тепла –
теплогенератори, які дозволяють отримати тепло від
спалювання нетрадиційних джерел – біопалива [3].

Аналіз останніх конструкційно-технологічних
розробок, в яких започатковано розв’язання цієї
проблеми. У базову комплектацію теплогенератора
входить топка, теплообмінник, система газоходів для
переміщення тепла від теплогенератора до об’єкта
сушіння, система подачі палива в топку теплогенера-
тора, вентилятори для переміщення і подачі тепла до
об’єкта сушіння, система керування з системою регу-
лювання температури. Кожний теплогенератор має

свої конструкційні та технологічні особливості спалю-
вання палива та забору тепла. Ці особливості значною
мірою визначають продуктивність та ефективність
теплоутворення, рівень витрат палива на одиницю
роботи, економічні показники за затратами палива й
електроенергії, стабільність виконання технологічного
процесу, надійність та безпечність у роботі, відсутність
шкідливого впливу на персонал і навколишнє середо-
вище, високий коефіцієнт використання отриманого
тепла та низькі непродуктивні втрати. 

Впродовж останніх двох років на міжнародних
виставках “Інтер-Агро” (м. Київ) та «Агро» (Експоцентр
України, м. Київ) увагу потенціальних споживачів цієї
важливої продукції прикували теплогенератори типу
«ТГБ», які розроблені та виробляються Вінницьким
приватним виробничо-комерційним малим підприєм-
ством «ЛОТІРОН» (ВПВКМП «ЛОТІРОН»).

Мета статті – дослідження особливостей технічної
будови та процесу теплоутворення, експлуатаційних
показників та ефективності роботи теплогенераторів
типу «ТГБ».

Виклад основного матеріалу досліджень. Серія
теплогенераторів «ТГБ» включає два теплогенератори
- ТГБ-0,75 і ТГБ-1,5, які призначені для використання в
складі зернових та овочевих сушарок для сушіння
зерна та овочів, у складі систем повітряного опалення
для обігрівання приміщень (опалення промислових і
побутових приміщень), а також у складі сушильних
камер для сушіння деревини (дров, розрізних, струга-
них та інших пиломатеріалів). Технологічний принцип
роботи теплогенераторів базується на спалюванні в
них біопалива органічного походження, отриманого в
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сільсьгосподарському виробництві та лісовому госпо-
дарстві, нагріванні повітря у керованому температур-
ному режимі з встановленою продуктивністю до
необхідної температури і подачі його в зернові сушар-
ки для сушіння продовольчого або фуражного зерна,
насіння овочевих бобових і олійних культур, зерна
кукурудзи та інших сільськогосподарських культур або
в сушильні камери. 

Паливом для теплогенераторів можуть служити:
- подрібнені деревні відходи (тріски, кора, тирса) та

соснові шишки;
- паливні гранули з соломи;
- лушпиння соняшника, рису, гречки, льону та ін.; 
- відходи, отримані під час очищення зерна: насіння

бур'янів, стебла соломи, сухі стручки ріпака і т.п.
Теплогенератори ТГБ-0,75 і ТГБ-1,5 (рис. 1-2) мають
широкий спектр призначення:

- повітряне опалення і обігрівання промислових та
побутових приміщень;

- сушіння зерна або насіння у складі зернових та
овочевих сушарок;

- сушіння лікарських трав;
- сушіння дров, розрізних та інших пиломатеріалів у

складі сушильних камер.
Температура повітря, яку теплогенератор вироб-

ляє у регламентованому режимі та подає для сушіння
зерна різних культур у зерносушарках становить 40-
100 °С, для сушіння деревини (дрова, пиломатеріали
та заготовки із деревини) в сушильних камерах – 
150 °С, для обігрівання повітрям виробничих і житло-
вих приміщень – 80 °С. 

Т е п л о г е н е р а т о р и
призначені для експлуа-
тації при температурі
навколишнього повітря
від мінус 20 °С до +40 °С і
відносній вологості
навколишнього повітря
80 %. Основними спожи-
вачами теплогенерато-
рів «ТГБ» є малі підпри-
ємства незалежно від
форм власності, які зай-
маються сушінням зерна
зібраного врожаю,
сушінням продукції
деревопереробки або
використовують їх для
опалювання виробничих
та інших приміщень. 

Топка теплогенерато-
ра розміщена в його
нижній частині. Завантаження палива, у випадку
застосування дрібнофракційних дров, може здійсню-
ватися безпосередньо через дверцята, розміщені на
корпусі в нижній частині. Система завантаження дріб-
но-фракційного палива (стружки або дрібнофракцій-
них дров, пелет із лушпиння та соломи, інших матеріа-
лів) – примусова і здійснюється із бункера-живильни-
ка з допомогою шнека. Технічна характеристика топки
та живильного бункера наведена в табл. 1. Дрібні
фракції завантажуються централізовано, в автоматич-
ному режимі. Причому, завантаження такого палива у

топку здійснюється в
режимі падіння з висоти
близько 1 метра.
Зважаючи на такий
режим подачі, паливо
має більше сприятливих
умов для загорання ще в
процесі руху до днища
топки. Під час сушіння
зерна теплогенератор
повинен працювати 24
години на добу без пере-
ривання процесу спалю-
вання палива. Крім того,
температура від спалю-
вання дров твердих
порід дерев (дуба, граба,
ясена) може досягати
170 оС. Це значить, що
матеріал топки повинен
бути здатним витриму-
вати довготермінові
високі температури.
Зважаючи на це, топка
зсередини викладена термостійкою цеглою.
Звичайно, кількість утворюваного палива в топці зале-
жить від багатьох факторів: кількості завантаженого
тепла, інтенсивності його подачі в топку та наявності
повітря, яке необхідне для якісного процесу горіння та
виділення тепла. Привод шнека здійснюється від елек-
тродвигуна (рис. 3). Для отримання необхідного режи-
му подачі палива в топку, тобто необхідної частоти
обертання завантажувального шнека, в системі його
приводу використано частотний перетворювач сили
струму на резисторах. Отже, зміна подачі кількості
палива (і теператури енергоносія) регулюється заслін-
ками і резистором. При цьому в електричному колі змі-
нюється частоту струму, а разом з нею - частота обер-
тання шнека. З цією метою в системі приводу викори-
стано також низькооборотний редуктор (рис. 4). 

Система подачі атмосферного повітря в камеру
згорання топки (табл. 2) - примусова, здійснюється
вентилятором, який приводиться в рух електродвигу-
ном. Вона розміщена внизу основи теплогенератора і

Рис. 1 – Теплогенератор ТГБ-
0,75 (зліва внизу теплогенерато-
ра – головний вентилятор подачі

теплого повітря до об’єкту
сушіння)

Рис. 2 – Блок пальників на базі
теплогенераторів ТГБ-1,5 (2 шт.)
зі здвоєним бункером-живиль-
ником у складі комплексу для

сушіння насіння ріпака (на
передньому плані – біопаливо в
мішках «Біг-Бен» та завантажу-

вальний бункер)

Рис. 3 – Система механічного живлення бункера – живильника з
редуктором подачі повітря в камеру згорання
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призначена для подачі повітря в топку через колосни-
кове днище, оптимізуючи процес горіння 
(рис. 3).

Теплообмінник розміщений у вертикальному
циліндрі. Матеріал зовнішнього корпусу-циліндра -
термостійка нержавіюча гарячекатана сталь. У ньому
розміщені вертикальні труби, які призначені для теп-
лообміну. Для забезпечення проектної продуктивності
щодо отримуваного тепла обидва теплогенератори
мають відмінності у технічних параметрах (табл. 3). У
верхній частині кожуха теплообмінника розміщено
температурний датчик повітря (рис. 4), яке нагріваєть-
ся в теплогенераторі.

Система подачі нагрітого повітря до місця викори-
стання (табл. 4) призначена для подачі теплового
агента від теплообмінника до агента сушіння (повітря
приміщення, зерно зерносушарки) і включає головний
відцентровий вентилятор (рис. 5) з приводом від елек-
тродвигуна та газогін – труби великого діаметра,
якими тепловий агент подається до об’єкта сушіння.
Залежно від відстані до об’єкта сушіння в системі
газогону, для забезпечення необхідного напору нагрі-
того повітря можуть використовуватись один або
декілька вентиляторів з приводом від електродвигунів
(рис. 6).

Таблиця 1 – Технічна характеристика топки та
живильного бункера

Показники
Результати випробувань

ТГБ-0,75 ТГБ-1,5

Тип пристрою для спалю-
вання біопалива в тепло-

генераторі
Котел з топкою нижнього горіння

Біопаливо для теплогене-
ратора:

Стружка дерев’яна, пелети, дрова, від-
ходи зерновиробництва

Режими роботи Довго- короткотривалий
(до 24 годин за добу, без перериву)

Подача біопалива в топку
теплогенератора

Дрібні фракції - централізовано- меха-
нізована, в автоматичному режимі;

дрова - в ручному режимі

Діаметр циліндра топки,
мм 800 1100

Місткість бункера-
живильника,м3 0,6 1,4

Діаметр шнека подачі
палива в теплогенератор,

мм
140

Частота обертання шнека,
об/хв 1-60

Продуктивність заванта-
жувального шнека, кг/год 150-360

Потужність електродвигу-
на приводу редуктора

подачі палива в теплоге-
нератор, кВт

0,37 0,75

Співвідношення частоти
обертання вхідного і

вихідного валів редуктора
1 : 60

Максимальна температура
в теплогенераторі, °С 170 170

Габаритні розміри тепло-
генератора, мм:

- довжина х ширина 2000х1900 2900х2300

Висота (без димоходу),
мм 4000 5500

Маса теплогенератора, кг 1900 3000

Рис. 4 – Температурний датчик в зоні отвору верхньої частини
кожуха теплообмінника теплогенератора ТГБ-1,5

Табл. 2 – Технічна характеристика системи подачі
свіжого повітря в топку

Марка теплогенератора ТГБ-0,75/ ТГБ-1,5

Робочий орган системи Вентилятор

Кількість вентиляторів, шт. 1

Тип вентилятора Центробіжний

Потужність приводного двигуна 
вентилятора, кВт 0,55/0,55

Регулювання температури повітряного
потоку Автоматичне

Зміна подачі кількості повітря
Регулюється в електронно-
му (резистором) і механіч-

ному (заслінками) режимах

Частота обертання вентилятора, об/хв 1360

Табл. 3 – Технічна характеристика теплообмінника

Марка теплогенератора ТГБ-0,75 ТГБ-1,5

Тип теплообмінника Трубчастий

Діаметр зовнішнього циліндра-
корпусу, мм 1300 1560

- матеріал корпусу Нержавіюча гарячекатана
сталь перехідного класу (450)

- товщина стінки корпусу, мм 3 4

Діаметр циліндра топки, мм 800 1100

Кількість труб теплообмінника, шт 19 25

Діаметр труб, мм 57

Марка сталі труб Ст 3

Площа теплообміну, м2 30 55

Діаметр труби димоходу, мм 320
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Електрообладнання теплогенераторів у своєму
складі, залежно від відстані до об’єкта сушіння,
містить один або декілька електродвигунів (для подачі
біопалива із бункера-живильника в топку, для піддуву
свіжого атмосферного повітря в топку спалювання біо-
палива, для подачі теплового агента в систему спожи-
вання), приміщення для обігрівання або сушильну
шафу чи зерносушарку, шафу керування, з’єднувальні
провідники, датчики.

Система керування теплогенераторами призначе-
на для автоматичного регулювання температури і
відображає температуру теплоагента, яка вироб-
ляється та подається до зерна або насіння. Основний
її елемент - шафа керування (рис. 7). На ній розміщені
кнопки пуску-зупинки відповідних електродвигунів
(головного вентилятора, подачі повітря в топку), світ-
лова панель контролю температури агента сушіння
(рис. 8), кнопка вмикання шнека подачі палива в топку
(рис. 9 ), кнопка аварійної зупинки та інші.

Опис технологічного процесу. Кожний із теплоге-
нераторів функціонує так. Вмикання головного венти-
лятора, який подає нагріте повітря до сушильної
системи, створює розрідження у верхній торцевій
частині кожуха теплообмінника з отвором великого
діаметра, внаслідок чого обумовлюється надходження
атмосферного холодного повітря в телогенератор, а
саме у вертикальні труби, розміщені між зовнішньою і
внутрішньою стінками теплообмінника. Вентилятор
піддуву атмосферного повітря нагнітає холодне атмо-
сферне повітря в топку через канали піддуву. Під час
згорання біопалива в топці на колосниковому днищі
утворюється тепло, яке разом з вихідними топочними
газами, проходячи між вертикальними трубами, по
яких рухається холодне повітря, нагріває повітря у
вертикальних трубах. Звідси нагріте повітря надходить
до головного вентилятора, який подає його в газогін та
в сушарку або в приміщення. 

Порядок роботи теплогенератора. 
Запуск у роботу. У першу чергу включється голов-

ний вентилятор. Розпалювання біопалива проводить-

Рис. 5 – Головний вентилятор теплогенератора ТГБ-0,75

Рис. 6 – Теплоізольований газогін теплого повітря теплогенера-
тора ТГБ-1,5 (у системі підлогового сушіння насіння ріпака)

Табл.4 – Технічна характеристика системи подачі
нагрітого повітря до місця використання

Марка теплогенератора ТГБ-0,75 ТГБ-1,5

Тип системи Примусова

Виконавчий орган Вентилятор

Тип вентилятора Відцентровий

Марка вентилятора ВЦ 1446-6 ВЦ 1446-8

Привод вентилятора 
(головного) Електричний

Потужність електродвигуна вен-
тилятора, кВт 11 37

- частота обертання, об/хв 940 940

- продуктивність вентилятора,
м3/год 18000 38000

Довжина газогону (труби вели-
кого діаметра), м

До 30 м (залежно від відстані до
об’єкта сушіння)

Діаметр труби газогону, мм 650

Кількість електровентиляторів в
складі газогону, шт

2-6
(залежно від довжини газогону)

Рис. 7 – Шафа керування систе-
мами регулювання та контролю
режимів роботи теплогенерато-

ра

Рис. 8 – Світлове табло
шафи керування для контро-

лю температури агента
сушіння

Рис. 9 – Панель резисторно-
го регулювання і контролю
частоти струму та частоти
обертання шнека бункера-

живильника
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ся безпосередньо в топці в ручному режимі. Потім
вмикається вентилятор піддуву повітря і подача біопа-
лива із бункера-живильника. Подача палива в топку,
тобто продуктивність шнека живильника, регулюється
зміною частоти обертання приводного двигуна через
зміну сили струму резисторами. Подача кількості
повітря в топку регулюється заслінками. Після наби-
рання топкою стабільного режиму горіння вистав-
ляють необхідну температуру на виході з агрегата.
Потім теплогенератор переводять в автоматичний
режим. 

Зупинка теплогенератора. Зміннюють режим
подачі палива з автоматичного в ручний і припиняють
подачу палива. І тільки після охолодження теплогене-
ратора вимикають вентилятори. Відпрацьовані гази
нагрівають стінки камери згоряння і труби теплообмін-
ника і через димову трубу виходять в атмосферу.
Холодне повітря, яке подається вентилятором, нагрі-
вається від стінок камери згоряння і теплообмінника.
Нагріте повітря подається в зону сушіння.

Експлуатаційні випробування та всебічне оці-
нювання ефективності використання теплогене-
раторів проведені в ТОВ «Володарка-Комбікорм»
(Київська область, смт Володарка), яке його придбало
та ефективно використовує. Теплогенератор ТГБ-0,75
працював у режимі опалення технічного приміщення в
холодних температурних умовах року (лютий 2016 р.).
При цьому він знаходився безпосередньо в приміщен-
ні. Для збільшення КПД та тепловіддачі не проводи-
лось теплоізоляції його теплообмінника. Як паливо
використовувались дрібнофракційні, подрібнені з
допомогою спеціальної подрібнювальної машини,
тріски твердих порід дерев (дуб, ясен, граб, в’яз) 
(рис. 10), отримані від подрібнення непродуктивних
решток деревини під час промислової розробки лісо-
сіки у Володарському лісництві Білоцерківського ЛГЗ,
яке знаходиться поряд з господарством.

Теплогенератор ТГБ-1,5 було застосовано для
сушіння насіння ріпака. Відомо, що таке дрібне насіння
складно адаптується до конструкції та режиму сушіння
в традиційних зернових сушарках. Тому для його
сушіння із застосуванням ТГБ-1,5 було обрано підло-
гову технологію сушіння в окремому приміщенні із
щільовою підлогою, яка не пропускає через техноло-
гічні щілини насіння, але досить добре пропускає
спрямований потужний потік теплоагента – гаряче

повітря. Зважаючи на певну віддаленість та розмежу-
вання топочного блока на базі двох теплогенераторів

ТГБ-1,5 та приміщення складу, де проводилось сушін-
ня зерна, було побудовано газогін. До його складу
ввійшла труба великого діаметра та ветилятори з при-
водними електродвигунами. Для зменшення теплових
втрат було використано передбачену комплектацію
теплогенераторів спеціальну термоізоляцію як самих
теплогенераторів, так і газогону базальтовою ватою,
покритою фольгою (рис. 2, 6 ). У літніх умовах (липень
2016 р.), для сушіння насіння ріпака було застосовано
зібрану за зернозбиральним комбайном після  обмо-
лоту суху та водночас сильно подрібнену масу стебел
ріпака (рис. 11).

Умови та режими функціювання теплогенераторів
ТГБ-0,75 і ТГБ-1,5 на обігріванні приміщення та сушін-
ні ріпака наведені в таблиці 5. Якість та теплова ефек-
тивність  технологічного процесу теплогенераторів
ТГБ-0,75 і ТГБ-1,5 під час експлуатаційних випробу-

Рис. 11 – Подрібнені стебла ріпака в бункері-живильнику

Таблиця 5 – Характеристика біопалива та режими
його спалювання в теплогенераторах ТГБ-0,75 і ТГБ-

1,5 під час проведення випробувань

Показники призначення

Значення показника за даними випро-
бувань

ТГБ-0,75 ТГБ-1,5

Температура навко-
лишнього повітря, °С + 5 °С + 28 °С

Паливо для теплогенера-
тора:

Дрібні фракції
відходів дере-

вини (дуб,
ясен, в’яз)

Дрібнофракційна 
солома ріпака

Режими роботи Переривчасто -
тривалий

Довготривалий 
(24 години за добу)

Площа підлоги примі-
щення обігрівання/

(висота - 6 м), м2
900 -

Площа підлоги складу,
де сушиться насіння

ріпака, м2
- 120

Розміри фракцій палива,
мм х мм 20 х 60 -

Вологість палива, % 10,0 6,0
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вань наведені в табл. 6. Але головне, що позитивно
характеризує якість роботи такого теплогенератора та
принцип його роботи – це те, що повітря, яке подаєть-
ся в приміщення, та висушене насіння, не містять
запаху диму. Це створює та гарантує ідеальні умови
для активного сушіння при низькій температурі
лікарської сировини – трав та квітів.

Результати випробувань свідчать, що теплогенера-
тори типу  «ТГБ» забезпечують опалення приміщення і
роботу в низькотемпературному тепловому режимі:
вони забезпечують подачу теплого повітря на рівні 
25-27 °С, що відповідає санітарним нормам та вимо-
гам. Для сушіння насіння ріпака, яке дуже чутливо реа-
гує на перевищення температурного порога макси-
мальної температури, теплогенератор ТГБ-1,5 на спа-
люванні дрібнофракційної соломи ріпака забезпечив
встановлену температуру нагрівання повітря на рівні
63-69 °С, що відповідає вимогам до сушіння насіння
олійних культур. Обігрівання приміщення площею 
900 м2 (ТГБ-0,75) з теплопродуктивністю 750 кВт/год
та сушіння зерна ріпака (ТГБ-1,5) з теплопродуктивні-
стю 1500 кВт/год проводилось у постійному режимі
(24 години доби) з автоматичною подачею палива.
Теплогенератори забезпечують стабільність процесу
подачі та спалювання біопалива (рис. 12) з необхідною
інтенсивністю теплоутворення та необхідному темпе-
ратурному режимі для виконання процесу обігрівання і
сушіння. Керування теплогенераторами – не складне і
здійснюється одним оператором. 

Енергетична оцінка економічності теплогенерато-
рів ТГБ-0,75 і ТГБ-1,5 на спалюванні в них біопалива
свідчить, що вони, згідно із їх режимом роботи та
застосовуваним біопаливом, забезпечують теплопро-
дуктивність на рівні 750 та 1500 кВт/год (табл. 7).
Середні витрати біопалива при цьому відповідно ста-
новлять 163 та 340 кг за 1 годину змінної роботи.

Економічна ефективність теплогенераторів «ТГБ»
проведено за результатами їх експлуатаційно-техно-
логічної оцінки. За ціни біопалива, найдешевшого і
найдоступнішого з усіх наявних, наприклад, трісок -

0,4 грн/кг і соломи ріпака – 0,2 грн/кг, питомі витрати
електроенергії для теплогенераторів ТГБ-0,75 і ТГБ -
1,5 склали 16,87 кВт/Гкал і 39,07 кВт/Гкал відповідно.
Прямі експлуатаційні витрати також незначні: для теп-
логенератора ТГБ-0,75 вони становлять 80,31
грн/Гкал, для ТГБ-1,5 – 121,37 грн/Гкал. Затрати кош-
тів на застосовуване біопаливо у досліджуваному та
оцінюваному режимі теплоутворення становлять: у
ТГБ-0,75 – 101,20 грн/Гкал, ТГБ-1,5 – 52,80 грн/Гкал.
Затрати праці під час експлуатації теплогенератора
ТГБ-0,75 в режимі опалення приміщення із викори-
станням трісок становлять 1,54 люд.-год/Гкал, прямі
експлуатаційні витрати – 80,31 грн/Гкал (за умови річ-
ного завантаження 2160 годин).

Під час експлуатації теплогенератора ТГБ-1,5 в
режимі сушіння насіння ріпака затрати праці на отри-
мання 1 Гкал тепла склали 0,77 люд.-год/Гкал, прямі
експлуатаційні витрати – 121,37 грн/Гкал за умови річ-
ного завантаження 2160 годин (теплогенератор пра-
цював цілодобово протягом 90 діб на ріпаковій соломі
– одному з найдешевших та найдоступніших джерел
теплової енергії). З урахуванням затрат на паливний
матеріал експлуатаційні витрати склали: для ТГБ-0,75
– 181,51 грн/Гкал, ТГБ-1,5 – 174,17 грн/Гкал.

Висновок. Оцінюючи конструкцію теплогенерато-

Таблиця 6 – Якість функціювання теплогенерато-
рів 

Показники призначення
Результати випробувань

ТГБ-0,75 ТГБ-1,5

Режим роботи Обігрівання
приміщення

Сушіння
насіння
ріпака

Температура навколишнього повітря, °С + 5 + 28

Температура повітря під час сушіння насіння ріпака, °С:

- на виході із теплогенератора - 60

-яке подається на насіння через щілинну
підлогу складу - 55-57

Температурні режими роботи теплогенератора під час опалення
приміщення, °С:

- температура теплоносія (повітря) на
виході з теплогенератора 25 -

- температура теплоносія (повітря) , яке
подається в робочий простір 

приміщення
22 -

Рис. 12 – У футерованій (термостійкій) топці теплогенератора
ТГБ-1,5 спалюється подрібнена маса стебел ріпака

Таблиця 7 – Енергетична економічність 
теплогенераторів

Показники призначення 
Результати випробувань 

ТГБ-0,75 ТГБ-1,5

Середні витрати біопалива  за 1 годину
змінної роботи, кг/год

- відходів деревини 163 -

- соломи ріпака - 340

Теплопродуктивність, кВт (Гкал/год)    750 (0,64) 1500 (1,3)

Питомі витрати біопалива, кг/Гкал 253 264

Питомі витрати електроенергії,
кВт/Гкал 16,87 39,07
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рів за результатами їх випробувань можна констатува-
ти:

1. Вони мають просту оригінальну та разом з тим
теплоефективну з високим КПД конструкцію тепло-
обмінника.

2. Конструкція, технічні параметри та режим робо-
ти топки дозволяють спалювати в ній як дрібно- (пеле-
ти, подрібнена солома), так і крупнофракційне паливо
(дрова).

3. Технічна система на базі бункера-живильника та
застосований режим зміни і встановлення величини
подачі біопалива в топку дозволяють в автоматичному
режимі встановлюватити та надійно підтримувати,
необхідний температурний режим сушіння. Це дозво-
ляє використовувати його в широкому діапазоні тем-
ператур: від 20°С (для сушіння лікарських трав) до 
120 °С (для сушіння зерна кукурудзи з вологістю 35%).

4. Оригінальна конструкція теплообмінника дозво-
ляє максимально, з КПД близьким до 90%, використо-
вувати тепло біопалива для нагрівання теплового
агента (повітря).

Результати випробувань свідчать, що застосування
теплогенераторів ТГБ-0,75 і ТГБ -1,5  та використання
в них дешевого біопалива на противагу іншим дорогим
енергоносіям, таким як газ, електроенергія, дизельне
паливо, - відповідає сучасним тенденціям економії на
опаленні приміщень та сушінні зерна і насіння. У кон-
струкції теплогенераторів застосовано якісні вітчизня-
ні складові та  конструкційні матеріали, технічні ком-
плектувальні агрегати. Згідно з тепловою продуктивні-
стю і застосовуваним та доступним в господарствах
біопаливом, яке використовується для спалювання в
них, теплогенератори в найбільшій мірі відповідають
запитам та потребам в економному сушінні зерна в
малих і навіть середніх зерновиробних господарствах.
Цьому також сприяє їх ціна від підприємства-виробни-
ка. 

За результатами випробувань теплогенератори
ТГБ-0,75 і ТГБ -1,5 поставлені на серійне виробництво
та рекомендовані до використання за призначенням у
сільськогосподарському виробництві України.
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Аннотация. Приведены результаты испытаний
теплогенераторов «ТГБ», работающих с применением
биотоплива, при работе в режимах «обогрев помеще-
ний» и «сушка семян рапса».

Summary. The test results of the heat generators "
ТГБ " using biofuels in the "space heating" and "dry seed
rape" modes are cited.
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Експертиза систем різноглибинного основного
обробітк у грунту під час вирощування зернових 

к ультур

УДК 631.554:631.559

У статті на основі проведених досліджень наведено дані про влив системи основного обробітку ґрунту на
рівень урожайності зернових культур та величину збирального індексу. Зроблено висновки про доцільність
диференціювання системи основного обробітку ґрунту в сівозміні з метою отримання максимального рівня вро-
жайності зерна кожної культури та оптимізації їх збирального індексу. 

Ключові слова: зернові культури, сівозміна, система основного обробітку ґрунту, диференціація.

Новохацький М., канд. с.-г. наук, Негуляєва Н., канд. с.-г. наук, Бондаренко О., наук. співробітник, Гусар І., зав.
лабораторії (УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого)

Вступ. Одним із провідних елементів у технології
вирощування польових сільськогосподарських куль-
тур, який багато в чому визначає врожайність і якість
одержуваної продукції, є основний обробіток ґрунту
[1, 2; 3]. Це найбільш трудомістка й енергомістка скла-
дова технології вирощування [4, 5], яка повинна бути

спрямована на максимальне накопичення і збережен-
ня вологи в орному шарі, створення оптимального
водно-повітряного та термічного режимів ґрунту і
сприятливих умов для діяльності ґрунтової мікрофло-
ри; на ліквідацію багаторічних бур’янів і максимальне
скорочення кількості однорічних, загортання рослин-
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них решток і добрив та створення оптимального режи-
му живлення рослин агрофітоценозу, а також на запо-
бігання проявам водної та вітрової ерозії ґрунту [5, 6, 7,
8]. Раціональна система основного обробітку чинить
позитивний вплив на ґрунт і сприяє зростанню вро-
жайності культурних рослин [7].

Специфіка обробітку ґрунту багато в чому залежить
від зональних ґрунтово-кліматичних умов [1].
Неправильна і несвоєчасна обробка ґрунту перед сів-
бою в районах недостатнього і навіть помірного зволо-
ження може привести до зниження кількості вологи в
посівному шарі [9].

Обробіток ґрунту під будь-яку сільськогосподарсь-
ку культуру повинен бути диференційований залежно
від попередника, вологозабезпечення, забур’яненості
поля та його рельєфу і при цьому забезпечувати мак-
симальні умови для росту і розвитку конкретної культу-
ри [10].

Все розмаїття прийомів з обробітку ґрунту у виро-
щуванні сільськогосподарських культур можна звести
до трьох основних видів – традиційного обробітку,
мінімального і нульового [11].

Традиційна оранка вкрай енергомістка. Системи
традиційного обробітку ґрунту із застосуванням від-
вальних плугів визнані ерозійно небезпечними та еко-
номічно невигідними в багатьох країнах. За такої тех-
нології кількість проходів агрегатів по полю досягає 20,
а іноді й 40. Ґрунт при цьому сильно руйнується і пере-
ущільнюється, легко піддається вітровій та водній еро-
зії [11]. 

Нині традиційні способи обробітку ґрунту – оранка
з подальшою культивацією і боронуванням, – посту-
паються новим більш прогресивним прийомам – ґрун-
тозахисній технології із збереженням на поверхні
стерні або мульчі, мінімальному обробітку, комбіну-
ванню різних обробітків за один прохід, мульчуванню
посівів, заміні механічних обробок хімічними, застосу-
ванню прямої сівби. Для обробітку ґрунту широко
застосовують чизелі, комбіновані агрегати, що вико-
нують за один прохід кілька операцій, сівалки прямої
сівби тощо [11, 12]. Всі ці прийоми, складаючись в різ-
них комбінація в поняття мінімального або нульового
обробітку, знаходять широке застосування у вирощу-
ванні багатьох сільськогосподарських культур [11].

Під сучасною системою обробітку ґрунту розуміють
послідовний набір операцій, які виконують у період між
збиранням попередника і сівбою наступної культури.
Вона повинна бути диференційованою залежно від
ґрунтово-кліматичної зони, а також на кожному полі,
враховуючи попередник, вологозабезпечення,
забур’яненість та рельєф [13]. 

Напрям на мінімізацію числа обробітків ґрунту і
зниження їх глибини цілком виправдане, оскільки наці-
лене не лише на зменшення енергетичних та матері-
альних витрат, але й на нормалізацію процесів мінера-
лізації органічних речовин і накопичення гумусу в ґрун-
ті та запобігання ерозії [1]. Збільшення глибини оран-
ки ґрунту лише на 1 см підвищує витрати пального до
1 л на гектар. Загалом зменшення витрат пального в
10-пільній сівозміні від різноглибинного безплужного
обробітку становить 38%, або 10,5 кг/га за рік.
Безплужний обробіток ґрунту дає змогу на 37-50% під-
вищити продуктивність праці, на 38-50 % – зменшити

витрати пального і на 24-30% виробничі затрати [14]. 
Однак, за деякими даними, заміна оранки поверх-

невим обробітком призводить до сильного ущільнення
орного шару ґрунту, особливо його нижньої частини.
Разом з тим в роботах Н.Ф. Бенедичук (1984), В.В.
Бохана, Р.Е. Крогер (1985) це не знайшло підтверд-
ження. Їх експериментальні дані говорять про високу
агрономічну ефективність застосування поверхневого
обробітку. У нульовому обробітку щільність ґрунту в
шарі 0-10 см перебувала на рівні оранки, а нижні шари
виявилися більш щільними, ніж за оранки. Але цей
показник не виходив за межі оптимального [1].

Зараз мінімізація основного обробітку ґрунту спря-
мована на скорочення глибини і числа обробітків,
суміщення технологічних операцій шляхом створення
комбінованих агрегатів, зменшення поверхні оброб-
люваного поля тощо. Можливості мінімізації обробітку
ґрунту зростають по мірі росту забезпечення вироб-
ничими ресурсами, добривами, пестицидами, за
дотримання сівозмін, високої культури землеробства
[15]. 

Основними напрямками мінімізації обробітку ґрун-
ту є [16]:

1) зменшення глибини основного обробітку ґрунту;
2) заміна відвальної обробки на безвідвальне роз-

пушування ґрунту;
3) суміщення декількох операцій і прийомів (розпу-

шування, вирівнювання, ущільнення, внесення доб-
рив, гербіцидів, посів) в одному робочому процесі
шляхом застосування комбінованих широкозахватних
агрегатів і модульно-блочних комплексів;

4) застосування гербіцидів, які дозволяють скоро-
тити кількість механічних обробітків у сівозміні: скоро-
чення числа культивацій в чистому пару; повна відмо-
ва від міжрядного обробітку в посівах просапних куль-
тур;

5) застосування нових «ощадних» технологій обро-
бітку ґрунту: смугового (strip-till), нульового (no-till),
гребеневого (ridge-till) тощо, які є альтернативою тра-
диційним прийомам обробітку ґрунту.

Тепер все більшого поширення в рослинництві
отримують ресурсоощадні технології, засновані на
мінімізації обробітку ґрунту [17; 18; 19]. Застосування
таких технологій є найважливішим засобом підвищен-
ня рентабельності і стійкості виробництва в агропро-
мисловому комплексі. Зараз за технологіями міні-
мального і нульового обробітку ґрунту обробляється
не більше 3-5% сільгоспугідь нашої країни, тоді як у
США без оранки – 37%, а в Німеччині – 26% площ, при
цьому вони є найбільшими експортерами зерна в світі. 

Відомо, що технологія мінімального обробітку ґрун-
ту не сприяє значному підвищенню врожайності, але
дає стабільність і передбачуваність урожаїв. Головною
перевагою таких технологій обробітку ґрунту є скоро-
чення парку техніки та економія паливно-мастильних
матеріалів. Але поверхневий і нульовий обробіток –
абсолютно нові технології в землеробстві, тому всі
агрономічні заходи – підбір сівозмін, обробіток ґрунту,
боротьба з бур’янами та внесення добрив повинні
проводитися по-новому [20; 21; 22]. 

При цьому слід зазначити, що далеко не всі навіть
найактуальніші питання обробітку ґрунту вирішені
повністю в теоретичному та практичному аспекті.
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Основні з них – це питання про способи і глибину
обробітку ґрунту. З самого початку виникнення земле-
робства йдуть гарячі суперечки про переваги відваль-
ного і безвідвального, мілкого і глибокого обробітку.
Ці питання не вирішені і донині. З цієї причини пробле-
ма розробки оптимальних і раціональних систем
обробітку ґрунту є актуальною і по цей час [23, 24, 25,
26, 27].

Методика досліджень. Дослідження проводили-
ся в умовах польового двофакторного досліду, закла-
деного в науково-дослідній сівозміні УкрНДІПВТ ім. Л.
Погорілого. Співвідношення факторів досліду – 4 : 5
(чотири системи основного обробітку ґрунту, п’ять
зернових культур). Кількість повторень – чотири, їх
розміщення – суцільне. Біологічну урожайність зерна
та збиральний індекс визначали за пробним снопом.
Технологія вирощування культур – традиційна для
Лісостепу, окрім досліджуваних факторів.

Виклад основного матеріалу. Основний обробі-
ток ґрунту відноситься до однієї з найбільш трудомі-
стких операцій в технології вирощування сільськогос-
подарських культур. 

За деякими даними, заміна оранки поверхневою
обробкою призводить до негативних наслідків. У
зв’язку з цим виникла необхідність перевірки, аналізу
та оцінки науково-технічного рівня традиційної, кон-
сервувальної, мульчувальної, системи обробітку ґрун-
ту mini-till і підготовки обґрунтованих висновків щодо
оптимізації застосування диференційованої системи
обробітку ґрунту у вирощуванні зернових культур у
господарствах Лісостепу України.

Аналіз даних про величину біологічної врожайності
зерна досліджуваних культур залежно від використа-
ної системи основного обробітку ґрунту вказує, що
кожен гектар сівозмінної площі із застосуванням тра-
диційної системи основного обробітку ґрунту в серед-
ньому за роки проведення наших досліджень форму-
вав 45,9 ц зерна, що є найбільшим показником серед
систем основного обробітку ґрунту в межах схеми
наших досліджень (рис. 1).

Слід зазначити, що традиційна система основного
обробітку ґрунту забезпечувала найвищі показники
біологічної врожайності зерна більшості, але не всіх
досліджуваних нами культур: ячмінь ярий у середньо-
му за роки досліджень найвищого рівня біологічної
врожайності зерна досягав за сівби на ділянках із кон-
сервувальною системою основного обробітку ґрунту

(рис. 2).

Аналіз отриманих результатів вказує, що найвищим
по сівозміні середній збиральний індекс, який відоб-
ражає частку зерна в загальній масі рослини, був із
застосуванням консервувальної системи основного
обробітку ґрунту (рис. 3). При цьому кожна культура
по-своєму реагувала зміною величини збирального
індексу на систему основного обробітку ґрунту.

Отримані нами результати вказують, що за умов,
які складалися в період наших досліджень, найбіль-

Рис. 1. – Вплив системи основного обробітку ґрунту на біологіч-
ну врожайність зерна, середнє за 2014-2016 рр.

Рис. 2. – Біологічна врожайність зерна культур залежно від
систем основного обробітку ґрунту, середнє за 2014-2016 рр.

Рис. 3. – Зміни величини збирального індексу зернових культур
залежно від системи основного обробітку ґрунту, середнє за

2014-2016 рр.

Рис. 4. – Вплив системи основного обробітку ґрунту на зміни
величини збирального індексу зернових культур, середнє за

2014-2016 рр.
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шою частка зерна в загальній фітомасі (збиральний
індекс), сформованій озимою пшеницею, була за
застосування консервувальної системи основного
обробітку ґрунту; у ячменю ярого цей показник був
максимальним за застосування консервувальної та
мульчувальної систем, у гороху максимальній величи-
ні цього показника сприяла традиційна система
основного обробітку ґрунту, соя позитивно відреагу-
вала на консервувальну, а гречка – на мульчувальну
систему основного обробітку ґрунту (рис. 4).

Отже, кожна з систем обробітку ґрунту ефективна
під різні культури, тому в сівозміні доцільно систему
основного обробітку ґрунту диференціювати.

Висновки. 1. Жодна із досліджуваних систем
обробітку ґрунту не може бути ефективною під усі
культури сівозміни, що підтверджує необхідність
диференційованого підходу до вибору системи основ-
ного обробітку ґрунту.

2. Застосовуючи різні системи основного обробітку
ґрунту, в середньому за 2014-2016 рр. найвищу біоло-
гічну врожайність забезпечувала озимій пшениці,
гороху, сої та гречці – традиційна, ячменю ярому –
консервувальна системи; застосування мульчувальної
системи та системи основного обробітку ґрунту з еле-
ментами mini-till призводило до зниження рівня біоло-
гічної врожайності всіх досліджуваних нами зернових
культур.

3. Найбільшою частка зерна в загальній фітомасі
(збиральний індекс), сформованій озимою пшеницею,
була за застосування консервувальної системи основ-
ного обробітку ґрунту; у ячменю ярого цей показник
був максимальним при застосуванні консервувальної
та мульчувальної систем, у гороху максимальній
величині цього показника сприяла традиційна система
основного обробітку ґрунту, соя позитивно відреагу-
вала на консервувальну, а гречка – на мульчувальну
систему основного обробітку ґрунту.
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Аннотация. В статье на основе проведенных
исследований приведены данные о влиянии системы
основной обработки почвы на уровень урожайности
зерновых культур и величину уборочного индекса.
Сделаны выводы о целесообразности дифференци-
рования системы основной обработки почвы в сево-

обороте с целью получения максимального уровня
урожайности зерна каждой культуры и оптимизации
их уборочного индекса.

Summary. On the basis of the research shows the
influence of the basic soil cultivation on the level of pro-
ductivity of grain crops and harvesting the value of the
index. Conclusions about the feasibility of differentiation
of primary tillage in crop rotation in order to obtain the
maximum level of grain yield of each crop and optimize
their harvest index.
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Концептуальні  аспекти створення високоефек-
тивних молочних ферм

УДК 631.223:636.034

У статті наведено результати досліджень, у тому числі й аналітичних, пов’язаних із проблематикою створен-
ня сучасних молочних ферм, запропоновано створювати високоефективні будівлі для утримання тварин, а
також технологічні рішення з їх обслуговування.

Ключові слова: будівлі для утримання тварин, велика рогата худоба, виробництво продукції, корови, молоч-
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Суть проблематики. Для нарощування вироб-
ництва високоякісної продукції тваринництва в Україні
найважливішого значення набуває створення ефек-
тивних тваринницьких ферм на основі сучасних техно-
логічних рішень з утримання та обслуговування тва-
рин. Пріоритет слід надавати таким технологічним
варіантам, які власне забезпечили б створення спри-
ятливих умов для сільськогосподарських тварин з
метою отримання значно більших об’ємів продукції,
покращення її якості, зниження собівартості вироб-
ництва, суттєвого нарощування термінів господарсь-
кого продуктивного використання тварин. Потрібно
також враховувати кліматичні умови, які склались в
країні, наприклад, не завжди доцільно будувати легко-
збірні тваринницькі будівлі великих розмірів як за
шириною, так і за висотою, за європейським типом –
як вважається з метою створення сприятливих мікро-
кліматичних умов для утримання тварин. У той же час,
не так важливі розміри та об’єми будівель, як можли-

вість створення ефективної системи вентиляції тва-
ринницьких приміщень для комфортного утримання
худоби. Крім того, в зимовий період року температура
в крупногабаритних легкозбірних будівлях з боковими
шторами на 3 – 5 °С вища порівняно з довкіллям. У
такому випадку часто створюються несприятливі
умови для тварин. Відомо, що низька температура
повітря та наявність протягів у приміщенні спричиняє
захворювання тварин, зниження їх продуктивності,
збільшення витрат кормів тощо. Важливо створити
сприятливі комфортні мікрокліматичні умови для утри-
мання тварин, особливо в зоні їх розміщення, і ні в
якому разі не допускати протягів повітря в тварин-
ницькій будівлі.

За результатами багаторічних досліджень, у
тому числі й аналітичних, пропонуються ефек-
тивні технологічні рішення з облаштування тва-
ринницьких будівель для утримання великої
рогатої худоби (рис.).



38

№ 2 (89) лютий 2017 р.

Мета досліджень – нарощування виробництва
якісної продукції тваринництва створенням високое-
фективних молочних ферм.

Результати досліджень. Протягом останніх років
в УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого були проведені мас-
штабні наукові дослідження, за результатами яких
запропоновано створювати високоефективні ферми з
виробництва молока.

Базовими приміщеннями для утримання молочної
худоби є компактні легкозбірні тваринницькі будівлі,
які являють собою фундамент із залізобетону, каркас
із металевих конструкцій, для облаштування стін і тор-
ців доцільно використати шлакоблоки, стіни будівлі
потрібно обладнати боковими вентиляційними штора-
ми у верхній третині площі стіни, покрівлю даху вико-

нують конструкціями з дерева з додатковими метале-
вими опорами, дах покривати профнастилом з облаш-
туванням світло-вентиляційного гребеня. Висота воріт
на в’їзді в тваринницьких будівлях – 3,5 м. У приміщен-
нях передбачено штучне освітлення. Ворота – ролети.
Спосіб утримання корів і молодняка великої рогатої
худоби – безприв’язний.

За результатами вивчення сучасного стану розвит-
ку молочного скотарства оптимальними для України є
такі розмірні характеристики корівників: ширина 
27,0 м, висота 7,5 м для безприв’язно-боксового утри-
мання 200-250 корів в одній будівлі; телятників: шири-
на 24,0 м, висота 6,0 м для безприв’язного утримання
250-300 голів молодняка великої рогатої худоби.

Розміри технологічних площ для утримання худоби
у розрахунку на одну голову такі: корови дійні – 6,0
м2/гол. (бокс для відпочинку корів довжиною 2,3 м,
шириною 1,2 м, площею 2,8 м2/гол.); корови сухостій-
ні – 6,0 м2/гол.; нетелі – 5,0 м2/гол.; телиці, віком стар-
ші 12 міс. – 5,0 м2/гол.; телиці, віком від 6 міс. до 
12 міс. – 4,0 м2/гол.; телиці, віком від 20 днів до 6 міс. –
3,0 м2/гол.; телята профілакторного періоду віком до
20 днів – 2,0 м2/гол. Годівлю тварин здійснюють з кор-
мового стола шириною 5 м. Ширина кормо-гнойового
проходу в корівниках – 3,0 м і гнойового проходу – 
2,7 м. У телятниках ширина кормо-гнойового проходу
– 4,0 м. Ширина зони відпочинку телиць – 5,5 м.

Для облаштування підлоги боксів найбільш доціль-
но використовувати сучасні полімерні матеріали, які
відповідають санітарним і зоогігієнічним вимогам, а
також дерево, гуму. Як підстилку слід використовувати
подрібнену солому, що власне і є складовою створен-
ня адекватних умов утримання худоби та передумо-
вою одержання якісного органічного добрива.
Комфортність умов утримання тварин залежить і від
використання різноманітного технологічного облад-
нання: автоматичних щіток для очищення і чесання
тулуба тварин, технічних засобів для внесення під-
стилки тощо.

Корми тваринам роздають, використовуючи
«фермський комбайн», конструкція якого забезпечує
дозування, доподрібнення, змішування і роздавання
необхідних за кормовим раціоном кормів.

Базовим є спосіб однотипної годівлі високопродук-
тивних корів, що передбачає однотипний силосно-
сінажно-концентратний тип годівлі протягом року з
використанням кормових сумішей за таким складом:
сіно – 8 %, силос – 37 %; сінаж – 10 %, концентрати –
45 %. Річна потреба в кормах на одну голову за таких
умов становить 7280 кормових одиниць.

Корми, які використовують для приготування і роз-
давання кормових сумішей великій рогатій худобі, за
якістю повинні відповідати чинним ветеринарним і
санітарним вимогам. Сховища кормів на фермі повин-
ні бути розташовані достатньо щільно.
Рекомендується відстань: між сховищами – не більше
100 м; від сховищ до корівників – не більше 200 м.
Дороги на території ферми та під’їзди до тваринниць-
ких будівель і кормосховищ повинні бути з твердим
покриттям.

Для напування корів застосовують групові напувал-
ки з підігріванням води, виготовлені з високогігієніч-
них синтетичних матеріалів і нержавіючої сталі, які

Рис. Сучасні технологічні тваринницькі приміщення для утри-
мання великої рогатої худоби 
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легко мити, дезінфікувати.
Для доїння корів у доїльних залах (з переддоїльним

майданчиком із розрахунку 3,0 м2/гол.) використо-
вують високоефективні, європейського класу доїльні
установки-майданчики типу «Ялинка», «Паралель»,
«Карусель», а також системи добровільного доїння –
доїльні роботи, які забезпечують високоякісне фізіо-
логічно обумовлене, мотиваційне доїння молочного
поголів’я. Біля доїльного залу розміщують молочне
відділення з танками-охолоджувачами молока, пункт
штучного осіменіння тварин, офіс для зооветспеціалі-
стів та підсобні приміщення.

Для прибирання гною з тваринницьких будівель
доцільно облаштовувати гнойові канали шириною 2,7-
4,0 м і використовувати скреперні установки або буль-
дозер. Важливо, щоб гнойові канали мали рифлену
поверхню, завдяки чому зменшуються випадки
ковзання тварин і травмування їх кінцівок. Для пере-
робки гнойової маси, яка надходить з молочної ферми,
і отримання високоякісного органічного добрива най-
доцільніше використовувати біогазову установку.

Значною перевагою корівників, побудованих з лег-
козбірних конструкцій, порівняно з традиційними тва-
ринницькими будівлями, є те, що в них забезпечують-
ся сприятливі мікрокліматичні умови щодо загазова-
ності і бактеріального обсіменіння повітря, що у
поєднанні із впливом інших факторів сприяє отриман-
ню молока високої якості. За даними проведених
досліджень, рівень бактеріального обсіменіння повіт-
ря в легкозбірному корівнику 2,4 тис./м3, що у 40 разів
менше, ніж в традиційному приміщенні для утримання
корів (103,0 тис./ м3), за нормативних вимог – до 
70,0 тис./ м3. Для створення належних мікрокліматич-
них умов в легкозбірній будівлі, як уже зазначалось,
пропонується використання штор бокових вентиляцій-
них (для підтримання комфортної температури для
тварин, особливо в холодний період року, доцільно
облаштовувати їх у верхній третині площі стіни). В умо-
вах виробництва потрібно постійно слідкувати за тим,
щоб у легкозбірній будівлі був відсутній протяг,
наявність якого може мати негативний вплив на стан
здоров’я тварин.

Для зооветеринарного обслуговування худоби
доцільно використовувати високомеханізовані станки
ветеринарні для розчищення та обрізування ратиць
кінцівок тварин, проведення лікувальних та профілак-
тичних заходів на фермі. Конструкція станка забезпе-
чує надійну фіксацію тулуба, голови, передніх і задніх
кінцівок, завдяки чому ветеринарний лікар має змогу
провести необхідне обслуговування тварин. 

Під час створення високоефективних ферм з
виробництва молока чи не найважливішого значення
набувають технологічні аспекти функціонування
молочної ферми. Для ефективного функціонування
сучасної молочної ферми одною з найважливіших
складових технології є формування стада тварин в
окремі технологічні групи, що дає змогу використову-
вати найбільш ефективні засоби механізації, організу-
вати збалансовану годівлю молочної худоби за кормо-
вими раціонами з урахуванням рівня молочної продук-
тивності корів, а також утримання тварин враховуючи
фізіологічний стан поголів’я. Формування технологіч-
них груп  має відбуватися з дотриманням таких основ-

них принципів: однорідність тварин за показниками,
які характеризують їх молочну продуктивність; фізіо-
логічний стан тварин; дотримання певного стереотипу
утримання і доїння тварин; якомога триваліше збере-
ження постійного складу групи. Новоотелених високо-
продуктивних корів, які характеризуються  високим
рівнем продукування молока, у перші 3-4 місяці лакта-
ції доцільно доїти три рази на добу, в подальшому
ефективне двократне доїння. Результати досліджень
та багаторічний досвід у сфері діагностики та профі-
лактики маститів засвідчують, що рівень захворюван-
ня корів на мастит стада загалом, для досягнення при-
йнятних показників якості молока, не повинен переви-
щувати 15%.

У контексті проблематики, яка досліджується, еко-
логія – це вплив тваринницького об’єкта на людей, які
населяють певну територію, та на довкілля. В умовах
виробництва молочна ферма згідно з екологічними
вимогами повинна бути оснащена системою каналіза-
ції та утилізації стічних вод з доїльних установок, з
подальшою їх роздільною переробкою для повного
знезараження стоків.

Висновки. Виходячи з класифікації основних фак-
торів, які впливають на якість молока в умовах вироб-
ництва, а власне здоров’я корів, зоогігієна, корми,
вода, повітря, зооветзаходи, первинна обробка моло-
ка, на запропонованих молочних фермах для високо-
продуктивного поголів’я тварин створені фізіологічно
адекватні, сприятливі умови для отримання високоя-
кісної продукції.
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Аннотация. В статье представлены результаты
исследований, в том числе и аналитических, связан-
ных с проблематикой создания современных молоч-
ных ферм, предложено создавать высокоэффектив-
ные помещения для содержания животных, а также
технологические решения по их обслуживанию.

Summary. The results of research, including analyti-
cal related to the issues of developing modern dairy
farms, it is proposed to create high-performance build-
ings for the animals keeping, as well as technological
solutions for their servicing are presented.
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У статті визначено ефективність використання цукрового сорго на енергетичні і харчові потреби
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Вступ. В умовах енергетичної та екологічної кризи
однією з найперспективніших енергетичних культур є
цукрове сорго. Цукрове сорго є посухостійкою, соле-
тривкою та непримхливою до ґрунтів культурою.

Цукрове сорго —  високоросле (200–350 см), руни-
сте, із солодким (близько 18% цукрів) соком у стеблі,
добре відростає. Його використовують на силос і в
системі зеленого конвеєра, а з соку роблять сироп та
етанол. Коренева система дуже розвинена (проникає
в ґрунт на глибину 3 м), що дозволяє руйнувати шар
ґрунту, ущільненого рушіями сільськогосподарської
техніки, на глибині 1,5 м, а також виносити у верхні
шари необхідні мінеральні речовини. Пожнивні і коре-
неві залишки цукрового сорго покращують ґрунт пози-
тивним балансом гумусу на 1,5-2 т/га/рік за рахунок
розкладання великої маси кореневої системи.

Основна частина. Середня врожайність зеленої
маси цукрового сорго, яке вирощується в нашій країні
в теперішній час, становить на незрошуваних землях
300 ц/га, на зрошуваних – до 1000 ц/га.

НВТ «Укрсорго» пропонує виробництву два гібрида
цукрового сорго: МОХАВК – період вегетації – 100 діб,
урожайність зеленої маси – 85,3 т/га, вміст цукру в
сокові – до 18,5 %, (рис. 1), СУ – період вегетації – 90
діб, урожайність зеленої маси – 73 т/га. 

Молдавські вчені створили перспективні сорти
«Порумбень-4» і «Порумбень-5», а також спільно з
українськими селекціонерами  вивели новий  сорт
«Порумбень-6». Ці гібриди за своїми морфо-біологіч-
ними (товщина і висота стебел, наявність листя) і тех-
нологічними (відсоток вмісту цукру в сокові і пристосо-
ваність до механізованого способу обробітку і збиран-
ня) показниками аналогічні цукровій тростині. 

З 1 гектара цукрового сорго стало можливим
гарантовано отримати  до 100 тонн  зеленої  маси, що
забезпечує отримання 40-50 тонн соку (з 12-16 - від-
сотковою концентрацією цукру) і 25-30 тонн сухої
речовини (бегасу).

Вироблений сік можна використати для отримання:
- екологічно чистого моторного палива (біоетано-

лу);
- питного соку в чистому вигляді або в купажі з

фруктово-ягідними соками;
- харчового цукрового сиропу;
- харчового оцту;
- лимонної кислоти;
- харчового спирту для лікеро-горілчаної проми-

словості, парфумерії і медицини;

- кормових дріжджів, вітамінів, фарбників тощо.
Віджата зелена маса може бути використана для

виробництва:
- комбікормів;
- паливно-енергетичних брикетів;
- картону, паперу, будівельних матеріалів (ДСП,

ДВП тощо);
- добрив.
При цьому 1 гектар такого посіву цукрового сорго

за вегетаційний період засвоює до 55 тонн вуглекис-
лого газу, виділяючи в атмосферу близько 40 тонн
кисню, тоді як хвойний ліс за рік виділяє на 1 гектарі 30
тонн кисню, а широколистяний ліс такої ж площі всьо-
го біля 16 тонн.

Економічна ефективність вирощування цукрового
сорго. Витрати на вирощування і переробку біомаси з
1 га цукрового сорго урожайністю 80 т/га:

- витрати на вирощування і транспортування зеле-
ної маси сорго – 9,5-11 тис. грн;

- витрати на переробку біомаси в біоетанол – 20,0
тис. грн.

Усього витрат на виробництво біоетанолу з 1 га
цукрового сорго – 29,5 - 31,0 тис.грн на 1га.

У результаті переробки 80 т біомаси на біоетанол
отримаємо 2500 л біоетанолу і 15 т паливних брикетів,
що за енергетичним еквівалентом відповідає 7 т
кам'яного вугілля. За умови ціни на біоетанол 18500
грн/т з ПДВ (ДП “Укрспирт” 2016 рік), ціна енергетич-
ного вугілля 1736 грн/т без ПДВ (НКРЕКТ на 2017 рік).
Очікуваний дохід складе біля 42,5 тис.грн з 1га. 

© Ясенецький В., Таргоня В., Куянов В. 2017

Рис. 1 – Загальний вигляд цукрового сорго сорту “Мохавк”
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Рентабельність переробки цукрового сорго на біо-
етанол може досягати 40 %.

Упровадження у виробництво вирощування і пере-
робки нових сортів цукрового сорго дозволить вирі-
шити такі проблеми:

- значно збільшити сировинну базу виробництва
поновлюваних видів енергії (біоетанолу, біогазу,
паливних брикетів);

- підвищити біоенергетичну ефективність викори-
стання земельних ресурсів;

- забезпечити виробництво високоякісного харчо-
вого продукту – цукрового харчового сиропу;

- збільшити виробництво і використання органічних
добрив для відновлення родючості ґрунтів (в теперіш-
ній час забезпеченість рільництва органікою складає
лише 20% від технологічної потреби);

- частково забезпечити завантаження потужностей
спиртової і цукрової промисловості. 

Висновки. Для  ефективного вирішення вказаних
проблем необхідне  виконання таких завдань:

1. Подальше відновлення та розширення забезпе-
чення господарств високоякісним (не нижче другої
репродукції) посівним матеріалом високопродуктив-
них сортів і гібридів цукрового сорго.

2. Подальше розроблення і вдосконалення механі-
зованих технологій вирощування та збирання біомаси
високопродуктивних сортів цукрового сорго.

3. Розроблення спеціалізованих технологічних ліній
для отримання соку для подальшого виробництва біо-
етанолу.

4. Розроблення вітчизняного обладнання для зби-
рання та переробки цукрового сорго в цукровий сироп
аналогічно технологіям переробки цукрової тростини.

5. Розроблення вітчизняного обладнання для мета-
нового зброджування біомаси цукрового сорго в твер-
дофазних мікробіологічних реакторах періодичної дії
для отримання біогазу і високоякісного органічного
добрива.

6. Подальше розроблення і вдосконалення техно-
логій і обладнання для виробництва біоетанолу з соку
цукрового сорго. 

Аннотация. В статье определена эффективность
использования сахарного сорго для энергетических и
пищевых потребностей.

Summary. The efficiency of sugar sorghum for
energy and nutritional needs іs defined In the article.

Рис. 2 – Технологічна схема переробки цукрового сорго в 
біоетанол і паливні брикети 

Рис. 3 – Технологічна схема переробки цукрового сорго на
сироп

Стаття надійшла до редакції 27 лютого 2017 р.

Інфекційний фон –  запорука створення гібридів
соняшника з комплексною стійкістю проти 

основних захворювань 

УДК 633.853.52:632.4:632.3

На штучному  інфекційному полігоні, створеному в Інституті олійних культур НААН, достовірно проведена та
надана комплексна оцінка гібридів соняшника, викладено результати оцінки стійкості проти збудників основних
хвороб таких як: несправжня борошниста роса (Plasmopara helianthi Novot.), суха гниль (Rhyzopus nigricans
Ehrend) та квітковий паразит – вовчок (Orobanche сumana Wallr.).

Виділені нові форми вихідного матеріалу батьківських компонентів комерційних гібридів соняшника з групо-
вою стійкістю проти основних фітопатогенів з максимальною врожайністю. 
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Вступ. Збільшення виробництва соняшника остан-
німи роками за рахунок збільшення посівних площ
створює неабияку загрозу самій культурі. Площі під
посівами соняшника значно перевищують науково
обґрунтовані норми в сівозмінах. Не рідкісні випадки,
коли соняшник повертається на те ж поле через 1-2
роки і навіть висівається беззмінно декілька років
поспіль.

Таке збільшення площ під соняшником саме по собі
веде до зниження врожайності, оскільки порушуються
сівозміни, не дотримуються агротехнічні і фітосанітар-
ні правила вирощування культури. Це негативно
позначається і на врожайності інших культур у сівозмі-
ні [1].

У той же час соняшник є однією з найважливіших
сільськогосподарських культур. А значить, сільсько-
господарські підприємства  прагнутимуть до збіль-
шення валового виробництва соняшника. Проте, це
збільшення повинне йти шляхом інтенсифікації, тобто
зі зменшенням площ під соняшником повинна підви-
щуватися його врожайність. Для цього необхідно
вирощувати екологічно пластичні і стабільні гібриди,
стійкі до комплексу основних хвороб та вовчка, і тим
самим збільшувати валові збори з одиниці площі.

Основна частина. У створенні сучасних гібридів
соняшника в селекційному процесі вагоме місце при-
діляється фітопатологічному напрямку, який включає в
себе генетичну стійкість гібридів до ряду основних
фітопатогенів та вовчка.

Для створення принципово нових, стійких до ком-
плексу основних патогенів, сортів і гібридів соняшни-
ка, необхідна наявність інфекційного фону. Він дозво-
лить поліпшити і прискорити селекційний процес.
Використання штучних інфекційних фонів визначає
успіх створення стійких селекційних форм до комплек-
су патогенів та тривалого збереження стійкості під час
вирощування.

Відповідно до сучасних селекційних вимог в
Інституті олійних культур НААН в 2005 році був створе-
ний, підтримується та модернізується синтетичний
штучний інфекційний фон, що дозволяє оцінити

досліджуваний та насіннєвий матеріал соняшника в
польових умовах на різних етапах селекційного проце-
су. Для його створення використовували інфіковані
різними патогенами частини рослин, інфекційний
матеріал, вирощений в лабораторних умовах на
поживних субстратах, склероції, насіння вовчка різних
рас. Щорічно інфекційний фон поповнюється новими
штамами і расами основних некротрофних і облігатних
патогенів та вовчка (табл. 1).

На площі інфекційного фону (2 га) ведеться оцінка
на стійкість до комплексу захворювань:

- біла гниль (клас Ascomycetes, порядок Helotiales,
сімейство Sclerotiniaceae, рід Sclerotinia), рисунок 1;

- сіра гниль - клас Ascomycetes, порядок Helotiales,
сімейство Sclerotiniaceae, рід Botryotinia, фузаріозна
гниль - (клас Deutoromyces: порядок Hyphomycetales,
рід Fusarium; порядок Agonomycetales, рід
Rhizoctonia), рисунок 2;

- несправжня борошниста роса - клас Oomycetes,
порядок Peronosporales, сімейство Peronosporaceae,
рід Plasmopara), рисунок 3;

Рис.1 – Ураження рослин соняшника білою гниллю

Термін дослід-
ження

Кількість інфікованих рослин,%

н. б. р. суха гниль вовчок біла гниль

2005 17,4 - 13,0 4,5

2006 18,9 - 12,8 13,2

2007 35,9 - 12,9 24,3

2008 17,3 - 24,1 12,2

2009 16,1 - 25,0 12,8

2010 26,1 - 26,1 18,5

2011 14,4 - 32,7 23,4

2012 8,2 80,5 41,1 4,6

2013 13,1 65,1 54,3 21,5

2014 16,1 63,2 55,1 21,8

2015 28,4 47,1 61,0 22,9

2016 33,6 79,4 65,0 20,1

Таблиця 1 – Показники рівня інфекційного фону
несправжньої борошнистої роси, сухої гнилі та вовчка

(штучний інфекційний фон) у 2005-2016 рр.,
Запоріжжя

Рис. 2 – Ураження кошика соняшника сірою гниллю
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- суха гниль – Rhyzopus (nigricans Enrend), 
рисунок 4;

- вовчок (Orobanche cumana Wallr.), рисунок 5;

Місцева (Південний і Центральний Степ України)
популяція вовчка соняшникового (Orobanche cumana
Wallr.) представлена насінням вовчка, зібраним у
Донецькому, Приазовському, Запорізькому,
Молдавському, Харківському регіонах. В Україні, за
даними вчених, поширені 8 рас паразита (A, B, C, D, E,
F, G, H). Расами А-Е вражена основна частина терито-
рії Причорноморського і Приазовського регіонів.

Поруч з уже відомими расами в процесі взаємини
«паразит-хазяїн» виникають і поширюються нові фізіо-
логічні раси паразита, які відрізняються вірулентністю і
агресивністю, тобто здатністю долати захисні функції
організму рослини-господаря.

Вовчок соняшниковий має високу здатність до
мутацій. Нові раси вовчка виникають за більш корот-
кий термін і швидше поширюються в просторі.
Встановлено, що один квітконос вовчка продукує до
80000 насінин цього паразита і має здатність  зберіга-
ти свою життєздатність в ґрунті до 12 років. За тепе-
рішнім перенасиченням сівозмін соняшником різного
селекційного походження проходить активне накопи-
чення насіння вовчка. 

На цей час у Реєстрі сортів рослин України значить-
ся 18 гібридів та 2 сорти селекції ІОК, вісім гібридів
проходять випробування в системі
Держвипробування. 

Весь напрацьований селекційний матеріал проана-
лізовано на стійкість до основних фітопатогенів з
наступним жорстким відбором за якісними та кількіс-
ними показниками. Співробітництво із селекції соняш-
ника плідно здійснюється з провідними селекційними
центрами як нашої країни, так і закордонними.
Співробітники інституту можуть щорічно передавати
на Держвипробування більш стійкі до основних збуд-
ників хвороб (несправжня борошниста роса, склероті-
ніоз та інші). Усі нові гібриди та сорти соняшника, які
створені в ІОК, мають стійкість до вовчка та основних
патогенів.

Асортимент гібридів та сортів соняшника, створе-
них в ІОК, охоплює всі групи стиглості, придатні для
вирощування у зонах Степу та Лісостепу. Вони відріз-
няються високою олійністю (48-50%), відмінною еко-
логічною пластичністю та стабільністю, відносно стійкі
та імунні до комплексу основних захворювань. 

В Україні є три головні установи, які займаються
створенням принципово нового вихідного матеріалу
соняшника. Там ведеться повноцінна селекційна
робота зі створення гібридів соняшника. На створено-
му в Інституті олійних культур НААН інфекційному полі-
гоні ведеться відбір селекційного матеріалу на штуч-
ному інфекційному фоні в повному обсязі.
Проводиться насінницька робота з покращення та
підтримки насіннєвого матеріалу батьківських компо-
нентів комерційних гібридів соняшника [2].

Інститут олійних культур НААН  територіально зна-
ходиться в зоні Степу України, яка характеризується
різко континентальним кліматом. Підтримка та покра-
щення в таких жорстких умовах вихідного селекційно-
го матеріалу дає можливість створити гібриди соняш-
ника, стійкі проти основних фітопатогенів та вовчка
(табл. 2). 

Стійкість до збудників хвороб визначали у балах,
що вказує на ступінь ураження рослини : 1бал – дуже
низька (уражено �85% рослин);

3 бали – низька (уражено 61 - 85%);
5 балів – середня (уражено 36-60%);
7 балів – висока (уражено 10-35%)
9 балів – дуже висока (уражено 10%) [3].

У зв’язку з тим, що спостерігається ввезення вели-
кої кількості насіннєвого матеріалу соняшника закор-
донної селекції, який не є стійким до рас основних

Рис.3 – Прояви враження рослин несправжньою борошнистою
росою

Рис.4 – Рослини, вражені збудником сухої гнилі

Рис.5 – Рослини соняшника, вражені вовчком
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патогенів, які панують на території України, відбуваєть-
ся накопичення інфекційного матеріалу, яке можливо
призведе через 5-7 років до виникнення епіфітотій цих
захворювань. 

Селекціонери інших країн (Швейцарія, Америка,
Німеччина, Франція та ін.), ведуть селекцію на стій-
кість проти рас вовчка, розповсюджених на території
їхніх країн, не враховуючи особливості України, а
оскільки вовчок є перехресно запилювальним організ-
мом, то ми несвідомо або свідомо отримуємо нові
раси вовчка, більш агресивні та патогенні.

Висновки. В Інституті олійних культур НААН у 2005
році створено стаціонарний інфекційний фон, на
якому постійно ведеться робота з поповнення сучас-
ними штамами та расами основних патогенів.

На штучному  інфекційному полігоні на  достовірно-
му рівні тестується селекційний насіннєвий матеріал
новостворених та комерційних гібридів соняшника за
ознакою стійкості до основних патогенів та вовчка.

У статті детально викладено результати оцінки стій-
кості проти збудників основних хвороб (несправжньої
борошнистої роси, сухої гнилі, та квіткового паразита
– вовчка) гібридів соняшника ІОК НААН. 

Виділені нові форми вихідного матеріалу батьківсь-
ких компонентів комерційних гібридів соняшника з
груповою стійкістю проти основних фітопатогенів з
максимальною врожайністю, що вказує на ефектив-
ність спрямованої селекційної роботи.

Під час створення нового вихідного матеріалу та на
його основі конкурентоспроможних гібридів соняшни-
ка рекомендується враховувати важливість поєднання
ознак підвищеної врожайності, накопичення жиру в
насінні, а також стійкості до збудників хвороб у їхньому
генотипі.
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Аннотация. На искусственном инфекционном
полигоне, созданном в Институте масличных культур
НААН, достоверно проведена и предоставлена ком-
плексная оценка гибридов подсолнечника, изложены
результаты оценки устойчивости против возбудите-
лей основных болезней таких как: ложная мучнистая
роса (Plasmopara helianthi Novot.), сухая гниль
(Rhyzopus nigricans Ehrend), и цветочный паразит -
волчок (Orobanche сumana Wallr.).

Выделены новые формы исходного материала
родительских компонентов коммерческих гибридов
подсолнечника с групповой устойчивостью против
основных фитопатогенов с максимальной урожай-
ностью. 

Summary. On artificial infectious ground created by
the Institute of oilseeds NAAS a comprehensive assess-
ment of sunflower hybrids are reliably held and provided,
complex  assessment of resistance against pathogens of
major diseases such as downy mildew (Plasmopara
helianthi Novot.), Dry rot (Rhyzopus nigricans Ehrend),
flower and parasite - broomrape (Orobanche sumana
Wallr.) is made. New forms of original material of parental
components of commercial sunflower hybrids with resist-
ance group against major pathogens with maximum pro-
ductivity are singled out

Гібрид
Стійкість до хвороб, бал

НБР Вовчок Біла гниль Суха гниль
Умовний 
стандарт 5 7 5 7

Запорізький 28 9 9 7 9
Запорізький 32 9 7 7 7

Політ 2 9 9 9 9
Резон 9 9 9 9
Регіон 9 9 9 9
Набір 7 9 9 9

Каменяр 9 9 9 9
Початок 7 7 9 9
Акорд 9 9 9 9

Пріоритет 9 9 9 9
Гайчур 9 9 9 9
Купець 9 7 7 9
Хазар 9 9 9 9

Ратниик 9 9 9 9
Колорит 9 9 9 9
Кирило 9 9 9 9

Запорізький 
кондитерський 7 9 7 9

Прометей 7 9 9 9

Таблиця 2 – Результати випробування гібридів
соняшника селекції ІОК НААН на стійкість до основних

фітопатогенів та вовчка, 2011-2016 рр.

Стаття надійшла до редакції 1 березня 2017 р.
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16 квітня нинішнього року виповнилось 55 років як
наш колега, заступник головного редактора науково-
виробничого журналу «Техніка і технології АПК», кан-
дидат технічних наук, старший науковий співробітник,
академік Академії інженерних наук України
Ясенецький Володимир Антонович працює на ниві
випробування сільськогосподарської техніки.

Народився Володимир Антонович у с. Крапивні
Іванківського району Київської області в родині служ-
бовців. У 1956 році закінчив із золотою медаллю
Селянщинську середню школу Черняхів ського району
Житомирської обл. Він був першим і єдиним золотим
медалістом першого випуску школи. У тому ж році
поступив на факультет механізації Української академії
сільськогосподарських наук, яку закінчив у 1961 році з
відзнакою.

Ясенецький В. А. після закінчення Української сіль-
ськогосподарської академії у 1961 році за спеціальні-
стю «Механізація сільськогосподарського господарст-
ва» працював на таких посадах:

05.08.1961 р. – 15.04.1962 р. – інженер з механіза-
ції трудомістких процесів у тваринництві радгоспу
«Копилівський» Макарівського р-ну Київської обл;

16.04.1962 р. – 04.04.1963 р. – інженер лаборато-
рії тваринництва Української машиновипробувальної
станції (УкрМВС);

04.04.1963 р. – 15.01.1966 р. – старший інженер
лабораторії тваринництва УкрМВС;

15.01.1966 р. – 19.12.1968 р. – заступник керівни-
ка лабораторії тваринництва УкрМВС;

20.12.1968 р. – 01.01.1972 р. – аспірант очної аспі-
рантури Української сільськогосподарської академії за
спеціальністю «Механізація сільськогосподарського
виробництва»;

У 1972 р. – захистив кандидатську дисертацію;
01.01.1972 р. – 21.06.1979 р. – керівник лаборато-

рії машин для тваринництва УкрМВС;
21.06.1976 р. – 02.01.1979 р. – головний інженер-

технолог Всесоюзного науково-дослідного інституту з
випробування машин та обладнання для тваринництва
і кормовиробництва (ВНІВМОТ);

02.01.1979 р. – 08.01.1992 р. – завідувач відділу
розробки методів випробувань і техніко-технологічних
досліджень нової техніки та технологій для тварин-
ництва і кормовиробництва ВНІВМОТ;

08.01.1992 р. – 01.05.1994 р. – заступник директо-
ра з науково-технологічної роботи Україн ського дер-
жавного центру з випробування та прогнозування тех-
ніки і технологій для сільськогосподарського вироб-
ництва (УкрЦВТ);

01.05.1994 р. – 01.02.2000 р. – завідувач відділу
наукових досліджень і випробувань техніки для тва-
ринництва УкрЦВТ;

01.02.2000 р. – 01.01.2007 р. – завідувач відділу
наукових досліджень, випробувань і прогнозування
нових машин і технологій для тваринництва
УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого;

01.01.2007 р. – 01.02.2012 р. – завідувач лаборато-

рії наукових досліджень та випробувань техніки для
використання постійно поновлюваних джерел енергії
та утилізації відходів тваринництва УкрНДІПВТ ім. 
Л. Погорілого;

01.02.2012 р. і понині – провідний науковий співро-
бітник лабораторії наукового-забезпечення підготовки
кадрів та пропаганди інноваційних розробок і за суміс-
ництвом – заступник головного редактора журналу
«Техніка і технології АПК»;

19.10.2001 р. – обраний членом-кореспондентом,
а 27.10.2006 р. – дійсним членом Академії інженерних
наук України.

За 55 років науково-випробувальної діяльності
Ясенецький В. А. зробив вагомий внесок у розвиток
сільськогосподарського виробництва України:

1. За участю Ясенецького В. А. спроектовано, побу-
довано і введено в експлуатацію в дослідному госпо-
дарстві інституту ферму-лабораторію (рис. 1); завод
монокормів; легкозбірні свинарник (рис. 2) та телятник;
лінію термохімічної обробки соломи та установку для
приготування і введення літосілу в зелені корми, які кон-
сервуються, та фермерський цех з переробки 3-12 т
молока за зміну.

2. Під керівництвом Ясенецького В. А. і за його без-
посередньої участі розроблено, виготовлено і впро-
ваджено в практику випробувань понад 20 приладів та
стендів (рис. 3-5).

3. Під керівництвом Ясенецького В. А. розроблено

55 років на ниві  випробувань 
сільськогосподарської техніки

Рис. 1 – Ферма-лабораторія
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мобільну лабораторію для оцінювання якості виконан-
ня технологічного процесу машинами для кормови-
робництва і тваринництва ЛОКР, налагоджено їх
серійне виробництво (на Бійському машзаводі) та
оснащено ними машиновипробувальні станції (рис. 6).

4. За участю
Ясенецького В. А. роз-
роблені і виготовлені
зразки: обмотувальника
рулонів поліетиленовою
плівкою у ВАТ
“Уманьферммаш”; обер-
тача валків на ВАТ
“Борекс” (м. Бородянка
Київської обл.); роторної
косарки на заводі сіль-
госпмашинобудування
ім. 1-го Травня (м. Біла
Церква); фермського
комбайна на
Коломийському машза-
воді та роздавача-под-
рібнювача коренеплодів
на експериментальному

заводі УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого.
5. За участю Ясенецького В. А. випробувано понад

дві тисячі сільськогосподарських машин та обладнан-
ня, 30% з яких рекомендовано до виробництва.

6. За участю
Ясенецького В.
А. розроблено і
в п р о в а д ж е н о
понад 50 мето-
дик та стандар-
тів на методи
в и п р о б у в а н ь
техніки для кор-
мовиробництва і
тваринництва.

7. За участю
Ясенецького В.

організовано видання нового науково-виробничого
журналу “Техніка і технології АПК”.

8. Одноосібно і в співавторстві Ясенецьким В. А.
опубліковано понад 660 статей в науково-виробничих
журналах та видано 10 книг, в яких автор ознайомив
широке коло спеціалістів сільського господарства

України з новою сіль-
с ь к о г о с п о д а р с ь к о ю
технікою та результата-
ми її випробувань.

9. Ясенецький В. А.
одноосібно і у співав-
торстві отримав 30
авторських свідоцтв і
патентів України на
прилади, стенди та тех-
нічні засоби, переважну
більшість з яких впро-
ваджено у виробницт-
во.

10. На посаді голов-
ного конструктора з
зоотехнічної оцінки
машин для кормо-
виробництва і тварин-
ництва, на яку
Ясенецького В. А. було
призначено наказом
г о л о в и
Держсільгосптехніки
СРСР Ежевським О. О.,
він розробив каталог
технічних засобів для
випробувань фермської
техніки, сформулював
технічні завдання на їх
розробку і організував їх виробництво.

11. Ясенецьким В. А. проводиться масштабна
робота з підвищення кваліфікації спеціалістів з випро-
бування сільськогосподарської техніки та інженерів
аграрних підприємств України шляхом організації
систематичних щорічних поїздок груп фахівців на про-
відні зарубіжні спеціалізовані виставки.

Редакційна рада і редакційна колегія журналу
вітають Ясенецького В. А. з 55-річчям випробувальної
діяльності і бажають міцного здоров’я, сімейного
затишку і творчого багатоліття.

Рис. 2 – Легкозбірне приміщення для утримання свиней в
дослідному господарстві ВНіВМОТ

Рис. 3 – Комплект приладів для
вимірювання вмісту NH3 в

тваринницьких приміщеннях

Рис. 4 – Пробовідбирач об`ємистих кормів
(А.С.N 1167470 СССР)

Рис. 5 – Загальна схема класифі-
катора подрібнених коренебуль-
боплодів (авторське свідоцтво №

296598 СССР)
1 - патрубок зливний; 2 - хресто-

вина; 3- шланг гумовий; 
4 - баранчак; 5 - розбризкувач; 

6 - каркас решітного стану; 
7 - решето; 8 - піддон; 9 - рамка
рухома; 10 - шатун; 11, 16 - під-

шипниковий вузол; 12 - ручки для
перенесення класифікатора;

13 - електродвигун; 14 - рама; 15,
19 - ланцюг; 17 - ванна; 

18 - шланг зливний

Рис. 6 – Мобільна лабораторія ЛОКР (Патент на винахід №
80260): 1 - задні дверцята; 2 - стелажі для установки касет з
приладами; 3,4,6 - сидіння; 5 - місткість для інструмента; 7-

теплогенератор; 8 - пульт для підключення приладів; 9 - лабо-
раторний стіл; 10 - бокові дверцята
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