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Урядовий комітет з питань економічної, фінансо-
вої та правової політики підтримав внесення змін до
законодавства щодо розподілу коштів на садівницт-
во та виноградарство.

Комітетом схвалено внесення змін до Постанови
Кабінету Міністрів України від 15 липня 2005 року № 587

"Про затвердження Порядку справляння збору та викори-
стання коштів на розвиток виноградарства, садівництва і
хмелярства".

Метою прийняття проекту постанови є приведення у
відповідність до чинного законодавства механізму надан-
ня державної підтримки за бюджетною програмою
2801350 "Державна підтримка розвитку хмелярства,
закладення молодих садів, виноградників та ягідників і
нагляд за ними".

Протягом 2000-2014 років підприємствам надавалася
державна підтримка на розвиток виноградарства, садів-
ництва і хмелярства. Джерелом надходження коштів був
цільовий державний збір на розвиток виноградарства,
садівництва і хмелярства.

З 2015 року такий збір було скасовано, у зв’язку з чим
фінансування було призупинено.

Нагадаємо, що Законом України "Про Державний
бюджет України на 2017 рік" на підтримку хмелярства,
садів та виноградників передбачено 75 млн грн.

25 травня, у Мінагрополітики відбулися
Громадські слухання на тему «Перспективна
модель розвитку українського села – науковий
погляд». 

Ця подія є логічним продовженням першого засідан-
ня робочої групи з питань розвитку сільських територій,
що відбулося 24 травня у міністерстві.

У заході взяли участь народні депутати України,
представники міністерства, Громадської ради при
Мінагрополітики, громадських об’єднань та асоціацій,
наукових установ, засобів масової інформації.

«Сільський розвиток є невід’ємною частиною аграр-
ної політики, прагматичним завданням, від реалізації
якого залежить, у тому числі, і ефективність підтримки
малого та середнього сільгоспвиробника», - зазначила

заступник Міністра аграрної політики та продовольства
України Олена Ковальова.

Під час слухань науковцями Інституту економіки та
прогнозування НАН та Національного наукового центру
«Інститут аграрної економіки» були представлені аналі-
тичні та статистичні моніторинги сучасного стану сіль-
ських територій, міжнародний досвід у забезпеченні
сталого розвитку села та перспективні моделі такого
розвитку з огляду на національні реалії.

«Ми свідомі того, що сільський розвиток та сільгосп-
виробництво мають стати пріоритетом у відносинах з
європейською спільнотою, а українські сільські жителі
мають використовувати весь можливий інструментарій
розвитку. Особливого значення політика сільського
розвитку набуває в умовах підвищення самостійності та
відповідальності сільських громад», - підкреслила
Олена Ковальова.

Після доповідей наукових установ, учасники мали
змогу задати питання щодо презентованої інформації,
висловити своє бачення з питань розвитку сільських
територій та обмінятися думками з іншими присутніми
на заході.

Метою таких заходів є напрацювання та схвалення
оптимальної моделі розвитку українського села, яка б
передбачала сталий розвиток сільських територій з
огляду на забезпечення продовольчої безпеки держави
та євроінтеграційні процеси в Україні.

М і н і с т е р с т в о  а г р а р н о ї  п о л і т и к и  т а  п р о д о в о л ь с т в а
У к р а ї н и :
-  М і н а г р о п о л і т и к и  з  г р о м а д с ь к і с т ю  в и з н а ч а т и м у т ь
о п т и м а л ь н у  м о д е л ь  р о з в и т к у  с і л ь с ь к и х  т е р и т о р і й ;
-  У р я д о в и й  к о м і т е т  з а т в е р д и в  п о р я д о к  р о з п о д і лу  к о ш -
т і в  н а  в и н о г р а д а р с т в о  т а  с а д і в н и ц т в о ;

Прес-служба Мінагрополітики України
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Т е х н і к а  і  о б л а д н а н н я  д л я  А П К :  д о с л і д ж е н н я ,  
е к с п е р т и з а ,  п р о г н о з  р о з в и т к у

До методики визначення експлуатаційних 
показників грунтообробно-посівних 

комплексів машин

УДК 631.3.004

Проведені дослідження зі встановлення загального експлуатаційного коефіцієнта комплексу машин для
обробітку ґрунту і сівби на основі реєстрації часу основної роботи та часу простоїв і холостих переїздів у проце-
сі виконання технологічних операцій. Встановлено, що тривалість відрізків часу основної роботи МТА узгоджу-
ється з параметричним розподілом Вейбулла. Дослідження експлуатаційних показників комплексів машин для
землеробства потрібно проводити на основі теорії ймовірностей. Встановлені експлуатаційні коефіцієнти пока-
зують значний вплив часу простоїв технологічного характеру на значення показників ефективності та викори-
стання комплексів машин. До числа основних експлуатаційно-технологічних характеристик комплексів машин і
виконуваних ними потокових процесів відносять продуктивність, надійність, стійкість і технологічність.

Ключові слова: комплекс машин, операція, експлуатаційний час, ймовірність.

Кравчук В., д-р техн. наук, проф., чл.-кор. НААН України (УкрНДІПВТ ім. Л.Погорілого) 
Падюка Т., завідувач лабораторії (Львівський національний аграрний університет)

Суть проблеми. Загальна методика визначення
експлуатаційних показників роботи машинно-трактор-
них агрегатів (МТА), зокрема змінної продуктивності,
зводиться до визначення чистого робочого часу зміни
на підставі встановлення складових нормативного
балансу часу зміни [1, 4].

Під час проведення експлуатаційної оцінки ком-
плексів сільськогосподарських машин виникає питан-
ня визначення комплексних, узагальнювальних екс-
плуатаційних показників [1], що можуть визначатися із
застосуванням теорії ймовірностей.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Встановленням експлуатаційних показників для різних
за призначенням груп комплексів сільськогосподарсь-
ких машин займалися зокрема учені Піденно-
Української машино-випробувальної станції. На основі
їх досліджень був розроблений відповідний держав-
ний стандарт [2];

У роботі [3] запропоновано використовувати кри-
терій типу максимуму ймовірностей, який однозначно
характеризує собою рівень відповідності машин пред-
ставленим вимогам за всіма приватними критеріями.

У праці [5] пропонується для оцінки експлуатацій-
них показників використовувати системні методи на
основі дослідження ієрархічних рівнів виконання тех-
нологічного процесу за допомогою моделювання
функціонування машин;

Автори роботи [6] розробили методику визначення
взаємозв’язків між коефіцієнтом використання часу
зміни і безрозмірними параметрами, які характери-
зують відносні втрати часу та залежать від часу зміни і
часу чистої роботи на основі графічного відображення
функції у тримірному просторі.

Проте у вищенаведених роботах оцінка втрат часу
проводилася для окремих МТА без урахування ймовір-
нісних явищ процесу, що не давало можливості у
реальних умовах експлуатації більш точно і об’ємно

оцінити роботу досліджуваного комплексу машин.
Мета дослідження – вдосконалити методику і

встановити відповідні експлуатаційні показники (кое-
фіцієнти) та загальний експлуатаційний коефіцієнт для
досліджуваного грунтообробно-посівного комплексу
машин. 

Виклад основного матеріалу. Дослідження екс-
плуатаційно-технологічної ефективності використання
сільськогосподарської техніки доцільно проводити на
основі теорії продуктивності [3], яка передбачає вра-
хування взаємозв’язків між базовими технічними
параметрами машин, характеристиками зовнішнього
середовища, зональними а також технологічними
факторами і безпосередньо виконуваними цими
машинами або комплексами машин технологічними
операціями.

До числа основних експлуатаційно-технологічних
характеристик комплексів машин і виконуваних ними
потокових процесів відносять продуктивність, надій-
ність, стійкість, технологічність. Ці показники найбільш
доцільно оцінювати методами дослідження операцій.

Визначення експлуатаційних показників комплексу
машин – це об'єднання експлуатаційних показників,
які характеризують одну і ту ж властивість (явище) і які
входять в комплекс машин, в єдиний (становить одне
ціле) експлуатаційний показник комплексу [1].

Математичний принцип теорії експлуатаційної
оцінки базується на принципі співвідношення часу
основної роботи (час відносного руху машини або тех-
нологічного матеріалу в процесі роботи) і часу холо-
стого ходу або простоїв.

Основна особливість комплексів машин для земле-
робства – сувора послідовність у часі робочих проце-
сів, кожен з яких характеризується самостійним від-
різком часу [3].

З точки зору виконання робочого процесу сільсько-
господарські агрегати характеризуються такими

© Кравчук В., Падюка Т. 2017
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поопераційними елементами часу як ефективна
(основна) робота, холостий хід та простій [7].

Відтак, на дослідному полі Львівської філії
УкрНДІПВТ ім. Л Погорілого були проведені хрономет-
ражні спостереження за роботою чотирьох МТА 
(табл. 1), які формують комплекс машин для обробітку
ґрунту і сівби. 

Оброблювальна площа поля склала 2 га. Довжина
гону – 440 м. Оцінка роботи МТА проводилась у таких
умовах: 

– ґрунт за механічним складом відповідав дерново-
підзолистим ґрунтам із вологістю 16,0–19,8% і тверді-
стю 1,3–1,9 МПа;

– обробіток ґрунту проводився після збирання
льону олійного;

– рельєф – рівнинний, мікрорельєф – рівний.
Хронометражні спостереження були проведені

згідно з методикою [2], коли циклічно досліджувані
операції та елементи часу записуються у хронологічній
послідовності у формі спостережного листка. На під-
ставі опрацювання результатів хронометражу [8] був
сформований масив даних, у який було включено від-
різки часу основної роботи і на холості переїзди та
простої через технологічні порушення, організаційні
причини.

Особливість сільськогосподарського виробництва
– відмінність тривалості робочого періоду від періоду
виробництва [1]. Період виробництва триває безпе-
рервно, а в робочому періоді є перерви, під час яких
процес виробництва продовжується за рахунок дії
природних сил (проростання зерна, утворення молока
та ін.). Робочий період кожного виробничого процесу
утворюється комплексом взаємно ув'язаних робочих
складових (оранка, сівба та ін.). Машинні комплекси
для землеробства, окрім, періоду виробництва, об'єд-
нують єдиний робочий період, який складається з
послідовних у часі робочих процесів.

Тому, підсумовуючи відповідні періоди часу послі-
довно виконуваних процесів і накладаючи їх на об'єкт
праці (площа оброблюваної сільськогосподарської
культури), можна визначити єдиний коефіцієнт ком-
плексу машин для землеробства за формулою [1]:

, (1)

де Кі – експлуатаційний показник (коефіці-

єнт) і-ї машини, яка входить в комплекс;
Woij – продуктивність і-ї машини на j-му

робочому процесі за одиницю робочого часу,
га/год;

m – число машин у лінії.
До вирішення цього завдання запропоно-

вано підходити з позиції теорії ймовірностей.
Визначення нової ймовірнісної події підпо-
рядковується принципу операції об'єднання
ймовірностей, тобто має проводитися на під-
ставі теореми додавання ймовірностей.

Відтак, формула для визначення експлуа-
таційного коефіцієнта МТА матиме вигляд:

. (2)

Це означає, що в чисельнику формули (2)
потрібно зібрати відрізки часу основної роботи робо-
чих процесів (То) з урахуванням закону розподілу

випадкового напрацювання до відмови (розподіл
Вейбулла), а в другому доданку знаменника цієї фор-
мули – переїзди або простої (залежно від виду екс-
плуатаційного коефіцієнта) робочих процесів вироб-
ничого циклу (Ті) [1].

Виконуючи експлуатаційне оцінювання комплексу,
експлуатаційний коефіцієнт машин, які входить до
нього, та об’єднаний експлуатаційний коефіцієнт слід
розраховувати, виходячи із загального чисельника
часу основної роботи. Також необхідно провести
перерахунок часу основної роботи на "ідеальний"
(абстрактний) варіант, тобто час основної роботи за
умови роботи всіх елементів комплексу.

За цією методикою були отримані відповідні екс-
плуатаційні коефіцієнти кожного МТА, який входить у
комплекс. Результати досліджень занесені у табл. 1 з
визначення КЕ.

Отже, на основі отриманих експлуатаційних коефі-
цієнтів та вихідних даних, отриманих у процесі вико-
нання роботи, за допомогою формули (1) встановили
єдиний (загальний) експлуатаційний коефіцієнт
досліджуваного комплексу машин для обробітку ґрун-
ту і сівби, який становить КЕ = 0,59.

Висновок. 
1. Визначення експлуатаційних показників ком-

плексів машин для землеробства доцільно проводити
на основі теорії ймовірностей шляхом обробки відпо-
відних проміжків часових інтервалів, які носять випад-
ковий характер. Встановлено, що тривалість відрізків
часу основної роботи МТА узгоджується з парамет-
ричним розподілом Вейбулла. 

2. Встановлені експлуатаційні коефіцієнти пока-
зують значний вплив часу простоїв технологічного і
(або) організаційного характеру на значення показни-
ків ефективності використання комплексів машин.

Таблиця 1 – Вихідні дані для визначення загального експлуата-
ційного коефіцієнта комплексу машин КЕ

Склад МТА
Ширина
захвату,

м

Робоча
швидкість

км/год
Vp

Коеф.
викор.часу

зміни, �

Продуктивність
МТА, га/год.,

Wгод

Експлуатаційний
коефіцієнт, КЕ

Т-151+
БДВП-3,6 3,6 9,8 0,81 3,2 0,93

МТЗ-82+
ПЛН 3-35 1,05 8,0 0,81 0,7 0,84

МТЗ-82+
ЛК-4 4,0 8,4 0,76 2,6 0,92

МТЗ-82+
СЗ-3,6 Астра 3,6 10,5 0,71 2,7 0,81
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Аннотация. Проведены исследования по установ-
лению общего эксплуатационного коэффициента
комплекса машин для возделывания почвы и посева
на основе выделения времени основной работы и
времени простоев и холостых переездов в процессе
выполнения технологических операций. Установлено,
что продолжительность отрезков времени основной
работы МТА согласуется с трехпараметричним рас-
пределением Вейбулла. Исследование эксплуата-
ционных показателей комплексов машин для земле-
делия нужно проводить на основе теории вероятно-
стей. Установленные эксплуатационные коэффици-
енты показывают значительное влияние времени про-
стоев технологического характера на значение пока-
зателей эффективности и использование комплексов
машин. К числу основных эксплуатационно-техноло-
гических характеристик комплексов машин и испол-
няемых ими потоковых процессов относят производи-
тельность, надежность, устойчивость и технологич-
ность.

Summary. The investigations of establishing common
factor operating complex machinery for tillage and sow-
ing time on the basis of the selection of primary and
downtime and idle crossings in the implementation
process operations. It was established that the length of
time the main segments of the machine-tractor units is
consistent with the three-parameter Weibull distribution.
Research performance indicators machinery for agricul-
ture should be conducted on the basis of probability the-
ory. The established operational factors show a signifi-
cant effect of downtime of technological nature on the
value of performance indicators and the use of machine
complexes. Among the main operational and technologi-
cal characteristics of machine complexes and the
streaming processes they perform are performance, reli-

Стаття надійшла до редакції 10 травня 2017 р.

Результати державних випробувань 
очисно-калібрувальної машини ОКМФ 

виробництва ТОВ «Спецелеватормлинмаш»

УДК 626.823.4:001.8

У статті наведена інформація про результати державних випробувань очисно-калібрувальної машини ОКМФ,
проведених в УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого. За результатами випробування встановлено, що нові сита та реше-
та Фадєєва підвищують ефективність цього процесу, збільшують продуктивність відповідних зерноочисних
машин і якість самого процесу, забезпечують відокремлення насіння з неліквідного зернового вороху. Перше
очищення та калібрування здійснювалось на зерноочисній машини ОКМФ. Продуктивність очищення та каліб-
рування насіння/зерна складає 4-10 т/год; сумарна потужність встановлених електродвигунів - 7,5 кВт; площа
робочої поверхні одного вібророзсіву - 3,6 м2.

Ключові слова: ТОВ «Спецелеватормлинмаш», Харків, очисно-калібрувальна машина ОКМФ, результати
випробувань.

Занько М., канд. техн. наук (УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого)

Вступ. У 2016 році УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого
провів державні випробування очисно-калібрувальної
машини ОКМФ (рис. 1) виробництва ТОВ

«Спецелеватормлинмаш». Основні складові частини
машини «ОКМФ» – вібророзсіви (рис. 2). Вони мають
рамно-блочну конструкцію, в якій встановлені під

© Занько М. 2017
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визначеним кутом нахилу відповідне за розміром сито
(ІІ «поверх») та решето (І «поверх») Фадєєва. Кількість
вібророзсівів, а разом з ними – «калібри» та число
решіт і сит, визначається станом зернового вороху,
станом та видовим складом насіння /зерна та наявни-
ми в ньому незерновими домішками.

О с н о в н а
частина. Отримані
результати засвід-
чили (табл 1), що
нові сита та решета
підвищують ефек-
тивність усього
процесу та маши-
ни, збільшують
п р о д у к т и в н і с т ь
роботи відповідних
з е р н о о ч и с н и х
машин та якість
самого процесу,
забезпечують відокремлення насіння із, здавалось би,
неліквідного зернового вороху. Такий ворох часто
дуже умовно можна назвати зерновим, оскільки в
ньому наявна незначна кількість повноцінного насіння,
яке піддається відокремленню, значна (переважаюча)
кількість насіння інших культур, яке в той же час має
характеристики, які мало відрізняють його від нашого
«позитивного» насіння.

Оцінку ефективності сит і решіт нової геометрії було
проведено під час очищення так званого плоского і,
разом з тим, легкого насіння. Таке насіння має широко
поширена сочевиця і воно важко піддається очищенню
традиційними решетами. Ця культура була обрана не
випадково, адже відомо, що очистити її насіння на зви-
чайних решітних машинах доволі складно. Перше очи-
щення та калібрування здійснювалось на спеціальній
зерноочисній машині ОКМФ, яка має технічну здат-
ність «глибокого» регулювання режимів роботи: амплі-
туди і частоти коливань решіт і сит у складі вібророзсі-
вів, часу руху зерна по поверхні сита (решета), зміни
кута нахилу сита (решета).

Технологічні передумови та особливості очи-
щення насіння сочевиці. Сочевиця – однорічна рос-

лина родини бобових і є однією з перших окультурених
рослин. Її насіння з високим вмістом білка використо-
вується в харчуванні. Плід - біб, двостулковий, з одним
гніздом, сплющений. Насіння - плоске, лінзоподібне,
забарвлення – від жовтого до чорного кольору.
Урожай збирають роздільним комбайновим способом
у кілька прийомів, оскільки дозрівання насіння відбува-
ється нерівномірно. Обмолочують валки через 2-3 дні
після скошування. Щоб втрати і подрібнення зерна
були якнайменшими, підбирання й обмолот валків
проводять вранці або ввечері. Дрібнонасінні низько-
рослі сорти збирають прямим комбайнуванням після
побуріння 80-85% бобів. І, що дуже важливо і значимо
для якості насіння під час зберігання, після збирання
насіння необхідно негайно очистити від домішок та, за
потреби, сушити. Зберігають насіння за вологості не
більше 14-15%. Сукупність усіх зазначених факторів і
визначає наявність у складі такого зернового вороху
поряд зі значною кількістю повноцінного зрілого кон-
диційного насіння сочевиці половинок насіння, сміття
мінерального і рослинного походження, камінчиків,
насіння інших культур, зокрема, дрібного насіння
соняшника. 

Щоб установити виробничий потенціал сит, для
очищення було взято суміш, яка фактично становила
відходи після попереднього очищення сочевиці. У їхнь-
ому складі кондиційне насіння становило, як то кажуть
- мізер. Завдання було просте і разом з тим складне:
необхідно було виділити з цієї суміші сочевицю. При
цьому її якість повинна була влаштовувати покупця.

Крупнофракційного сміття в суміші не було, оскіль-
ки воно було відібране раніше іншими зерноочисними
машинами. Потрібно було виконати очищення лише
того відсіву, який не змогли доочистити традиційні
зерноочисні машини, наявні у підприємствах для цієї
операції. Перший етап полягав у відборі з насіння дріб-
ного сміття. Для цього застосували сита Фадєєва з
розміром сепарувальних отворів 4 мм. Цей етап для
застосованих сит є простим і водночас ефективним:
через сито пройшло майже все мінеральне і рослинне

Рис. 1 – Очисно-калібрувальна машина Фадєєва «ОКМФ» 
(вигляд – з приймальної насіння або зерно частини машини)

Рис. 2 – Сито Фадєєва з новою робо-
чою поверхнею (вигляд - перший

«поверх» вібророзсіву машини
«ОКМФ»)

Показники призначення Значення показника 
за даними випробувань

Основна складова система Вібророзсів
Привод робочих вібраторів 
вібророзсіву Від електродвигунів

Кількість електродвигунів для 
приводу вібраторів, шт. До 8

Сумарна встановлена потужність
електродвигунів, кВт 7,5

Робочі органи Сита та решета
Число сходових фракцій 
зернопродукту 3-6

в тому числі:
- І фракція Порожнє насіння і легке сміття
- ІІ фракція Грубе сміття, насіння
- ІІІ фракція Дрібне сміття
- ІV фракція Велике (повноцінне) насіння
- V фракція Насіння середньої величини
- VI фракція Дрібне насіння

Площа робочої поверхні одного
вібророзсіву, м2 3,6

Продуктивність очищення та каліб-
рування насіння/зерна, т/год 4-10

Таблиця 1 – Показники призначення машини
Фадєєва «ОКМФ»
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сміття. Причому, все насіння сочевиці зійшло з верхнь-
ої робочої поверхні сит.

Експериментальні випробування  засвідчили, що
разом з насінням сочевиці зійшли також половинки
насіння і камінчики більшого розміру. Різниця в товщи-
ні цілих насінин сочевиці і їх половинок показала, що
для їх розподілу необхідне решето з розміром між
прутками 1,7 мм. Слід зазначити, що сьогодні в серій-
ному виробництві освоєно виробництво решіт з отво-
рами робочої поверхні в широкому діапазоні розмірів,
починаючи від розміру 0,5 мм і з кроком 0,1 мм 
(табл. 2). Такі решета ефективно використовують у
складі зерноочисних машин для очищення зерна від
сторонніх домішок та його калібрування за розмірами,
щоб отримати якісний посівний матеріал або надати
йому певних споживчих властивостей.
Конструкційною особливістю такого решета є те, що
воно виготовлене з круглого дроту, який утворює
рельєфну решітку з поперечин та основ. Відстань між
поперечинами є визначальним розміром для сорту-
вання насіннєвого матеріалу. Саме завдяки спеці-
альній конструкції це решето може повернути поло-
винку насінини боком і вона проходить через робочу
поверхню решета, а все ціле насіння при цьому схо-
дить з решета. Головне в цій справі - правильно підіб-
рати калібр решета, тобто розмір між дротами реше-
та. Таке решето змінює малоефективний імовірний
принцип взаємодії зерна з плоским решетом на
вимушено-орієнтований (решето примушує зерно

орієнтуватись для «примірювання» до розміру отвору).
Для вибору необхідного решета, за потреби, немає
ніяких проблем (табл. 2). Випробування засвідчили,
що наявність та застосування решета (1,7 мм) дозво-
ляє досягти відокремлення половинок насіння від
цілого насіння сочевиці. Тут доцільно зазначити, що на
плоских ситах такий поділ виконати взагалі неможли-
во.

Остаточно насіння сочевиці очищають на пневмо-
вібростолі. З «важкого берега» столу зійшли камінці з
якоюсь часткою кондиційної сочевиці, а з робочої зони
середини столу зійшла сочевиця кондиційної якості.

І які позитиви такого очищення? Різні за складом
фракції сочевиці мають різні (читай – ЗНАЧНО ВИЩІ!!)
ціни. А це – реальний чистий прибуток! Фракція, до
якої входили дуже дрібні камінчики (частка цієї суміші
склала менше 1% від загального обсягу насіння, пред-
ставленого на очищення) являла собою цінний реаль-
ний корм для домашньої птиці (курей), особливо в
зимовий період для збільшення яйценесучості.

Висновки. Запропонована технологія очищення
легкого насіння технологічно складних культур на базі
сит і решіт з новою геометрією сепарувальних отворів
робочої поверхні в складі очисно-калібрувальної
машини «ОКМФ» та пневмовібростолу Фадєєва дає
змогу з мінімальними втратами виконувати якісне очи-
щення насіння на послідовно встановлених машинах
за один технологічний прохід.

Аннотация. В статье приведена информация о
результатах государственных испытаний очиститель-
но-калибровочной машины ОКМФ, проведенных в
УкрНИИПИТ им. Л. Погорелого. По результатам испы-
тания установлено, что новые сита и решета Фадеева
повышают эффективность этого процесса и увеличи-
вают производительность соответствующих зерно-
очистительных машин и качество самого процесса,
обеспечивают отделения семян с неликвидного зер-
нового вороха. Первое очищение и калибровка осу-
ществлялось на зерноочистительной машине ОКМФ.
Производительность очистки и калибровки семян /
зерна составляет 4-10 т / ч; суммарная мощность
установленных электродвигателей - 7,5 кВт; площадь
рабочей поверхности одного виброрассева - 3,6 м2.

Summary. This article provides information about the
results of state testing machine cleaning-calibration
OKMF conducted in L. Pogorilyy UkrNDIPVT. The results
of the test revealed that the new Fadeyev screens and
sieves increase the efficiency of the process and increase
productivity of appropriate grain cleaning machines and
the quality of the process, ensuring the separation of illiq-
uid grain seeds heap. The first cleaning and calibration
was carried out on OKMF cleaning machines. Productivity
of cleaning and calibrations of seed / grain is 4.10 t / h;
total electric capacity of installed engines - 7.5 kW; sur-
face area of one vibratory screening - 3.6 m2.

Таблиця 2 – Технічна характеристика 
решіт Фадєєва «РФ»

Найменування показника Значення показника за
даними випробувань

Тип решета рельєфне, з круглого 
дроту

Марка та розміри щілин решета 
(сортувальне / підсівне решето), мм, 
для різних культур:

- РФ-І (просо) 2,0/1,2

- РФ-ІІ (рис) 2,8/1,4

- РФ-ІІІ (жито) 3,4/1,4

- РФ-ІV (тритикале) 3,4/1,4

- РФ-V (овес) 3,4/1,6

- РФ-VІ (пшениця) 3,6/1,6

- РФ-VІІ (соняшник - гібрид) 3,8/2,8

- РФ-VІІІ (гречка) 4,2/1,6

- РФ-ІX (соняшник сортовий) 4,2/3,0

- РФ-X (ячмінь) 4,4/1,6

- РФ-XІ (соя) 5,4/3,6

- РФ-XІІ (кукурудза) 7,8/7,5

- РФ-XІІІ (горох) 9,0/8,6

Маса решета (розмір – 3,4), кг 4,6

Габаритні розміри решета, мм:

- довжина 790

- ширина 990

- товщина 1,2

Діаметр дроту, з якого виготовлені 
поперечина та основа робочої поверхні
решета, мм

2

Стаття надійшла до редакції 22 лютого 2017 р.
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Технічна система оперативного моніторинг у
стану ґрунтового середовища 

конструкції  Олександра Броварця 
на машинно-тракторному агрегаті

УДК 631.3:528.8:681.518

На сучасному етапі розвитку механізованого сільськогосподарського виробництва, коли висуваються висо-
кі вимоги до якості та економічної доцільності застосування технологій вирощування сільськогосподарських
культур, а також до заходів з охорони довкілля, пріоритетним напрямком є застосування сучасних технологій
землеробства, поєднаних з інформаційно-технічними засобами. Забезпечити вказані вище критерії та перехід
на принципово новий рівень виробництва сільськогосподарської продукції покликана техніка нового покоління
- розумні машини, які забезпечують необхідну якість виконання технологічних операцій на основі оперативних
даних про агробіологічний стан сільськогосподарських угідь. Забезпечення належної економічної ефективності
можливе за умови створення найсприятливіших умов розвитку рослини за допомогою ефективного управління
агробіологічним та технічним потенціалом сільськогосподарських підприємств. У статті розглянуто основні
принципи будови та особливості розумних машин для забезпечення технологічних операцій сільськогоспо-
дарського виробництва та показано перспективи їх розвитку.

Ключові слова: технічні системи оперативного моніторингу, системи землеробства, точне землеробство,
сенсор, моніторинг сільськогосподарських угідь, спектрометр.

Броварець О., канд. техн. наук, доцент (Київський кооперативний інститут бізнесу і права)

Постановка проблеми. Завданням сучасного
землеробства є забезпечення належної ефективності
сільськогосподарського виробництва через інтегра-
цію сучасних передових механіко-конструкційних та
інформаційно-технічних систем для прийняття ефек-
тивного оперативного керівного рішення.

Система знарядь землеробства трансформувала-
ся в ході розвитку людства. Основою переходу від
однієї системи землеробства до іншої була економічна
ефективність і технічний прогрес. Ці дві, на перший
погляд, прості речі дали можливість здійснити перехід
на принципово новий рівень, забезпечуючи при цьому
нові можливості, оптимальні умови функціонування та
використання сучасних інформаційно-технічних
систем оперативного моніторингу стану сільськогос-
подарських угідь.

Розумне землеробство. Особливістю розумного
землеробства є використання не лише автоматизова-
них машинно-тракторних агрегатів, а й розумних сіль-
ськогосподарських машин, які виконують технологічну
операцію, зокрема, індивідуальний привід виконавчих
органів. У процесі виконання технологічної операції
такі машини використовують архіви масиву даних про
агробіологічний стан сільськогосподарських угідь та
якість виконання технологічної операції і мають специ-
фічні робочі органи, які керують цим процесом. Зараз
розпочинається зародження такої розумної системи
землеробства.

Для цього досить широко використовують різні
датчики оперативного контролю якості виконання тех-
нологічних операцій (спектрометри, прилади для
визначення електропровідних властивостей). За попе-
редніми оцінками, володіння такими системами дає
можливість зменшити норму винесення технологічно-

го матеріалу (добрив, насіння) витрати на 20-30%,
оптимізуючи його внесення.

Карти ґрунтової електропровідності дають можли-
вість отримати картограми змінних норм внесення:

- технологічного матеріалу (насіння і мінеральних
добрив) на основі очікуваної врожайності на кожній
окремій ділянці, розраховані, виходячи з величини
електропровідності;

- насіння на основі даних про глибину верхнього
(орного) шару грунту;

- гербіцидів на основі даних про органічні речови-
ни, структуру ґрунту та електропровідність;

- вапна на основі даних про агробіологічний стан
грунтового середовища відповідно до рівнів електро-
провідності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На цей
час існує аналог [1 - 5], основним робочим органом
якого є система електродів, функцію яких виконують
плоскі диски з горизонтальною віссю обертання на
стояку, жорстко закріпленому на рамі вимірювального
пристрою так, що опорні колеса пристрою визначають
глибину ходу робочих дисків-електродів у ґрунті.

На жаль, цей пристрій допускає значні похибки у
визначенні глибини через порушення стабільності
контакту диска-електрода з ґрунтом у ході роботи. Це
викликано поперечними відхиленнями робочих дис-
ків-електродів відносно прямолінійного напрямку
руху, бо конструкція не забезпечує копіювання нерів-
ностей поверхні поля робочими дисками-електрода-
ми. При цьому змінюється площа контакту диска-
електрода з ґрунтом, оскільки від поперечних коли-
вань плоскі диски-електроди одним боком можуть
взагалі не контактувати з ґрунтом.

Найближчий прототип [2] містить електродну пару

© Броварець О. 2017
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у формі дисків, розміщених на рухомому транспортно-
му засобі. 

Недоліком найближчого аналога є те, що диски, як
електродна пара, не забезпечують стабільного кон-
такту електродів з ґрунтом і, як наслідок, значно зни-
жується достовірність отриманих даних та якість моні-
торингу під час визначення електропровідних власти-
востей ґрунтового середовища, що унеможливлює
оперативне керування якістю технологічної операції.

Подібні пристрої грішать значним часовим розри-
вом між отриманням даних про агробіологічний стан
грунтового середовища та внесенням технологічного
матеріалу сільськогосподарськими машинами, що не
забезпечує належної якості виконання технологічних
операцій. 

Метою публікації є висвітлення ефективної техніч-
ної системи оперативного моніторингу стану ґрунто-
вого середовища конструкції автора (далі – системи
Броварця) на машинно-тракторному агрегаті, яка
отримує оперативні дані про агробіологічний стан
грунтового середовища, а потім ці дані використо-
вуються для оперативного керування нормою висіву
технологічного матеріалу (насіння, добрив).

Виклад основного змісту. Система Броварця
може працювати з ручними пристроями, розміщува-
тися на транспортних засобах високої прохідності, на
сільськогосподарських та енергетичних засобах, які
виконують технологічну операцію. Це дозволяє отри-
мувати оперативні дані про агробіологічний стан грун-
тового середовища та приймати оперативні рішення
щодо керування нормою внесення технологічного
матеріалу (насіння, мінеральних добрив тощо).

Систему Броварця використовують перед виконан-
ням технологічної операції, одночасно з виконанням
технологічної операції (сівба, внесення мінеральних
добрив тощо), протягом вегетації та після збирання
врожаю. Це відкриває нові перспективи до ведення
органічного землеробства з використанням таких
«розумних» сільськогосподарських машин.

Таким чином виникає необхідність отримання
достовірних оперативних даних про агробіологічний
стан ґрунтового середовища через зменшення похиб-
ки під час визначення величини електропровідних вла-
стивостей ґрунту, забезпечення індивідуальної стабі-
лізації робочих електродів та механізму
піднімання/опускання робочих електродів, копіювання
нерівностей ґрунтового середовища, зменшення
інтенсивності руйнування структури ґрунту, самоочи-
щення робочого контакту електрода, забезпечення
стабільності електричного контакту електрода з ґрун-
том, шляхом удосконалення конструкції приладу і опе-
ративного керування якістю виконання технологічних
операцій на основі отриманих достовірних оператив-
них даних про агробіологічний стан ґрунтового сере-
довища під час її виконання.

Поставлене завдання досягається використанням
робочих електродів, які розміщуються на поперечній
рамі, прикріпленій до сниці сільськогосподарської
машини на підпружинених важелях, до яких приєднано
регулювальний пристрій з механізмом
піднімання/опускання робочих електродів, які забез-
печують занурення у грунт на глибину   робочих елек-
тродів та монтуються попереду посівного агрегата під

час виконання технологічної операції. Дані, отримані
від таких систем, потрапляють на контролер, який
керує роботою спеціального пристрою для оператив-
ної зміни норми висіву технологічного матеріалу. При
цьому можливий запис даних у вигляді електронної
карти на PC card  з прив’язкою до координат за допо-
могою приймача сигналів супутникової навігаційної
системи DGPS та подальша реалізація локально-стріч-
кового диференційованого внесення технологічних
матеріалів (картограма реалізації) з урахуванням
даних оперативного моніторингу стану сільськогоспо-
дарських угідь, що дає можливість забезпечити опти-
мальну норму внесення поживних речовин у грунт з
використанням даних від технічних систем моніторин-
гу стану грунтового середовища.

Є такі типи системи Броварця на машинно-трак-
торному агрегаті:

- ручні переносні пристрої для визначення електро-
провідних властивостей грунтового середовища;

- рухомі транспортні засоби з робочими електрода-
ми для визначення електропровідності грунтового
середовища, агрегатовані з транспортними засобами
підвищеної прохідності;

- рухомі транспортні засоби з робочими електрода-
ми для визначення електропровідності грунтового
середовища, агрегатовані з транспортними засоба-
ми, які виконують технологічну операцію (сівба, вне-
сення добрив тощо). 

Система Броварця на машинно-тракторному агре-
гаті (рис.1, 2, 3, 4) складається з транспортного засо-
бу 1, посівного комплексу 2, у якого попереду на сниці
3 кріпиться поперечна рама 4, до якої кріпляться під-
пружинені робочі електроди 5 та копіювальні колеса 6.
Також система містить контролер 7, пристрій для опе-
ративної зміни норми висіву технологічного матеріалу
8, PC card з магнітним носієм 9, приймач сигналів
супутникової навігаційної системи DGPS 10 та меха-
нізм піднімання/опускання 11 робочих електродів 5
(рис. 1).

Технічні характеристики системи Броварця на
машинно-тракторному агрегаті:

- Габаритні розміри: 
- ширина: 1366 мм;
- довжина: 1784 мм;
- висота: 1147 мм.
- Мінімально потрібна потужність енергетично-

го засобу: 30 к.с. (вимоги можуть змінюватися залеж-
но від швидкості, рельєфу місцевості та грунту).

- Діаметр робочих дисків-електродів: від 100 до
500 мм (залежно від глибини моніторингу грунтового
середовища), оптимальний робочий розмір 350 мм,
товщина 2,5 мм з конічними роликовими підшипника-

Рис. 1 – Схема технічного рішення системи Броварця на
машинно-тракторному агрегаті
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ми і чавунними концентраторами.
- Максимальна швидкість руху по шосе: до 100

км/год.
- Максимальна швидкість руху під час виконан-

ня технологічної операції: до 30 км/год.
- Розмір коліс: P205 R75.
- Обладнаний засобами сигналізації для руху

по дорогах загального користування: катафотами,
стоянковими вогнями, поворотами.

- Маса: 420 кг.

Система Броварця на машинно-тракторному агре-
гаті працює так: під час переміщення транспортного
засобу 1 з посівним комплексом 2 відбувається їх вза-
ємний рух по поверхні поля. За допомогою сниці 3 від-
бувається з’єднання транспортного засобу 1 з посів-
ним комплексом 2. До сниці 3 кріпиться рама 4 з роз-
міщеними на ній робочими електродами 5 системи
Броварця (рис. 3).

Попереду робочих електродів 5 розміщуються
копіювальні колеса 6, які забезпечують копіювання
нерівностей поверхні поля та занурення робочих елек-
тродів у грунт на задану глибину h, а відповідно і зада-
ну площу контакту робочого електрода з ґрунтом.
Сигнал від робочих електродів 5 потрапляє на контро-
лер 7, який керує роботою спеціального пристрою для
оперативної зміни норми висіву технологічного мате-
ріалу 8, при цьому можливий запис даних як електрон-
на карта на PC card 9 з прив’язкою до координат при-
ймачем сигналів супутникової навігаційної системи
DGPS 10 та подальша реалізація локально-стрічкового

диференційованого внесення технологічних матеріа-
лів (картограма реалізації) з урахуванням даних опе-
ративного моніторингу стану сільськогосподарських
угідь, що дає можливість забезпечити оптимальну
норму внесення поживних речовин у грунт з викори-
станням даних від технічних систем моніторингу стану
грунтового середовища. Механізм піднімання/опус-
кання робочих електродів 11 забезпечує занурення у
ґрунт на глибину h робочих електродів системи
Броварця (рис. 4).

Висновок. Технічна система оперативного моніто-
рингу стану ґрунтового середовища конструкції
Олександра Броварця на машинно-тракторному агре-
гаті відноситься до галузі механізації сільського госпо-
дарства і може бути використана для оперативного
моніторингу фізико-механічного та агробіологічного
стану ґрунтового середовища вимірюванням електро-
провідних властивостей ґрунту та оперативним керу-
ванням якістю виконання технологічних операцій.
Результатом використання системи Броварця є отри-
мання  підвищення прибутку на 20-30% завдяки опти-
мізації норми висіву технологічного матеріалу з ураху-
ванням агробіологічного стану сільськогосподарських
угідь.
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Аннотация. На современном этапе развития
механизированного сельскохозяйственного про-
изводства, когда предъявляются высокие требования
к качеству и экономической целесообразности при-
менения технологий выращивания сельскохозяй-
ственных культур, а также к мероприятиям по охране

Рис. 2 – Загальний вигляд системи Броварця на 
машинно-тракторному агрегаті (вид збоку)

Рис. 3 – Загальний вигляд системи Броварця на 
машинно-тракторному агрегаті (вид зверху)

Рис. 4 – Загальний вид системи Броварця 
на машинно-тракторному агрегаті
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окружающей среды, приоритетным направлением
является применение современных технологий зем-
леделия, соединенных с информационно-технически-
ми средствами. Обеспечить указанные выше крите-
рии и переход на принципиально новый уровень про-
изводства сельскохозяйственной продукции призва-
на техника нового поколения - умные машины, кото-
рые обеспечивают необходимое качество выполне-
ния технологических операций на основе оператив-
ных данных об агробиологическом состоянии сель-
скохозяйственных угодий. Обеспечение надлежащей
экономической эффективности возможно при усло-
вии создания благоприятных условий для развития
растений с помощью эффективного управления агро-
биологическим и техническим потенциалом сельско-
хозяйственных предприятий. В статье рассмотрены
основные принципы построения и особенности умных
машин для обеспечения технологических операций
сельскохозяйственного производства и показаны
перспективы их развития. 

Summary. At the present stage of development of
mechanized agriculture as meet high quality require-
ments and economic feasibility of technologies for grow-
ing crops, as well as environmental protection measures
have priority use of modern agricultural technologies,
combined with information-technical means. Ensure the
above criteria and the transition to a new level of agricul-
tural production designed a new generation of technolo-
gy - smart machines that provide the necessary quality of
manufacturing operations based on operational data
agrobiological state farmland. Ensuring economic effi-
ciency is subject create favorable conditions for plant
development through effective management agrobiolog-
ical and technological potential of agricultural enterpris-
es. The article discusses the basic principles of the struc-
ture and features of intelligent machines to ensure that
manufacturing operations of agricultural production and
show their development prospects.  

Стаття надійшла до редакції 19 травня 2017 р.

Зернодробарка-млин 
з рег ульованим подрібненням

УДК 621.926.2/3:006.83

У публікації йдеться про інноваційну зернодробарку-млин з широкими можливостями подрібнення зерна
злакових культур. Господарствам, які займаються тваринництвом і птахівництвом, із зерна злакових потрібна
дерть та компоненти збалансованих комбікормів з різним модулем помелу. Розроблено та апробовано універ-
сальну зернодробарку з регульованим подрібненням без заміни решіт зі змінною величиною сепарувальних
отворів. Високі показники якості представленої зернодробарки створюють передумови не лише для її широко-
го впровадження в Україні, а й для просування на світові ринки. Дробарка розрахована на роботу з електродви-
гунами потужністю від 2,2 до 7,5 кВт з частотою обертання 3000 об/хв. Продуктивність найзатребуванішої моде-
лі з потужністю приводного електродвигуна 4 кВт складає 1000 кг/год. Завдяки невеликим габаритам (0,5 х 0,5
м), застосуванню знімних ніжок і невеликій масі дробарка може транспортуватись навіть легковим автомобілем.
На прохання споживачів на базі нової дробарки розроблені дешеві агрегати потокової дії продуктивністю 
до 3 т/год.

Ключові слова: дробарка Карпенка, зерно, подрібнення, якість, показники 

Карпенко М., кандидат технічних наук

Вступ. Господарствам, які займаються тварин-
ництвом і птахівництвом, із зерна злакових потрібна
крупа для курей, дерть середнього помелу для великої
рогатої худоби, дрібна дерть для дорослих і маленьких
свиней, ретельно розмелені високобілкові макуха,
гранули, відходи олійного виробництва, вітамінне
борошно та компоненти преміксів збалансованих ком-
бікормів. Інколи селянину хочеться подробити і цілі
качани кукурудзи без утомливого лущення зерна. В
органічному землеробстві та харчуванні екологічно
чистими продуктами люди використовують висівкове
борошно для випікання хліба, пирогів та оладків, меле-
ні харчові спеції (лавровий лист, перець, пудру з
цукру), зерна натуральної кави і тому подібне. А деко-
му потрібно розмолоти і віконне скло для технічного
використання. Отримання кожного якісного продукту
вимагає окремих регламентів, які включають складні
та дорогі технічні системи, тривалого налагодження та

регулювання із зупинкою технологічного процесу.
Основна частина. Автор розробив та апробував

універсальну зернодробарку, яка вирішує вказані
вище практичні задачі споживачів. За базу розробки
взято конструкцію удосконалених добре зарекомен-
дованих у широкій багаторічній виробничій перевірці
вертикально-реверсивних зернодробарок. Основу
зернодробарки-млина з регульованим подрібненням
(рис. 1) становить вертикальна циліндрична дробиль-
на камера. На ній закріплено електродвигун з бунке-
ром на 90 літрів, з’єднаним через заслінку із вхідним
отвором камери. На кінець вала мотора, який по цент-
ру входить у камеру, посаджено маточину з шарнірно
приєднаними в двох площинах пластинчастими
молотками. Під камерою і молотками встановлені два
контактних решета з ідентично розміщеними однако-
вими сепарувальними отворами. Під решетами розта-
шований перевернутий зрізаний вихідний конус, до

©  Карпенко М. 2017
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якого можна начіплювати
збірний мішок. Знизу до
решіт прикріплено гвин-
товий механізм, який
забезпечує відносне
переміщення  решіт і
необхідне відкривання та
перекривання ідентично
розміщених отворів
решіт, чим регулюється
прохід решіт та модуль
розмелювання продуктів.
Під час злиття отворів
решіт отримуємо матері-
ал з найбільшим моду-
лем, а під час їх перекри-
вання – з меншим.
Коригувати подрібнення
матеріалу можна не припиняючи роботи, оскільки
регулювальний гвинт виходить назовні дробарки.
Дробарка встановлена на стійкій тринозі. 

Органи управління універсальної зернодробарки
(рис. 2) включають автоматичний вимикач для запус-
кання та убезпечення електродвигуна від переванта-
ження, здвоєну заслінку подачі зерна в дробильну
камеру в широких межах і гвинт регулювання модуля
подрібнення матеріалу.

У конструкції дробарки використано подовжені
стандартні молотки розміром 5 х 50 х 150 мм. Оскільки
в новій дробарці всього шість молотків, то досліджено
використання твердих наплавлень робочих зон молот-
ків, у яких після дроблення 100 тонн зерна зношування
малопомітне. Розроблено технологію виготовлення
дробильної камери з листової сталі товщиною 5 мм. 

Продуктивність зернодробарки з 3-фазним елек-
тродвигуном потужністю 4,0 кВт для отримання дерті
середнього подрібнення (рис. 3) сягає 1000 кг/год, а з
1-фазним побутовим потужністю 2,2 кВт – 500 кг/год.
При отриманні висівкового борошна (рис. 4) продук-
тивність на порядок зменшується. Зернодробарка
розрахована на застосування двигунів потужністю від
2,2 до 7,5 кВт на лапах з частотою 3000 об/хв.
Пропорційно потужності відповідає і продуктивність.
Для отримання висівкового борошна краще брати

зерно вологістю не більше 13%. З кукурудзяного
висівкового борошна отриманого на зернодробарці,
можна приготувати смачні високопоживні оладки 
(рис. 5). Докладніше опис конструкції, правила екс-
плуатації та безпеки викладені в настанові для кори-
стувачів розробленої зернодробарки.

Завдяки невеликим габаритам (0,5 х 0,5 м), знім-
ним ніжкам і малій масі (не більше 70 кг), дробарки
можна перевозити навіть легковиком. Виробник
постачає виріб відомими автоперевізниками.
Споживачу пропонується оцінити зернодробарку-
млин на заявлені якість подрібнення і продуктивність. 

Вартість найбільше затребуваної зернодробарки-
млина потужністю 4,0 кВт з продуктивністю на серед-
ній дерті 1 т/год не перевищує 12 тис. грн. Якщо
потрібний електродвигун замовник транспортує само-
стійно, то ціна зменшується до 7000 грн.

Ефективні конструкційні особливості дробарки
захищені 30-ма патентами України на винаходи, що
засвідчує світову новизну розробленої дробарки.
Інноваційна розробка Укрпатентом названа "Дробарка
Карпенка".

Рис. 1 – Загальний вигляд інно-
ваційної зернодробарки-млина
з причепленим збірним мішком

Рис. 2 – Органи управління універсальною зернодробаркою:
автомат-вимикач; гвинт регулювання подрібнення; 

здвоєна заслінка

Рис. 3 – Вигляд пшеничної дерті з отворами решіт 6 мм

Рис. 4 – Вигляд висівкового борошна пшениці зі зменшенням
отворів решіт до 2 мм

Рис. 5 – Смачні високопоживні оладки з кукурудзяного 
висівного борошна
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На прохання споживачів на базі нової дробарки
розроблено дешеві агрегати потокової дії продуктив-
ністю до трьох тонн за годину. 

Висновок. Високі показники якості і продуктивно-
сті, широкий діапазон подрібнення, надійність, універ-
сальність, уніфікація, малогабаритність, простота
обслуговування і ремонтопридатність у виробничих
умовах, нижчі у кілька разів ціни порівняно з аналогами
та патентна захищеність створюють реальні умови для
широкого впровадження інноваційних дробарок в
Україні, а також їх просування на ринки Європи та
Світу.
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Аннотация. В статье приведена информация о
зернодробилке-мельнице с бесступенчатым регули-
рованием модуля дробления различных материалов в
широких пределах. Хозяйствам, занимающимся
животноводством и птицеводством, требуется
измельчить зерно и компоненты сбалансированных
комбикормов с разными модулями помола.
Разработана и апробирована универсальная зерно-
дробилка с регулируемым измельчением без замены
решет с сепарирующими отверстиями переменного
размера. Высокие показатели работы представлен-
ной зернодробилки создают условия не только для ее
внедрения в Украине, а и для продвижения на миро-

вые рынки. Дробилка рассчитана на работу с электро-
двигателями мощностью от 2,2 до 7,5 кВт с частотой
вращения 3000 об / мин. Производительность наибо-
лее востребованной модели с мощностью приводно-
го электродвигателя 4 кВт составляет 1000 кг / час.
Благодаря небольшим габаритам (0,5 х 0,5 м), приме-
нению съемных ножек и небольшой массе дробилка
может транспортироваться даже легковым автомоби-
лем. По просьбе потребителей на базе новой дробил-
ки разработаны дешевые агрегаты потокового дей-
ствия производительностью до 3 т / час.

Summary. The article contains information about the
grain grinder-mill with stepless regulation of the crushing
module of various materials within a wide range.
Households, engaged in cattle breeding and poultry
farming, need to grind grain and required components of
balanced mixed fodders with different modules. Universal
grinding machine with adjustable grinding without
replacement of sieves with separating holes of variable
size was developed and tested. High performance provid-
ed by the crusher created the conditions not only for its
implementation in Ukraine but for its promotion to the
world markets. Crusher is designed to work with electric
power from 2.2 to 7.5 kW with rotation speed of 3000 rev
/ min. Performance of the most demanded models with a
drive motor capacity of 4 kW is 1000 kg / h. With its small
size (0.5 x 0.5 m), removable legs and small mass the
crusher can even be transported by car. At the request of
customers cheap streaming action units of up to 3 t / h
capacity based on the new crusher were designed.

Стаття надійшла до редакції 18 березня 2017 р.

Дослід ження відносної  абразивної стійкості  
робочих органів с ільськогосподарських машин

УДК 636.3:001.8

У статті наведені та проаналізовані результати лабораторних досліджень відносної зносостійкості елементів
різальних крайок (лез) робочих органів культиваторів різних виробників. За результатами досліджень проведе-
но їх ранжування за критерієм відносної зносостійкості. Встановлено, що серед зразків 6-и фірм – ПМ “Восход”,
“Belotta”, “Case IH”, “Стіл Брок” , “Frank” і “Велес Агро” найвищу зносостійкість зразків має фірма “Case IH” (кое-
фіцієнт зносостійкості – 1,097), а найгіршу зносостійкість мав зразок фірми Стіл Брок (коефіцієнт зносостійко-
сті –0,872). Для підтвердження даних лабораторних досліджень планується проведення польових випробувань
згідно з чинними вимогами.  

Ключові слова: абразив, знос, робочий орган, трибологія.

Брижатий І., здобувач, (Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет)

Актуальність роботи. Проблема підвищення зно-
состійкості робочих органів сільськогосподарських
машин є важливою у своєму вирішенні і повинна
сприяти реалізації енергоощадних технологічних про-
цесів у рослинництві. Як відомо, різальні крайки (леза)
робочих органів взаємодіють з абразивним ґрунтовим
середовищем, що призводить до швидкої втрати

необхідних характеристик. Сьогодні різні виробники
пропонують техніку, яка, перебуваючи в одному класі,
може мати різні характеристики – як технічні, так і ціно-
ві. А тому, споживачам техніки дуже важливо мати кри-
терії для її раціонального вибору і використання.
Одним із важливих таких критеріїв є абразивна стій-
кість робочих органів культиваторів – стрілчастих лап.
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Виходячи з вищеописаного, метою роботи було вста-
новити відносну абразивну стійкість металевих зразків
робочих органів с.-г. машин різних виробників. 

Об’єкт досліджень: металеві зразки робочих
органів с.-г. машин виконані згідно з вимогами, які
висуваються до зразків для досліджень на абразивне
зношення. 

Для досліджень використовували 6 металевих
зразків, виготовлених за розмірами 53х29х7 мм, що
загалом задовольняло умови випробувань та вимоги
ГОСТу 23.208-79. Виконавцями шорсткість зразків
була доведена до 7-го класу відповідно до ГОСТу
2789-73. Параметр шорсткості Ra зразків для випро-
бувань дорівнював 0,6…0,7 мкм. Визначення парамет-
рів шорсткості відбувалося за допомогою профіломет-
ра-профілографа моделі 252 заводу “Калібр”. Усі
зразки надійшли з умовними позначеннями (табл. 1).

Зразки виготовлялися з реальних робочих органів
сільськогосподарських ґрунтообробних машин –
стрілчастих лап (рис.1). До нижченаведених робочих
органів були приєднані виготовлені зразки.

Виготовлені з робочих органів зразки відповідали
ГОСТу 23.208-79 (рис.2).

Лабораторні випробування. Дослідження зразків
на відносну абразивну
стійкість проводили згідно
з ГОСТ 23.208-79 на спеці-
ально підготовленому
лабораторному устатку-
ванні (рис. 3) на базі
машини тертя CМЦ-2. Для
досліджень також викори-
стовувалось таке облад-
нання: термошафа стаціо-
нарна; аналітичні терези
ВЛР-200 з точністю вимі-
рювань 0,2 мг (0,0002 г);
штангенциркуль ШЦ-125,
клас 2, порядковий №
Э99344; інше допоміжне
нестандартне обладнання. 

Суть методу полягала у
тому, що за однакових

умов проводили при-
мусове зношування
досліджуваного та
еталонного зразків.
Як еталонний зразок
використовували зра-
зок 1. Зношування
здійснювали абразив-
ним нежорстко
закріпленим матеріа-
лом (електрокорунд
№16-Н, ГОСТ 3643-
71), який подавався в
зону тертя і притис-
кався до зразка гумо-

вим роликом, який обертається (рис. 4).
Перед випробуванням абразив просушували до

відносної вологості не більше 0,16 %. Притирання
ролика проводили методом тертя об його поверхню
шліфувального паперу типу 2 (ГОСТ 6456-75) із зерни-
стістю № 8П (ГОСТ 3647-71), закріпленого в зразку-
утримувачі на плоскій сталевій пластині. Після прити-
рання ролик промивали в бензині. Умови випробуван-
ня наведені в таблиці 2.

Знос випробовуваних та еталонних зразків
визначали шляхом зважування до і після випробування
з похибкою не більше 0,1 мг. Відносну зносостійкість
досліджуваного матеріалу обчислювали за формулою:

,

№
з/п Шифр Виробник Умовне позначення Твердість HRC

1 Зразок 1 ПМ «Восход» 45 45

2 Зразок 2 Belotta 45-50 HRC 45…50

3 Зразок 3 Case IH 50 HRC 50

4 Зразок 4 Стіл  Брок НЛО 45

5 Зразок 5 Frank ІНС 45

6 Зразок 6 Велес Агро Кейс 45

Таблиця 1 – Умовні позначення зразків

Рис. 1 – Загальний вигляд стрілчастих лап, наданих 
на випробування

Рис. 2 – Зразки, підготовлені для проведення досліджень

Рис. 3 – Загальний вигляд ма-
шини тертя для 

абразивного зношування
матеріалів

Рис. 4 – Схема стенда для нежорст-
ко закріплених абразивних часток

Наванта-
ження, Н

Частота
обертан-
ня, об/хв

Характеристика гумового ролика

Діаметр,
мм

Ширина,
мм

Твердість
за ГОСТ
263-75

Відносне
остаточне

подовження,
%

44 60 50 мм 15�0,1 78-85 15-20

Таблиця 2 – Умови випробування під час зношування
об нежорстко закріплені абразивні частки
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де: ρе, ρд – щільність еталонного і досліджуваного

матеріалів, кг/м3;
Nе, Nд – кількість обертів ролика під час випробу-

ваннях еталонного і досліджуваного зразків; 
gе, gд – знос еталонного і досліджуваного зразків,

кг.
Густину зразків ρ визначали за методом гідроста-

тичного зважування за ГОСТ 15139-69. Зразок, підві-
шений до коромисла аналітичних терезів, послідовно
зважували у повітрі та у дистильованій воді за темпе-
ратури 293 К з точністю не нижче 0,0001 г. Щільність
розраховували за відношенням маси зразка у повітрі
до різниці мас у повітрі й у воді. Середнє арифметичне
значення щільності, отримане в результаті не менше
як трьох вимірів, які відрізняються не більше ніж на 
1 %, приймали за остаточний результат.

Результати досліджень. За одиницю відносної
зносостійкості (Ки = 1) прийнята величина зношування

еталонного матеріалу (зразок № 1). Аналіз одержаних
даних (табл. 3) свідчить про те, що найвищу відносну
зносостійкість мають зразки № 2 (Ки=1,022) та № 3

(Ки=1,097). Відносна зносостійкість інших досліджених

зразків менша, ніж у еталонного зразка № 1. Так, вста-
новлено, що відносна зносостійкість зразків № 5 і № 6
складає відповідно 0,998 та 0,941, що відповідно на
0,2 та 5,9 % менше, ніж у еталона. Зразок №4 має зно-
состійкість 0,872, що на 13% менше, ніж у еталона. 

За результатами досліджень отримана графічна
залежність (рис.5).

Висновки. За результатами лабораторних дослід-
жень встановлено, що найвищу зносостійкість серед
наданих зразків мають № 2 і 3, у яких цей показник
вищий відповідно на 2,2 і 9,7 % ніж у еталонного та на
22,5 % від найгіршого за значенням Ки – зразок № 4. 

Отже, зразки № 2 і 3 за результатами лабораторних
досліджень можна вважати як такі, що мають макси-
мальну зносостійкість із запропонованих варіантів. 

Для підтвердження результатів лабораторних
досліджень планується проведення польових випро-
бувань досліджуваних елементів згідно з чинними
вимогами. 

Аннотация. В статье приведены и проанализиро-
ваны результаты лабораторных исследований отно-
сительной износостойкости элементов режущих кро-
мок рабочих органов культиваторов различных про-
изводителей. По результатам исследований проведе-
но их ранжирование по критерию относительной
износостойкости. Установлено, что среди образцов
6-и компаний - ПМ "Восход", "Belotta", "Case IH", “Стіл
Брок” , "Frank" и "Велес Агро" самую высокую износо-
стойкость образцов имеет фирма, "Case IH", (коэф-
фициент износостойкости составляет 1,097), а худ-
шую – образец фирмы “Стіл Брок”  (коэффициент
износостойкости составляет 0,872). Для подтвержде-
ния данных лабораторных исследований планируется
проведение полевых испытаний в соответствии с дей-
ствующими требованиями.

Summary. The results of laboratory studies of the rel-
ative wear resistance of elements of the cutting edges of
the working organs of cultivators of various manufactur-
ers are presented and analyzed. Based on the results of
the research, their ranking was carried out by the criteri-
on of relative wear resistance. It is found out that among
the samples of 6 firms – ПМ “Восход”, "Belotta", "Case
IH", “Стіл Брок”, "Frank" and " Велес Агро" – the highest
durability had samples of "Case IH" company (coefficient
of durability is 1,097) and the worst durability – “Стіл
Брок”  (durability factor is 0.872). To confirm these labo-
ratory studies field trials in accordance with applicable
requirements are planned.

Таблиця 3 – Властивості досліджуваних матеріалів

№
п/п

Шифр Середнє
арифметичне

вагового
зносу, г

Щільність,
кг/м3

К-сть
обертів
ролика,

шт

Відносна 
зносостійкість*

1 Зразок 1 0,12171 7882 600 1

2 Зразок 2 0,11905 7880 600 1,022

3 Зразок 3 0,11161 7933 600 1,097

4 Зразок 4 0,14006 7907 600 0,872

5 Зразок 5 0,12200 7884 600 0,998

6 Зразок 6 0,12913 7868 600 0,941

* за еталонний був узятий зразок 1

Рис. 5 – Відносна зносостійкість досліджуваних зразків 

Стаття надійшла до редакції 17 березня 2017 р.



20

№ 6 (93) червень 2017 р.

Вступ. Компанія Pronar уже багато років виробляє
спеціалізовані причепи для перевезення зеленої маси.
Причепи з маркою Pronar відмінно зарекомендували
себе під час перевезення тюків соломи, сінажу та сіно-
силосу, а також вони знаходять широке застосування у
фірмах, які виробляють брикети з соломи (пелети). Їх
універсальність полягає в тому, що на них можна пере-
возити майже все – починаючи з європіддонів і закін-
чуючи великогабаритними і великотоннажними ванта-
жами.

Основна частина. В асортименті фірми доступні
моделі причепів: двовісні, тривісні, на підвісці "тан-
дем", на гусеничному ходу.

Компанія Рronar виробляє причепи для перевезен-
ня рулонів вантажопідйомністю від 7 (причіп T022) до
18,5 тонн (T028KM), які користуються великою
популярністю в багатьох країнах світу. Це двовісні при-
чепи (T022, T025), тривісні (T023, T026) і типу "тандем"
(T024). Конструктори компанії Pronar здійснили
модернізацію причепів для перевезення рулонів з серії
T з метою підвищення безпеки вантажу, який перево-
зиться. Удосконалені причепи для перевезення руло-
нів відрізняються літерою "M" у назві: T022M, T023M,
T025M і T026M (рис.1). Причепи мають профільовані
бічні ранти і нову двоточкову систему кріплення захис-
них огороджень, що дозволяє відмовитися від стяжних
ременів (заважають під час завантаження причепа),
яка зменшує ризик протирання, пошкодження або зіс-
ковзування рулонів, обмотаних плівкою. Також поси-
лена плита підлоги (до 4 мм товщини), що значно під-
вищило стійкість до деформації.

Крім того, компанія Pronar постачає на ринок нові
моделі універсальних причепів-платформ, пристосо-
ваних для транспортування рулонів і колод (маркують-
ся буквами KM): PRONAR T025KM і PRONAR T026KM,
T028KM (рис.2). Ці причепи стандартно оснащуються
елементами, які дозволяють перевозити рулони, і при-
стосовані для монтажу стійок, які дозволяють перево-
зити на причепі колоди. Стійки монтуються за бажан-
ням замовника. Всі стійки виготовляються із замкнуто-

го профілю з квадратним перетином і мають висоту
1,2 метра від підлоги, що в поєднанні з платформою
завширшки 2,5 метра дає можливість завантажувати
значну кількість колод. Ці моделі причепів – універ-
сальний продукт, що дозволяє знизити витрати на
ведення господарств, які функціонують як у сільсько-
господарській, так і лісової галузі.

За динамічних змін погоди, коли луки часто зато-
плюються і важкодоступні для звичайних сільгоспзна-
рядь, не може бути нічого кращого, ніж причіп PRONAR
T024R. Компанія Pronar є єдиним польським виробни-
ком, який пропонує спеціалізований причіп на гусе-
ничному ходу, пристосований для перевезення руло-
нів на підмоклих заплавних луках і болотистій місцево-
сті. Причіп для перевезення рулонів PRONAR T024R –
це потужний центральноосьовий транспортний засіб,

Причепи для перевезення рулонів

виробництва фірми Pronar

УДК 629.332

У статті наведена інформація про модельний ряд причепів, які виготовляє фірма Pronar. В асортименті фірми
доступні моделі причепів: двовісні, тривісні, на підвісці "тандем", на гусеничному ходу. Компанія Рronar вироб-
ляє причепи для перевезення рулонів вантажопідйомністю  від 7 (причіп T022) до 18,5 тонн (T028KM), які кори-
стуються великою популярністю в багатьох країнах світу. Це двовісні причепи (T022, T025), тривісні (T023, T026)
і типу "тандем" (T024). Крім того, компанія Pronar постачає на ринок нові моделі універсальних причепів-плат-
форм, пристосованих для транспортування рулонів і колод (маркуються буквами KM): PRONAR T025KM і
PRONAR T026KM, T028KM. Ці причепи стандартно оснащуються елементами, які дозволяють перевозити руло-
ни, і пристосовані для монтажу стійок, які дозволяють перевозити на причепі колоди. Також величезним попи-
том фермерів у компанії Pronar користується самозавантажувальний причіп TB4.

Ключові слова: Pronar, причепи для перевезення рулонів, причепи-платформи, причепи для перевезення
колод.

Рис. 1 – Удосконалений причеп Т026М фірми Pronar

Муха В. Інженер 1-ї категорії (УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого)
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в якому використовуються інноваційні рішення –
широкі гусениці замість типових коліс. Його вантажо-
підйомність становить 8000 кг, завантажувальна
площа – до 17,4 м2. Завдяки амортизованим напівосям
і напрямним колесам гусениць причіп долає нерівності
місцевості безпечно і дуже стійко.

Ще одним типом причепа Pronar для перевезення
рулонів, які користуються величезним попитом у фер-
мерів, є самозавантажувальний причіп TB4 (рис. 3).
Причіп оснащений гідравлічно піднімною  вантажною
платформою з переднім підбирально-завантажуваль-
ним механізмом, керованим з кабіни трактора. Причіп
забезпечує безперервне і безпроблемне навантажен-
ня рулонів без використання додаткового піднімаль-
ного устаткування або навантажувачів. Це збільшує
обсяг робіт, які фермер може виконувати власними
силами. Жорстке, гідравлічно кероване дишло приче-
па ТВ4 дозволяє легко, без зайвих маневрів під'їхати
до рулону, що значно знижує час завантаження і вит-
рату палива. Розвантаження причепа здійснюється
так, що оператор піднімає вантажну платформу до
кінця вгору і відкриває задній борт, за рахунок чого
рулони скочуються з платформи назад. Всі операції,
пов'язані з навантаженням і розвантаженням, вико-
нуються з кабіни трактора за допомогою гідравлічного
розподільника, розміщеного на причепі.

Причепи для перевезення рулонів компанії Pronar
можуть бути оснащені різними типами гальмівних
систем: пневматичною одно- або двопровідною, пнев-
матичною двопровідною з ALB або гідравлічною.

Висновок. Компанія Pronar виробляє якісну,
сучасну техніку для фермерів. Одним із напрямків є
виробництво причепів, які можуть перевозити прак-
тично все і всюди. Їхні причепи оснащені як одно-, дво-
трьохвісями. Компанія Pronar єдиним виробником з

Польщі, який пропонує спеціалізований причіп на
гусеничному ходу.

Аннотация. В статье приведена информация о
модельном ряде прицепов, что производит фирма
Pronar. В ассортименте фирмы доступны модели при-
цепов двухосные, трехосные, на подвеске "тандем",
на гусеничном ходу. Компания Рronar производит
прицепы для перевозки рулонов грузоподъемностью
от 7 (прицеп T022) до 18,5 тонн (T028KM), которые
пользуются большой популярностью во многих стра-
нах мира. Это двухосные прицепы (T022, T025), трех-
осные (T023, T026) и типа "тандем" (T024). Кроме
того, компания Pronar поставляет на рынок новые
модели универсальных прицепов-платформ, приспо-
собленных для транспортировки рулонов и бревен
(маркируются буквами KM): PRONAR T025KM и
PRONAR T026KM, T028KM. Эти прицепы стандартно
оснащаются элементами, которые позволяют перево-
зить рулоны, и приспособлены для монтажа стоек,
которые позволяют перевозить на прицепе бревна.
Также большим спросом фермеров в компании Pronar
пользуется самозагрузочный прицеп TB4.

Summary. The article contains information about a
model range of trailers, which Pronar company produces.
The company offers biaxial, triaxial, on a tandem suspen-
sion, on a caterpillar track trailer models. The company
Pronar produces trailers for the transportation of rolls with
a carrying capacity from 7 (trailer T022) to 18.5 tons
(T028KM), which are very popular in many countries of
the world. These are biaxial trailers (T022, T025), triaxial
trailers (T023, T026) and tandem type (T024). In addition,
Pronar supplies new models of universal trailer platforms
suitable for transportation of logs and logs (marked with
the letters KM) to the market: PRONAR T025KM and
PRONAR T026KM, T028KM. These trailers are standardly
equipped with elements that allow the transportation of
rolls, and are adapted for the installation of racks, which
allow you to transport logs on a trailer. Also a great
demand of farmers in the company Pronar uses self-load-
ing trailer TB4. 

Рис. 2 – Універсальний причеп-платформа Т028КМ для транс-
портування рулонів і колод виробництва Pronar

Стаття надійшла до редакції 23 травня 2017 р.

Рис. 3 – Самозавантажувальний причіп TB4 виробництва Pronar
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Елементи гідравліки від фірми 
«Бондіолі  і  Павезі»

УДК 631.3:621.22

У статті наведена інформація про елементи гідравліки, які пропонує на ринку Європи компанія «Бондіолі і
Павезі». Вона виробляє шестеренні насоси продуктивністю від 0,19 до 88 см3/с; аксіально-поршневі насоси і
гідромотори для замкнутого і відкритого контурів; моноблочні, збірні та модульні гідророзподілювачі; гідравліч-
ні та електронні елементи сервоконтролю, гідравлічні сервоприводи, електронні джойстики, блоки живлення.
Елементи гідравліки компанії «Бондіолі і Павезі» широко використовуються  в сільськогосподарській техніці,
комунальному, дорожньому та будівельному секторах.

Ключові слова: елементи гідравліки, компанія «Бондіолі і Павезі», Італія, сільськогосподарська, дорожня,
будівельна і комунальна техніка.

Пономаренко О., провідний інженер; Муха В., інженер 1-ї категорії (УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого)

Вступ. Компанія «Бондіолі і Павезі» виробляє
широку гаму гідравліки для виготовлення сільськогос-
подарської техніки. Нижче наведений опис цієї продук-
ції.

Основна частина. Компанія «Бондіолі і Павезі»
виробляє шестеренні насоси і гідродвигуни для від-

критого і замкнутого кон-
турів, гідророзподілювачі
та інші елементи гідравлі-
ки [1, 2]. Зокрема, вона
виробляє широку гаму
шестеренних насосів HPL
продуктивністю від 0,19
до 88 см3/с та шестеренні
двигуни в алюмінієвому
корпусі потужністю від 1,9

до 7,3 см3/с і тиском до 310 бар (рис. 1) [3, 4, 5, 6].
Завдяки конструкційній надійності і помірній ціні,

шестеренні насоси і двигуни з алюмінію є одними з
найбільш використовуваних у приводах систем гідрав-
лічного рульового керування с.-г. техніки.

Чавунні шестеренні насоси HPG виробляються про-
дуктивністю від 4,5 до 90
см3/с, а гідродвигуни – від
4,5 до 73 см3/с з тиском
320 бар. Шестеренні
насоси і гідродвигуни в
чавунному корпусі
спроектовані для роботи
самохідних робочих
машин у складних умовах
(рис. 2).

Компанія «Бондіолі і Павезі» виробляє безшумні
шестеренні насоси. Завдяки використанню гвинтопо-
дібних зубів і спеціальному процесу обробки, значно
зменшується гідравлічна пульсація потоку і понижу-
ється шумність. Тому ці насоси можна використовува-
ти у всіх самохідних робочих машинах, де потрібен
поліпшений акустичний комфорт.

Аксіально-поршневі насоси HMA-HPA (рис. 3) вико-
ристовуються для відкритого контура як службові при-
води (гідравлічні двигуни і циліндри) на самохідних
сільськогосподарських машинах, будівельних маши-
нах, підйомній техніці та очисних машинах. 

Аксіально-поршневі
насоси і гідродвигуни для
замкнутого контура вико-
ристовуються в гідро-
трансмісіях самохідних
машин для ротаційних
приводів самохідних
робочих машин і навісних
знарядь (рис. 4). 

Аксіально-поршневі
насоси для замкнутого
контура зі змінюваною
витратою пропонуються з
ручним приводом, з руч-
ним сервоприводом, з
гідравлічним дистанцій-
ним приводом зворотної
дії, електронним пропор-
ційним приводом, гідрав-
лічним автомобільним
приводом. Пропонуються
автомобільні електронні
логічні контролери, привід
зі стабілізованою швидкі-
стю на воді, системи
під`єднуваного повного

привода без автоматичного під`єднання (Shift on flu) і
системи зворотної дії. Є можливість створення тан-
демних насосів з аксіально-поршневими насосами
різних розмірів з шестеренними насосами і можли-
вість виконання конфігурації спільно з вмонтованими
розподільчими клапанами і з клапанами повного
тиску.

Пропонує компанія «Бондіолі і Павезі» аксіально-
поршневі гідромотори з постійним і змінюваним робо-
чим об’ємом HPM-HPV, відповідно з об’ємом від 21
см3/с до 125 см3/с з тиском 450 барів і від 34 см3/с до
115 см3/с з тиском до 420 барів.

Аксіально-поршневі гідромотори для замкнутого
контура знаходять застосування в гідростатичних
трансмісіях у комбінації з насосами для замкнутого
контура і тому використовуються для передачі руху в
різноманітних самохідних робочих машинах.
Гідромотори з фіксованою витратою можуть також

Рис. 2 – Шестеренні насоси
HPG

Рис. 1 – Шестеренні насоси HPL

Рис. 3 – Аксіально-поршневі
насоси HMA-HPA

Рис. 4 – Аксіально-поршневі
насоси HMP-HPP
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використовуватися й у відкритому контурі, тому засто-
совуються в гідродинамічних системах інших типів,
наприклад, лебідок і приводів вентиляторів.
Пропонуються індивідуальні рішення приводів для
виконання спеціальних стратегій керування. Є можли-
вість виконання конфігурації разом зі вмонтованими
розподільчими клапанами і з клапанами повного
тиску. Пропонуються також картриджні моделі для
установки на гвинтових редукторах.

Для експлуатації в особливо складних робочих умо-
вах рекомендуються аксіально-поршневі насоси
HMPF-HMBF. Відрізняються вони високим робочим
тиском, низькою шумністю, високою швидкістю і висо-
ким пусковим моментом, високими об’ємними і меха-
нічними показниками продуктивності двигунів.

Фірмою «Бондіолі і Павезі» для використання на
самохідних робочих машинах пропонуються аксіаль-
но-поршневі гідромотори з похилою віссю і змінюва-
ним робочим об’ємом моделі HPBA. Аксіально-пор-
шневі гідромотори відрізняються використанням
високого тиску, низькими шумовими викидами, висо-
ким пусковим моментом, високими об’ємними і меха-
нічними показниками продуктивності.

Для використання в підйомному обладнанні, очис-
ній комунальній і будівельній техніці фірма «Бондіолі і
Павезі» пропонує картриджі та лінійні фільтри CV.

Компанія «Бондіолі і Павезі» пропонує цілу гаму різ-
номанітних гідророзподілювачів, серед яких: моно-
блочні розподілювачі MD-
ML-DN-DN85 i DL120 (витра-
та масла від 35 до 140 л/хв.,
тиск – до 300 бар) 
(рис. 5); збірні розподілювачі
DNC (витрата масла від 40 до
160 л/хв., тиск – до 300 бар)
(рис. 6); модульні гідророз-
поділювачі для тракторів
DN46-DNC65-LSC90 (вит-
рата масла до 45 л/хв.;
тиск – до 250 бар); модуль-
ні системи розподілювачів
BW (витрата масла від 50
до 250 л/хв.; тиск – до 300
бар).

Моноблочні розподілю-
вачі можуть бути оснащені
допоміжними клапанами
контролю тиску і клапанами регулювання потоку.

Фірма «Бондіолі і Павезі» пропонує розподілювачі
потоку в алюмінієвих корпусах HPLDF продуктивністю
від 1,9 до 50,5 см3/с (рис. 7).
Дільники потоку використо-
вуються як компенсатори
потоку, дільники на кожну
секцію, посилювачі тиску
(під’єднання однієї секції).
Типовою сферою застосу-
вання дільників потоку є син-
хронізація різних видів вико-
ристовуваних двигунів і
циліндрів у самохідних сільськогосподарських маши-
нах, а також синхронізація роботи стабілізувальних
циліндрів у будівельних машинах.

Компанія «Бондіолі і Павезі» виробляє гідравлічні та
електронні елементи сервоконтролю та блоки живлен-
ня. Гідравлічні сервоприводи HPC використовуються
для дистанційного управління насосів з низьким тис-
ком і гідромоторів зі змінюваним робочим об’ємом та
розподільчих клапанів з гідравлічними приводами
пропорційного змінення.

Електронні джойстики HPE використовуються для
дистанційного керування під струмом чи з допомогою
сигналу PWM насосів і двигунів зі змінюваним робочим
об’ємом і розподільчих клапанів з електричним приво-
дом пропорційної зміни.

Блоки живлення HPU представляють собою гідрав-
лічні акумулятори і використовуються для аварійного
керування або сервокерування у випадку раптового
припинення роботи головного джерела гідравлічної
енергії.

Висновки. Компанія «Бондіолі і Павезі» (Італія)
виробляє необхідну для виготовлення сільськогоспо-
дарської техніки гаму гідронасосів, гідромоторів, гід-
ророзподілювачів, джойстиків та блоків живлення.
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Аннотация. В статье приведена информация об
элементах гидравлики, которые предлагает на рынке
Европы компания «Бондиоли и Павези». Она произво-
дит шестеренные насосы производительностью от
0,19 до 88 см3/с; аксиально-поршневые насосы и гид-
ромоторы для замкнутого и открытого контуров,
моноблочные, сборные и модульные гидрораспреде-
лители; гидравлические и электронные элементы
сервоконтроля, гидравлические сервоприводы, элек-
тронные джойстики, блоки питания. Элементы гид-
равлики компании «Бондиоли и Павези» широко
используются в сельскохозяйственной технике, ком-
мунальном, дорожном и строительном секторах.

Summary. This article contains information about
Hydraulic items offered on the European market the com-
pany «Bondioli and Pavesi."It produces gear pumps with
capacity from 0.19 to 88 cm3/s; axial-piston pumps and
motors for closed and open loop; monobloc, modular and
modular Gidro; hydraulic and electronic components ser-
vocontrol, hydraulic actuator, electronic joysticks, power
supplies. Hydraulic elements of "Bondioli and Pavesi" is
widely used in agricultural machinery, municipal equip-
ment, road-building and construction sectors.

Рис. 5 – Моноблочні розпо-
ділювачі MD-ML-DN-DN85

Рис. 6 – Збірні 
гідророзподілювачі DNC

Рис. 7 – Розподілювачі
потоку HPLDF

Стаття надійшла до редакції 1 червня 2017 р.
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І н н о в а ц і й н і  т е х н о л о г і ї  в  А П К

Агроекологічне обгрунтування

вирощування квасолі  овочевої на краплинному
зрошенні  в  умовах Півдня України

УДК 635.652:631.95:631.674.6(477.7)

У статті обґрунтовано вирощування квасолі на краплинному зрошенні в умовах Півдня України з точки зору
агроекологічних аспектів. Проведений аналіз сучасного стану розвитку краплинного зрошення в умовах
Причорноморського степу України свідчить про стійкі тенденції поступового зростання площ та розширення
асортименту вирощуваних культур. Однією з перспективних культур, яка забезпечить отримання стабільного
прибутку для сільськогосподарських підприємств за вирощування в умовах краплинного зрошення, є квасоля.

Результати проведених польових досліджень показали, що найбільша урожайність зерна квасолі формува-
лася за умови чизелювання на глибину 20-22 см, внесення мінеральних добрив нормою N90P105 та передполив-

ного порога 75-80% НВ – 4,45 т/га. Застосування краплинного зрошення у вирощуванні квасолі в умовах
Причорноморського степу забезпечує отримання врожаю квасолі на рівні 4,5 т/га та сприяє зниженню рівня
споживання води до 50% порівняно з традиційною технологією вирощування квасолі на зрошенні, що істотно
послаблює техногенне навантаження на довкілля та підвищує економічну ефективність землеробства на меліо-
рованих землях. 

Ключові слова: квасоля, краплинне зрошення, Південь України, обґрунтування, виробництво.

Аверчев О., д-р с.-г. наук, проф., кафедра землеробства («Херсонський державний аграрний університет»), 
Татаров О., аспірант («Херсонський державний аграрний університет») 
Новохацький М., канд. с.-г. наук, (УкрНДІПВТ Л. Погорілого)

Постановка проблеми. У зв’язку з різким скоро-
ченням виробництва продукції тваринництва за остан-
ні десятиріччя в Україні все більшого розвитку набуває
виробництво високобілкових продуктів рослинництва.
Крім того, на ринку спостерігається збільшення попи-
ту на продукцію зернобобових культур. Завдяки висо-
кому вмісту білка від 28 до 30%, який за амінокислот-
ним складом близький до білків тваринного походжен-
ня, квасоля займає чільне місце серед зернобобових
культур. У народі її часто називають «рослинним
м’ясом» [1].

Характерною особливістю бобів квасолі є те, що
вона може зберігатися в належних умовах декілька
років, не втрачаючи поживних якостей. Квасолю
можна сміливо вважати культурою безвідходного
виробництва, оскільки зерно використовується як цін-
ний високобілковий продукт харчування, а стулки
бобів використовують у фармації для виготовлення
ліків. Зернові відходи квасолі – поживний корм для
тварин. 

На коренях квасолі добре розвиваються бульбоч-
кові бактерії, здатні фіксувати азот із повітря. Тому, з
точки зору землеробства, квасоля є цінною культурою
і гарним попередником для багатьох сільськогоспо-
дарських культур. За даними наукових досліджень,
квасоля залишає після себе чисте від бур'янів поле,
збагачене на азот, яке можна успішно використовува-
ти під зернові та технічні культури. 

Світовий ринок сільськогосподарських культур з
високим вмістом білка динамічно розвивається.
Перше місце серед зернобобових культур займає ква-

соля: 9 млн т бобів вирощується на посівній площі
близько 20 млн га. Основними постачальниками є
Ефіопія, Китай, Аргентина, Канада, США і М'янма. 

Субтропічні та тропічні райони Америки та Азії є
батьківщиною квасолі. В Україну вона потрапила лише
в XVI ст. як декоративна культура, а з часом її почали
використовувати як овочеву культуру. На сьогодні для
українців ця культура є традиційною, але на жаль,
площі, зайняті під вирощуванням квасолі, незначні,
особливо це стосується зрошувальних земель. Якщо
провести дослідження в розрізі категорій госпо-
дарств, де вирощують квасолю, то визначається чітка
тенденція до збільшення площ вирощування в госпо-
дарствах населення.

Якщо у 2016 р. в усіх категоріях господарств площа
земель, зайнятих під вирощування квасолі, становила
34,8 тис. га, то в господарствах населення її вирощу-
вали на площі 28,8 тис. га (82,8%).

В Україні ринок зернобобових перебуває у стадії
активного відродження. За даними Державної служби
статистики за період 2005-2015 рр. посівні площі ква-
солі зросли від 26,7до 34,8 тис. га (рис. 1).

Найбільші посівні площі квасолі зосереджено в
Івано-Франківській, Тернопільській, Вінницькій,
Хмельницькій, Закарпатській, Черкаській та
Чернігівській областях, меншою мірою – в
Дніпропетровській, Херсонській, Кіровоградській та
Київській областях. В Причорноморському степу
України одним із лімітуючих факторів є волога.
Економічно обґрунтований врожай квасолі в умовах
досліджуваного регіону можливо отримати лише при

© Аверчев О., Татаров О., Новохацький М. 2017
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зрошенні.

Дефіцит і висока ціна водних та енергетичних
ресурсів, які спостерігаються у світі – не оминули й
України. Для вирішення проблем економії прісної
води, зокрема у зрошенні сільськогосподарських
культур, очевидно, слід застосовувати екологічно без-
печні ресурсоощадні технології, а саме – нові способи
та засоби поливу. Реалізація поставлених завдань, на
нашу думку, повинна реалізовуватись через упровад-
ження технологій краплинного зрошення.

Відомо, що потенційні можливості технологій крап-
линного зрошення, насамперед за рахунок оптимізації
водного та поживного режимів ґрунту, дозволяють
отримувати достатньо високі рівні врожайності за
одночасної мінімізації питомих витрат на одиницю
продукції. Цей факт є основним стимулом у впровад-
женні цього способу зрошення для вирощування ква-
солі в умовах Причорноморського степу України.

Упровадження у виробництво краплинного зро-
шення потребує внесення змін у технології вирощу-
вання сільськогосподарських культур і, передовсім, це
стосується перегляду способів та норм посівів, режи-
му зрошення, системи захисту рослин і норм внесення
добрив. Тому дослідження технології вирощування
квасолі за краплинного зрошення в умовах
Причорноморського степу України є актуальним.

Аналіз останніх досліджень та публікацій.
Протягом декількох десятиріч вітчизняними вченими
вивчалися та вдосконалювалися елементи технології
вирощування сільськогосподарських культур на кра-
пельному зрошенні (Ромащенко М., Шатковський А.,
Черевичний Ю., Журавльов А., Вожегова Р., Морозов
О. та інші).

Проблематикою вивчення елементів технології
вирощування квасолі в умовах зрошення
Причорноморського степу України займалися
Коваленко О.А., Попов О.П. та інші. Але наукові роз-
робки щодо вирощування квасолі в умовах краплинно-
го зрошення практично відсутні.

Південний степ України характеризується науков-
цями як зона ризикованого землеробства. Оскільки в
досліджуваному регіоні кількість опадів не задоволь-
няє потребу рослин, а поливної води не вистачає і
вона постійно дорожчає, без зростання витрат на зро-
шення виростити урожай дуже складно. З цієї причини
«дощувальний бум» поступово зійшов нанівець.
Прийшов час економії води, а, отже – краплинного

зрошення [2].
Особливістю краплинного зрошення є локальне

зволоження прикореневої зони ґрунту, зволоження
зони, яка є найбільш насиченою фізіологічно активни-
ми кореневими відгалуженнями. За допомогою кера-
мічних труб було впроваджено першу ідею локальних
систем підґрунтового зрошення.

В Україні в кінці 60-х на початку 70-х рр.
(Мелітопільська дослідна станція зрошуваного садів-
ництва), були проведені перші дослідження по вивчен-
ню впливу краплинного зрошення на систему «ґрунт-
рослина-навколишнє середовище». У 1980 р. в Україні
було 400 га промислових систем краплинного зро-
шення садів і виноградників, а у 1985 р. – вже близько
3,65 тис. га. 

Ромащенко М.І. та Шатковський А.П. (Інститут вод-
них проблем і меліорації НААН України (ІВПіМ) у своїх
наукових працях наголошують, що сьогодні краплинне
зрошення охоплює в Україні понад 75,5 тис. га. На
жаль, це вже без урахування АР Крим. 

За цим показником Україна займає 18 місце у світі
(серед 112 країн). Найбільшу площу краплинне зро-
шення займає у Південному степу. На його частку при-
падає більше 90% площ, а серед областей найбільші
площі краплинного зрошення на Херсонщині – 34,55
тис. га.

За даними вчених Інституту зрошуваного земле-
робства НААН: (Вожегова Р.А., Малярчук М.П.,
Морозов О.В. та ін.) [2] – найбільша площа земель в
Херсонській області під краплинним зрошенням зосе-
реджена на Каховському зрошуваному масиві – 22,33
тис. га. На Краснознам’янському зрошуваному масиві
під краплинним зрошенням знаходиться 14 тис. га
земель. Площа земель на Інгулецькому зрошуваному
масиві під краплинним зрошенням складає 
3,934 тис. га. Найменші площі під краплинним зро-
шенням знаходяться на Правобережному зрошувано-
му масиві та складають 1,885 тис. га. (табл. 1.). 

Проведений аналіз сучасного стану розвитку крап-
линного зрошення в умовах Причорноморському
степу України свідчить про стійкі тенденції до поступо-
вого зростання площ та розширення асортименту
вирощуваних культур.

На нашу думку, однією з овочевих культур, яка
забезпечить стабільну прибутковість для сільськогос-
подарських підприємств в умовах краплинного зро-
шення, є квасоля. Підставою для такого стверджуван-
ня є зростання експортного потенціалу культури 
(рис. 2).

Рис. 1 – Динаміка площі посівів квасолі в Україні, тис. га 
(за матеріалами УКАБ)

Рис. 2 – Експорт квасолі, тис. т (за матеріалами Українського
клубу аграрного бізнесу)
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Тому перед науковцями постало завдання обґрун-
тувати з агроекологічної точки зору можливості та роз-
робити елементи технології вирощування квасолі на
краплинному зрошенні в умовах Причорноморського
степу України.

Мета досліджень: обґрунтувати можливості виро-
щування квасолі овочевої на краплинному зрошенні в
умовах Півдня України з точки зору агроекологічних
аспектів.

Методика дослідження. З метою вивчення особ-
ливостей формування урожаю квасолі з високою які-
стю насіння в умовах краплинного зрошення
Причорноморського степу України були закладені
дослідження в польовій сівозміні на землях ТОВ
«РАЙЗ-ПІВДЕНЬ» Цюрупинського району Херсонської
області за такою схемою: 

Фактор А. Спосіб основного обробітку ґрунту:
1) дискування на глибину 10-12 см
2) чизелювання на глибину 20-22 см

Фактор В. Фон живлення:
1) без добрив
2) N30P45

3) N60P75

4) N90P105

Фактор С. Режим зрошення, % НВ:
1) 65-75
2) 75-80
3) 80-85
Попередник – кукурудза на зерно.
Грунт темно-каштановий, середньосуглинко-

вий.
Об’єкт дослідження – районований сорт ква-

солі 
Предмет дослідження – основні елементи тех-

нології вирощування квасолі, а також умови і фак-
тори, які впливають на рівень її урожайності. 

Методи дослідження. Проводячи дослідження
керувалися загальноприйнятими методиками
польового досліду.

Основні результати дослідження.
Проведені дослідження дають змогу зробити
попередні висновки про реакцію квасолі на
досліджувані фактори (табл. 2). Так, за результа-
тами вивчення режиму зрошення встановлено,
що квасоля по-різному реагує на вологість ґрун-
ту. Як високий, так і низький рівень вологості в
період сходів приводить до зменшення схожості
насіння та виживання рослин. Надмірне зволо-
ження в період повної стиглості насіння затримує
їх дозрівання, призводить до активізації хвороб
рослин, що значно погіршує якість бобів. За
даними однорічних досліджень встановлено, що
кращим режимом зрошення є 75-80% НВ, який
забезпечує найвищий врожай на рівні 
4,45 т/га. 

Відхилення врожаю квасолі в варіантах 65-75% та
80-85% від врожайності при використанні оптимальної
норми зрошення змінювалось в межах 0,16-0,73 т/га.

Застосування краплинного зрошення для вирощу-
вання квасолі в умовах Причорноморського степу
забезпечує зниження рівня споживання води біля 50%
порівняно з традиційною технологією вирощування
квасолі на зрошенні, що істотно послаблює техноген-
не навантаження на довкілля та підвищує економічну
ефективність землеробства на меліорованих землях. 

Обробіток ґрунту також мав значний вплив на фор-

Райони 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Каховський зрошуваний масив

1 Великолепетиський 0,150 0,260 0,260 0,260 0,360 0,360

2 Верхньорогачицький 0,000 0,000 0,0 0,000 0,000 0,000

3 Генічеський 0,350 0,430 0,537 0,617 0,820 0,820

4 Горностаївський 0,418 0,543 0,743 0,743 0,743 0,750

5 Іванівський 0,277 0,377 0,377 0,422 0,522 0,530

6 Каховський 6,400 7,680 8,700 10,950 13,100 14,340

7 Нижньосірогозький 0 0,052 0,052 0,100 0,100 0,102

8 Новотроїцький 0,466 0,615 0,915 0,915 1,215 1,250

9 Чаплинський 0,411 0,545 0,745 0,762 1,334 1,980

10 м. Нова Каховка 1,842 1,930 1,930 1,930 1,930 2,200

Всього по масиву 10,31 12,432 14,259 16,699 20,124 22,33

Інгулецький зрошуваний масив

11 Білозерський 2,340 2,840 3,040 3,090 3,190 3,390

12 м. Херсон 0,400 0,414 0,432 0,418 0,432 0,544

Всього по масиву 2,74 3,254 3,472 3,508 3,622 3,934

Краснознам’янський зрошуваний масив

13 Голопристанський 1,557 1,875 2,075 3,990 4,400 4,400

14 Каланчацький 0,258 0,367 0,467 0,470 0,600 1,700

15 Скадовський 0,868 0,868 1,168 1,548 1,900 2,500

16 Цюрупинський 3,453 3,734 4,174 3,934 4,200 5,400

Всього по масиву 6,136 6,844 7,884 9,942 11,1 14,000

Правобережний зрошуваний масив

17 Бериславський 0,634 0,977 0,709 1,036 1,158 1,323

18 Великоолександрівський 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

19 Високопільський 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

20 Нововоронцовський 0,205 0,205 0,205 0,173 0,772 0,566

Всього по масиву 0,839 1,182 0,914 1,209 1,93 1,885

Всього: 20,0 23,7 26,5 31,4 36,8 42,2

% 7,02 8,28 9,22 10,77 12,39 14,21

Загальна площа поливу 285,1 286,2 287,4 291,5 297,0 297,0

% 92,98 91,72 90,78 89,23 87,61 85,79

*За даними ІЗЗ НААНУ

Таблиця 1 – Наявність краплинного зрошення у Херсонській
області у 2010 – 2015 рр.*

Таблиця 2 – Урожайність зерна квасолі залежно
від прийомів вирощування, т/га

Спосіб
основного
обробітку

ґрунту
(фактор А)

Фон жив-
лення

(фактор В)

Режим зрошення, % НВ (фактор С)

65-75 75-80 80-85

Дискування
на 10-12 см

без добрив 1,60 1,78 1,62
N30P45 2,50 3,05 2,76
N60P75 3,10 3,27 2,89
N90P105 3,21 3,42 2,72

Чизелюванн
я на 20-22

см

без добрив 2,24 2,61 2,26
N30P45 3,47 3,86 3,34
N60P75 3,58 4,11 3,47
N90P105 3,77 4,45 3,72
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мування врожаю квасолі. Чизелювання на глибину 20-
22 см підвищувало урожай квасолі порівняно з диску-
ванням на глибину 10-12 см, залежно від варіантів
досліду, від 0,48 до1,03 т/га.

Застосування добрив є одним із головних чинників
у підвищенні урожайності сільськогосподарських куль-
тур. Квасоля також добре реагує на застосування
мінеральних добрив. У кліматичних умовах 2016 р. на
темно-каштанових ґрунтах від застосування добрив
(контроль – без добрив) одержано додатково, залеж-
но від досліджуваних факторів, від 0,80 до 1,84 т/га.

Найбільша урожайність зерна квасолі формувалася
за чизелювання на глибину 20-22 см, внесення міне-
ральних добрив дозою N90P105 за передполивного

порога 75-80% НВ – 4,45 т/га. Такий передполивний
поріг досягався проведенням 35 поливів із зрошува-
ною нормою від 40 до 85 м3/га. Загальна зрошувана
норма складала 2000 м3/га.

Висновки. Аналіз проведених польових дослід-
жень показав, що в сучасних умовах зміни клімату
необхідно удосконалювати елементи адаптивних тех-
нологій вирощування сільськогосподарських культур, і
в тому числі квасолі. Однією із перспективних адап-
тивних технологій вирощування квасолі є вирощуван-
ня її на краплинному зрошенні. Застосування краплин-
ного зрошення для вирощування квасолі в умовах
Причорноморського степу забезпечує отримання вро-
жаю квасолі на рівні 4,5 т/га та сприяє зниженню рівня
споживання води біля 50 відсотків  порівняно з тради-
ційною технологією вирощування квасолі на зрошенні,
що істотно знижує техногенне навантаження на
довкілля та підвищує економічну ефективність земле-
робства на меліорованих землях. 
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Аннотация. В статье обосновано выращивание
фасоли на капельном орошении в условиях Юга
Украины с точки зрения агроэкологических аспектов.
Проведенный анализ современного состояния разви-
тия капельного орошения в условиях

Причерноморской степи Украины свидетельствует об
устойчивой тенденции к постепенному росту площа-
дей и расширению ассортимента выращиваемых
культур. Одной из перспективных культур, которая
обеспечит получение стабильной прибыли для сель-
скохозяйственных предприятий при выращивании в
условиях капельного орошения, является фасоль.

Анализ проведенных полевых исследований пока-
зал, что наибольшая урожайность зерна фасоли фор-
мировалась при обработке почвы чизелем на глубину
20-22 см, внесении минеральных удобрений нормой
N90P105 при предполивном пороге 75-80% НВ - 4,45

т/га. Применение капельного орошения при выращи-
вании фасоли в условиях Причерноморской степи
обеспечивает получение урожая фасоли на уровне 
4,5 т/га и способствует снижению уровня потребле-
ния воды до 50% по сравнению с традиционной тех-
нологией выращивания фасоли на орошении, что
существенно ослабляет техногенную нагрузку на
окружающую среду и повышает экономическую
эффективность земледелия на мелиорированных
землях.

Summary. In order to determine the agro-ecological
aspects of growing haricot beans under drip irrigation in
the South of Ukraine we have performed monitoring of the
current state and prospects of growing haricot beans,
which showed that the largest crop areas of haricot beans
are concentrated in Ivano-Frankivsk, Ternopil, Vinnytsia,
Khmelnytskyi, Zakarpattia, Cherkasy and Chernihiv
regions, they are less spread in Dnipropetrovsk, Kherson,
Kirovohrad and Kyiv regions. 

One of the limiting factors in the Black Sea Steppe of
Ukraine is moisture. Economically substantiated haricot
yields in the conditions of the region under investigation
can be obtained only under irrigation. In order to solve the
problems of saving fresh water when irrigating agricultur-
al crops it is obviously necessary to apply environmental-
ly safe resource-saving technologies, in particular, new
irrigation methods and techniques. 

From our point of view, solving these tasks must be
realized through implementing drip irrigation technolo-
gies. The analysis of the current state of the development
of drip irrigation under conditions of the Black Sea Steppe
of Ukraine shows steady tendencies of a gradual increase
in the areas and expanding the range of the crops grown.
One of the promising vegetable crops capable of ensur-
ing steady profitability for agricultural enterprises while
growing crops under drip irrigation is the haricot bean.

The analysis of the field experiments showed that the
highest yield of haricot beans was formed when chiseling
20-22 cm deep, applying mineral fertilizers in the norm
N90P105 with the  pre-irrigation threshold of 75-80% the

LMC (lowest moisture content) – 4.45 t/ha. The applica-
tion of drip irrigation when growing haricot beans under
conditions of the Black Sea Steppe allows for obtaining
haricot yields at the rate of 4.5 tons and contributes to
reducing the rate of water consumption to 50% as com-
pared to the traditional technology of growing haricot
beans under irrigation, and it substantially reduces
human-caused loads on the environment and increases
the economic efficiency of agricultural practices on
reclaimed lands. 

Стаття надійшла до редакції 26 травня 2017 р.
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Рекомендації  виробництву щодо впровад ження
доїльних роботів

УДК 637.11:636.034

У статті наведено рекомендації щодо впровадження сучасних роботизованих систем доїння корів на вітчиз-
няних молочних фермах. Використання доїльних роботів на фермах з виробництва молока дає можливість отри-
мувати продукцію найвищої якості. Ключовим фактором для використання доїльних роботів є якість поголів’я
корів дійного стада за екстер’єрними, морфологічними, фізіологічними та функціональними характеристиками.
Запропоновано оптимізовані властивості корів з високою молочною продуктивністю для доїння на доїльних
роботах. Наведено низку специфічних заходів з підготовки і введення в експлуатацію роботизованих систем
доїння.

Ключові слова: доїльні роботи, корови, технологія виробництва молока, утримання корів, якість молока.

Постельга С., завідувач відділу, Смоляр В., провідний науковий співробітник, канд. с.-г. наук, 
Кириченко Л., науковий співробітник (УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого)

Суть проблематики. У процесі реформування
галузі тваринництва в Україні актуальним є нарощу-
вання виробництва продукції тваринництва з метою
забезпечення продовольчої безпеки держави та
виробництва конкурентної продукції. У європейських
країнах з розвиненим молочним тваринництвом знач-
ного поширення вже набули ферми з роботизованими
системами доїння корів (рис.1), які сприяють вирішен-
ню соціальних питань і забезпечують отримання висо-
коякісного молока. Досвід експлуатації таких систем
переконує, що технологія, в основу якої покладено
мотиваційне доїння корів, коли тварина сама заходить
на доїльну установку в строки, обумовлені її фізіологіч-
ною потребою, позитивно впливає на рівень молочної
продуктивності корів. Застосування роботизованих
систем доїння забезпечує стабільне виконання
необхідних прийомів та операцій, які в автоматичному
режимі повторюються у визначеній послідовності. 

Так виникає унікальний за своєю характеристикою
синтез взаємодії засобів автоматизації доїння тварин з
фізіологічно обумовленим процесом лактації корови.
Стереотип автоматичного доїння слугує фізіологічною
основою природного вивільнення вимені корів від
молока. Кожна корова відповідно до своєї природної

потреби вільно заходить у доїльний робот у середньо-
му 2,6-2,7 разів, а високопродуктивні (з добовим
надоєм молока більше 30 л) – 4-5 разів на добу. Така
кількість доїнь забезпечує збільшення молочної про-
дуктивності тварин у першій третині лактації – до 18 %,
а за всю лактацію – до 10-14 %. 

На часі поширення передового зарубіжного досвіду
та впровадження роботизованих систем доїння корів в
господарствах України.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.
В УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого розроблені
«Рекомендації щодо створення сучасних молочних
ферм з роботизованими системами доїння корів».
Рекомендації підготовлені за результатами дослід-
ження, перевірки та оцінки науково-технічного рівня
технології виробництва молока з використанням робо-
тизованих систем доїння корів. Розглянуто результати
проведених в інституті комплексних досліджень техно-
логії виробництва молока з використанням елементів
роботизації та встановлено фактичні параметри функ-
ціонування молочного комплексу за такими складови-
ми: утримання худоби, годівля і напування корів,
доїння молочного поголів’я, охолодження молока,
прибирання гною, створення мікроклімату, ветери-
нарне обслуговування худоби. Установлено режим
функціонування роботизованої доїльної установки в
умовах експлуатації. Наведено експертизу технології
виробництва молока з використанням роботизованих
систем доїння корів на відповідність вимогам і нормам
чинних вітчизняних і європейських нормативних доку-
ментів. Висвітлено оцінку відповідності технології
сучасному рівню наукових і технічних знань, тенден-
ціям науково-технічного прогресу. Підготовлено про-
позиції виробництву. Запропоновано проектно-техно-
логічне рішення тваринницького об’єкта  на прикладі
молочної ферми на 50 корів з використанням доїльно-
го робота.

За даними наукових повідомлень, доїльні роботи
функціонують 24 години на добу, з яких протягом 21
години здійснюється процес доїння корів, а три годи-
ни необхідні для миття та очищення лазерного сенсо-
ра. Один доїльний робот здатний обслуговувати 50-70

Рис.1 – Роботизована система доїння корів

© Постельга С., Смоляр В., Кириченко Л. 2017
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корів. На думку німецьких фахівців, до 2025 року
доїльні роботи будуть домінувати на молочних фермах
з поголів'ям від 50 до 250 корів. 

В умовах використання доїльного робота є можли-
вість технологічного контролю за стадом. Під час
доїння корів реєструються такі дані: активність тварин;
жива маса; молочна продуктивність; рівень споживан-
ня кормів; залишок кормів у розрахунку на корову;
тривалість доїння корів; максимальна швидкість моло-
ковіддачі; фізіологічний стан тварин за кількістю сома-
тичних клітин в молоці.

Доїння корів, як професія, на жаль, не вважалося
престижним. Чим далі, тим важче знайти оператора
машинного доїння на молочну ферму. У зв’язку з цим,
заслуговують на увагу доїльні роботи, які набувають
широкого розповсюдження в Західній Європі. З`яви-
лись доїльні роботи і в Україні. Фірма “DeLaval”
(Швеція) ввела в експлуатацію у ТДВ «Терезине»
Білоцерківського району Київської області вісім
доїльних роботів на молочній фермі.

До складу системи добровільного доїння «VMS»
фірми “DeLaval” входять такі основні складові: багато-
функціональний важіль; блок камери; завантажуваль-
ний пристрій; доїльний модуль; модуль підготовки
дійок; стійло і ворота; гідравлічний насосний агрегат;
установка для промивання; блок живлення; електрон-
ний блок; модуль годівлі; перемикач.

Зараз в Україні побудовано і функціонує лише дві
молочні ферми з використанням доїльних роботів,
тому надзвичайно важливим є розроблення рекомен-
дацій виробництву щодо впровадження роботизова-
них систем доїння корів.

Мета досліджень – нарощування обсягів вироб-
ництва молока, суттєве покращення його якості,
поліпшення престижності та умов праці в тваринницт-
ві через упровадження  роботизованих систем доїння
корів на молочних фермах. 

Результати досліджень. Запропоновані для
доїння корів на вітчизняних молочних фермах високое-
фективні європейські системи добровільного  доїння,
так звані доїльні роботи, забезпечують високоякісне
фізіологічно обумовлене, мотиваційне доїння корів.

Детальне вивчення функціонування доїльного
робота показало вагомі переваги роботизованих
систем доїння корів порівняно з іншими типами
доїльних установок. Уже згадане фізіологічно обумов-
лене добровільне доїння корів протягом доби та щад-
ний режим доїння корів, коли видоюється окремо
кожна частка вимені, сприяють підтриманню належно-
го фізіологічного стану тварин і низького рівня захво-
рювання на мастит.

У зоотехнічній роботі на молочній фермі не менш
важливо контролювати фізіологічний стан корів, крат-
ність доїння. Якщо на початку лактації корову потрібно
доїти частіше, то в період запуску програма доїльної
системи зменшує частоту її заходів на доїльний робот.

Наведені фактори в умовах використання доїльних
роботів забезпечують збільшення терміну продуктив-
ного, господарського використання корів у середньо-
му на одну-півтори лактації.

Використання роботизованих систем доїння корів
дає можливість отримувати молоко найвищої якості.

У селекційно-племінній роботі на молочних фермах

важлива роль належить підбору корів за їх придатністю
до машинного доїння, а в умовах використання
доїльних роботів це має вирішальне значення для
ефективного господарювання. Виходячи з наведено-
го, ключовим фактором для ефективного використан-
ня доїльних роботів є якість поголів’я корів дійного
стада за їх екстер’єрними, морфологічними, фізіоло-
гічними та функціональними характеристиками.

Нами запропоновано оптимізовані характеристики
дійного поголів’я високопродуктивних корів для їх під-
бору до доїння на доїльних роботах за такими показ-
никами екстер’єру корів з високою молочною продук-
тивністю: висота в холці – 124-143 см, висота в крижах
– 126-145 см, ширина грудей – 43-60 см, глибина гру-
дей – 70-77 см, ширина у маклоках – 48-67 см, шири-
на у кульшових зчленуваннях – 43-57 см, ширина у сід-
ничних  горбах – 30-40 см, ширина у черевній ділянці –
61-78 см, коса довжина тулуба – 132-174 см, обхват
грудей – 192-220 см. 

За морфологічними характеристиками вимені про-
понуються такі параметри високопродуктивних корів:
діаметр дійок – 1,5-5,0 см, довжина дійок – 3,0-7,3 см,
відстань між передніми дійками – 21,0- 25,2 см, від-
стань між задніми дійками – 9,7-14,0 см, відстань між
передніми і задніми дійками  – 13,0-14,3 см, відстань
від кінчика передньої дійки до підлоги – 38,2-44,0 см,
відстань від кінчика задньої дійки до підлоги – 36,2-
43,0 см, відстань від дна молочної залози до підлоги –
44,2- 51,0 см. З-поміж іншого, під час вибору корів для
доїння на доїльному роботі слід враховувати такі роз-
мірні характеристики: мінімальна відстань від дна
вимені до кінчика задньої дійки – 3,0 см; мінімальна
відстань від рівня черевної порожнини до кінчика
передньої дійки – 3,0 см; відстань між кінчиком задньої
дійки та кінцівки корови – 15,0 см; відхилення дійки від
вертикального розміщення вимені – 45 °. Вим’я повин-
но бути ванноподібним, чашоподібним, округлим за
формою, атрофія часток вимені не допускається.

За фізіологічними та функціональними характери-
стиками високопродуктивних корів бажані такі показ-
ники: середній добовий надій молока – 23,6-40,5 кг,
максимальний добовий надій молока – 36,1-53,5 кг,
масова частка жиру в молоці – 3,78-3,94 %, тривалість
разового доїння – 6,1-7,8 хв., середня інтенсивність
молоковиведення –1,8-2,3 кг/хв., максимальна інтен-
сивність молоковиведення – 2,7-4,0 кг/хв., макси-
мальна інтенсивність молоковиведення у окремих
корів – 3,2-5,9 кг/хв., інтенсивність молоковиведення:
за першу хвилину доїння – 2,3-3,5 кг/хв., за другу хви-
лину доїння – 2,7-3,9 кг/хв., за третю хвилину доїння –
2,3-2,8 кг/хв.

Переконливо рекомендуються такі специфічні
заходи з підготовки і введення в експлуатацію
доїльних роботів:

– доїльні роботи вводять в експлуатацію лише після
завершення будівництва або реконструкції молочної
ферми;

– персонал повинен бути підготовлений до роботи
на доїльному роботі, потрібно ознайомитись з
Настановою щодо експлуатації та програмним забез-
печенням роботизованої системи, важливо також
уміти працювати з комп’ютером, дотримуватись пра-
вил безпеки праці;
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– для доїння на доїльному роботі базовими харак-
теристиками корів є їх здоров’я, придатність до доїння
на доїльному роботі, стан ратиць кінцівок корів, їх
фізіологічний стан, наявність маститів, хворих тварин
не допускають до доїння з використанням роботизо-
ваних систем;

– за один-два тижні до введення роботизованої
системи доїння в експлуатацію, щоб корови звикали
до доїння та уникали стресів на доїльному роботі,
доцільно пропускати нетелей і первісток через
доїльний робот з підгодівлею концентрованими кор-
мами, без процесу доїння;

– нові корови, які надходять в групу, адаптуються
протягом трьох-п’яти днів з коровами, які вже звикли
до доїння на доїльному роботі;

– регулярно перевіряти стан корів за даними
комп’ютера, якщо більше 12 годин вони не заходять на
доїльний робот;

– періодично перевіряти повноту видоювання корів
на доїльному роботі та якість діагностики маститу; 

– в умовах низької температури повітря у зимовий
період року потрібно локалізувати зону функціонуван-
ня доїльних роботів з використанням заслонів від про-
никнення холодного повітря (наприклад, фанерні
щити, штори з полімерних матеріалів тощо). Після
локалізації зони доїння необхідно використовувати
обігрівачі для додаткового обігрівання повітря до тем-
ператури не нижче ніж 2 °С;

– для відтворювання стада доцільно планувати оте-
лення корів рівномірно протягом року, що забезпечить
стабільне виробництво молока;

– під час експлуатації доїльних роботів доцільно
залучати висококваліфікованих консультантів в галузі
тваринництва і роботизації технологічних процесів на
тваринницьких фермах;

– підтримувати зв’язки з іншими господарствами,
які використовують доїльні роботи.

Висновки. Розроблені рекомендації щодо впро-
вадження в Україні доїльних роботів щоб забезпечити
нарощування виробництва молока високої якості,
суттєвого покращення умов праці в тваринництві. На
роботизованих молочних фермах для корів з високою
молочною продуктивністю створені фізіологічно адек-
ватні, сприятливі умови для отримання високоякісної
продукції. 
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Аннотация. В статье приведены рекомендации
относительно внедрения современных роботизиро-
ванных систем доения коров на отечественных молоч-
ных фермах. Использование доильных роботов на
фермах по производству молока дает возможность
получать продукцию наивысшего качества. Ключевым
фактором для использования доильных роботов
является качество поголовья коров дойного стада по
экстерьерным, морфологическим, физиологическим
и функциональным характеристикам. Предложены
оптимизированные свойства коров с высокой молоч-
ной производительностью для доений на доильных
роботах. Приведен ряд специфических мероприятий
по подготовке и введению в эксплуатацию роботизи-
рованных систем доения коров.

Summary. The article gives recommendations on the
introduction of modern robotic systems for milking cows
on domestic dairy farms. The use of milking robots on milk
production farms makes it possible to obtain products of
the highest quality. The key factor for the use of milking
robots is the quality of the herd of cows of milking flocks
according to the exterior, morphological, physiological
and functional characteristics. Optimized properties of
cows with high milk productivity for milking in milking
operations are proposed. A number of specific measures
for the preparation and commissioning of robotic systems
for milking cows are given.

Стаття надійшла до редакції 17 травня 2017 р.

Урожай без потрясінь або програма 
«STOP С ТРЕС»

УДК 631.52:589.252

У статті наведена інформація про програму «STOP СТРЕС», розроблену фахівцями компанії БТУ-Центр.
Стреси у рослин виникають від обробки насіння протруйниками, приморозків, посадки, залишків ґрунтових гер-
біцидів. Цю ситуацію, за рекомендаціями фахівців БТУ-Центр, можна виправити застосуванням трьох живих мік-
робіологічних препаратів: Органік-баланс, Азотофіт і Липосам. Для захисту рослин від грибкових і бактеріаль-
них хвороб доцільно обробляти рослини мікробними фунгіцидами ФітоХелп або МікоХелп. Ефективність вико-
ристання біологічних препаратів компанії БТУ-Центр перевірена в фермерському господарстві Колач Е.Й.
(Володимирський район Волинської області) та у фермерському господарстві с. Вереси Житомирської області.

Хоменко Т., Болоховський В. (БТУ-Центр)

© Хоменко Т., Болоховський В. 2017
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Стреси у рослин – одна з причин значного недобо-
ру врожаю. З цією проблемою аграрії стикаються
неодноразово за сезон, починаючи від обробки насін-
ня протруйниками. Приморозки, посухи, залишки
ґрунтових гербіцидів тощо продовжують свій негатив-
ний вплив на посіви. Відтак втрачаємо від 10 до 20 %
запланованого врожаю.

Експериментальні та практичні дослідження компа-
нії «БТУ-Центр» довели, що боротися зі стресами мож-
ливо!

Аби допомогти та виправити цю ситуацію, пропо-
нуємо програму «STOP СТРЕС» із застосуванням трьох
мікробіологічних препаратів: Органік-баланс®,
Азотофіт®, Липосам®.

Вони містять корисні мікроорганізми, що проду-
кують біологічно активні речовини (амінокислоти, гор-
мони росту, вітаміни та інші), які мають антистресову
дію і поступово відновлюють і налагоджують розвиток
рослин.

Слід зупинитися на особливій ролі гормонів. У знят-
ті стресів важливу роль відіграють ауксини, цитокініни
і гібереліни. Вони регулюють гармонійний розвиток
рослини. Стресові фактори, скажімо заморозки чи
опіки від пестицидів, блокують їх продукування росли-
ною. При цьому зупиняється зростання та фазові
перетворення. Тому, фахівці компанії «БТУ-Центр»
рекомендують застосовувати живі мікробні біопрепа-
рати, які відповідають за вироблення природних гор-
монів росту і молодості. Під час стресу рослина не
може сама їх виробити, тому ми даємо їх ззовні і рос-
лина починає відновлюватися: пришвидшує поділ клі-
тин, іде регенерація вегетативних і генеративних орга-
нів.

Також слід пам’ятати, що ослаблені та ушкоджені
рослини більш уразливі до грибкових та бактеріальних
хвороб. Для їхнього захисту рекомендуємо обробити
рослини мікробними фунгіцидами, а саме –
ФітоХелп® або МікоХелп®. Ці біопрепарати мають
потужну бактерицидну та фунгіцидну дію, бо до їх
складу входять мікроскопічні гриби та бактерії – анта-
гоністи збудників широкої низки хвороб.

Практичний досвід. 1. Заморозки. Фермерське
господарство Колач Е.Й., Волинська область,
Володимирський р-н, на власному досвіді перекона-
лося в ефективності програми «STOP СТРЕС».
Пшениця, оброблена за програмою «STOP СТРЕС»,
пережила весняні заморозки 2017 р. без помітних
змін. Оброблена пшениця виглядає значно зеленішою
та здоровою. Препарати вносили 27.03.20 17 р (рис. 1).

2. Пестицидне навантаження. Фермерське госпо-
дарство, с. Вереси, Житомирська обл., 2016 рік (рис. 2).

Отже, стресів рослинам уникнути практично не
можливо. Але їх можна попередити, зменшити нега-
тивну дію, відновити фізіологічні процеси. Програма
«STOP СТРЕС» дозволяє за високої рентабельності
вирішити проблему пестицидного навантаження,
сформувати стійкість культур до стресових умов сере-
довища, регулювати сталий розвиток, збалансоване
живлення та засвоєння поживних речовин рослинами.

Фахівці компанії «БТУ-Центр» нададуть консультації

щодо норм та правильного використання мікробіоло-
гічних препаратів.

Мікробні препарати – технології майбутнього!

Аннотация. В статье приведена информация о
программе «STOP Стресс», разработанная специали-
стами компании БТУ-Центр. Стрессы у растений воз-
никают от обработки семян протравителями, замо-
розков, посадки, остатков почвенных гербицидов. Эту
ситуацию, по рекомендациям специалистов БТУ-
Центр, можно исправить применением трех живых
микробиологических препаратов: Органик-баланс,
Азотофит и Липосам. Для защиты растений от грибко-
вых и бактериальных болезней целесообразно обра-
батывать растения микробными фунгицидами
ФитоХелп или МикоХелп. Эффективность использо-
вания биологических препаратов компании БТУ-
Центр проверена в фермерском хозяйстве Колач Э.И.
(Владимирский район Волынской области) и в фер-
мерском хозяйстве с. Вересы Житомирской области.

Summary. This article provides information about the
program «STOP STRESS", developed by the company
BTU Center. Stress in plants emerging from seed treat-
ment protectants, frost, planting, soil residual herbicides.
This situation, the recommendations of experts BTU
Center, can be corrected using three live microbiological
preparations: Organic Balance, Azotоfit and liposom. To
protect plants against fungal and bacterial diseases it is
expedient to apply microbial fungicides FitoHelp or
Mikohelp. The efficiency of the biological products of BTU
Center is tested on a Kolac E.Y. farm (Vladimir region,
Volyn region) and on a farm in Veresy village of Zhytomyr
region.

Ключові слова: Стреси рослин, заморозки, залишки ґрунтових гербіцидів, мікробні препарати і фунгіциди,
програма «STOP СТРЕС».

а) б)

Рис. 1 –  а) Дослід.
Технологія господарства + програмА «STOP СТРЕС»;

б) Контроль. Технологія господарства

а) б)

Рис. 2 –  а) Стрес, викликаний внесенням гербіцидів .
11.06.2016р; б) 11 днів після обприскування мікробними біо-

препаратами. 23.06.2016 р 

Стаття надійшла до редакції 24 травня 2017 р.
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Суть проблеми. В усьому світі все ширше засто-
совується електроенергія, яка не оминає й агросек-
тор. Електротрактор – не новий напрямком для вина-
хідників, але на сьогодні досить швидко почав розви-
вається. Науковці ННЦ «ІМЕСГ», врахувавши світові
тенденції, розробили електротрактор ХТЗ-2511Е,
який, виходячи з тягового розрахунку і лабораторно
польових досліджень, обладнали додатково автомати-
зованим пристроєм оптимізації роботи силового елек-
тродвигуна та захистом акумулятора електричної
енергії.

На сьогодні наявна велика кількість електротракто-
рів різних типів, але основне завдання – потрібен трак-
тор еквівалентного або навіть набагато кращого рівня
за свого дизельного конкурента. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У попе-
редніх роботах закордонних і вітчизняних учених, у
тому числі фахівців Національного наукового центру
ННЦ «ІМЕСГ», досліджено окремі питання організації
роботи електротракторів, вибору силового електро-
привода [1,2,3,4], розробки принципових схем керу-
вання електроприводом, оцінки економічного, еколо-
гічного та соціального ефекту.

Недостатня розвиненість науково-прикладних
передумов створення електротракторів та реально
існуюча потреба в них зумовлює необхідність прове-
дення досліджень для підвищення їхньої енергетичної
ефективності, надійності та широкого впровадження
[5, 6, 7], що надто важливо для України в екологічному
та паливно-енергетичному аспектах.

Мета досліджень. Підвищення ефективності
роботи електротрактора ХТЗ-2511Е під час виконання
основних агротехнологічних операцій завдяки системі
контролю завантаження.

Методи дослідження. Теоретичний тяговий роз-
рахунок, відомчі випробування, лабораторно-польові
дослідження, аналіз отриманих попередніх дослід-
жень проводився на основі вивчення науково-технічної
інформації у галузі мобільної енергетики на електро-
акумуляторному приводі.

Результати досліджень. Встановлено, що на сьо-
годні приділяється велика увага електротранспорту, в
нашому випадку електротракторам, через високий

ККД сучасних тягових електродвигунів, який досягає
до 95%. Внаслідок проведення тягового розрахунку і
лабораторно польових досліджень, на електротрактор
ХТЗ-2511Е було розроблено систему контролю заван-
таження електротрактора (таблиця 1) [8].

Система контролю 
завантаження електротрактора

УДК 631.3.83

У статті представлена система контролю завантаження електротрактора, яка подовжує строк служби акуму-
ляторної батареї та збільшує міжзарядний час роботи електротрактора. Встановлено, що електротрактор має
дві особливості: джерело енергії портативне та хімічне або електромеханічне; тягове зусилля забезпечується
тільки електродвигуном. Переваги електротрактора: відсутність шкідливих викидів; простота конструкції та
управління; висока надійність і довговічність; низька вартість експлуатації; можливість підзарядки від побутової
електричної мережі; коефіцієнт корисної дії електродвигуна становить 90–95%.

Ключові слова: Система контролю завантаження електротрактора, електротрактор, трактор, електродви-
гун, теоретичний тяговий розрахунок, тяговий діапазон, номінальна потужність двигуна.

Рис. 1 – Загальний вигляд трактора ХТЗ-2511Е (а) 
та ХТЗ-2511 (б)

Слободян В., науковий співробітник (ННЦ ІМЕСГ)

а) б)

Загальні дані ХТЗ-2511Е ХТЗ-2511

Тяговий клас 0,6

Швидкість, км/год 0,1-25 1,37-30

Маса, кг 2150 2080

Кількість передач

Вперед 8 8

Назад 8 6

Двигун

Тип Електро Дизельний

Марка Golden Motor 10KW
Fan Cooling Д120

Потужність, кВт:
-експлуатаційна
-номінальна
-пікова

1-20
10
20

18,4
19,5
20

Частота обертання, об/хв 1-4000 800-1950

Охолодження Повітряне

Акумулятор 6 штук – «6CT-190»-
380А, 36V 6CT-100A, 12V

Гідросистема Електромеханічна Механічна

Таблиця 1 – Коротка порівняльна характеристика 
ХТЗ-2511Е і ХТЗ-2511

© Слободян В. 2017



Теоретичний тяговий розрахунок ХТЗ 2511Е і ХТЗ-
2511 виконують з урахуванням місця, яке займають
трактори у типажі сільськогосподарських тракторів
згідно з міждержавним стандартом ГОСТ 27021-86 [9].

Визначення тягового діапазону трактора та тягово-
го зусилля трактора на нижній межі вибраного діапа-
зону.

Тяговий діапазон трактора обчислюють за форму-
лою:

(1)

де � = 1,15 – 1,30 – коефіцієнт розширення тягово-
го діапазону трактора;

і – номінальне тягове зусилля на гаку
досліджуваного трактора і трактора нижчого тягового
класу, кН. 

Експлуатаційна потужність двигуна трактора визна-
чається за формулою:

(2)

де �ТЯГ.Н – тяговий ККД трактора при його роботі з

номінальним тяговим зусиллям на гаку. 
Для визначення номінальної потужності двигуна

Nен, одержане значення NЕ необхідно збільшити на

4…8 % за формулою:
Nен = NЕ� (1,04…1,08). (3)

За отриманими результатами теоретичного тяго-
вого розрахунку побудовано графіки (рис. 2).

Електротрактор має дві особливості: джерело
енергії портативне та хімічне чи електромеханічне;
тягове зусилля забезпечується тільки електродвигу-
ном. Переваги електротрактора: відсутність шкідливих
викидів; простота конструкції та керування; висока
надійність і довговічність (до 20–25 років) порівняно зі
звичайним трактором; низька вартість експлуатації;
можливість підзарядки від побутової електричної
мережі, але такий спосіб у 5–10 разів триваліший, ніж
від спеціального зарядного пристрою; коефіцієнт
корисної дії електродвигуна становить 90–95%; масо-
ве застосування електротрактора допоможе у вирі-
шенні проблеми "енергетичного піка" за рахунок під-
зарядки акумуляторів у нічний час [10].

На основі проведених досліджень розробляється
система контролю завантаження електротрактора
через формування сигналу оператору про необхід-
ність зменшення чи збільшення передатного числа
трансмісії коробки зміни швидкостей залежно від
величини робочого струму (рис. 3).

Висновки. Система контролю завантаження елек-
тротрактора подовжує строк служби акумуляторної
батареї та збільшується міжзарядний час роботи трак-
тора при виконанні агротехнологічних операцій за
рахунок раціонального використання електричної
енергії.

а)

б)

в)

г)

Рис. 2 – Графік порівняння тягової характеристики ХТЗ-2511Е з
ХТЗ-2511;

а) частота обертання; б) швидкість руху; в) тягова потужність; 
г) буксування в залежності від навантаження на крюку

Рис. 3 – Система контролю завантаження електротрактора:
1–блок аналізу обчислення та формування керованого сигналу,

2 – датчик струму, 3 –датчик напруги, 4 – датчик обертів, 5 –
графічний інформаційний дисплей, на якому відображається

інформація на перемикання передачі, стан заряду акумулятор-
ної батареї і швидкість руху електротрактора
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Аннотация. В статье представлена система конт-
роля загрузки электротрактора, которая увеличивает
срок службы аккумуляторной батареи и время работы
электротрактора. Установлено, что электротрактор
имеет две особенности: источник энергии портатив-
ный и химический или электромеханический; тяговое
усилие обеспечивается только электродвигателем.
Преимущества электротрактора: отсутствие вредных
выбросов; простота конструкции и управления; высо-
кая надежность и долговечность; низкая стоимость
эксплуатации; возможность подзарядки от бытовой
электрической сети; коэффициент полезного дей-
ствия электродвигателя составляет 90-95%.

Summary. The paper presents a control system for
loading an electric tractor, which increases the service life
of the battery and the operating time of the electric trac-
tor. It is established that the electric tractor has two fea-
tures: a portable and chemical or electromechanical
power source; traction effort is provided only by the elec-
tric motor. Advantages of the electric tractor: no harmful
emissions; simplicity of design and management; high
reliability and durability; low cost of operation; possibility
of recharging from the household electric grid; the effi-
ciency of the electric motor is 90-95%. 

Стаття надійшла до редакції 16 червня 2017 р.

Енергоощадні  рішення на «Aquat erm Kyiv 2017»

УДК 621.18/ 621.181.27

У статті наведена інформація про нові енергоощадні рішення, представлені на 19-й Міжнародній виставці
енергоефективного опалення, водопостачання, вентиляції, кондиціювання, відновлювальної енергетики, сан-
техніки та басейнів, яка відбулася 30.05 - 02.06. 2017 року в Києві у Міжнародному виставкому центрі. Велику
зацікавленість викликали твердопаливні котли промислового призначення автоматичної серії. Конструкція кот-
лів дозволяє використовувати низькосортне паливо: дрова, відходи деревини, торф, пелети та інше паливо.

Ключові слова: міжнародна виставка, енергоощадні рішення, відновлювальна енергетика.

Рудик Л., молодший науковий співробітник (УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого)

© Рудик Л. 2017

З 30 травня по 2 червня 2017 року відбулася 19-та
Міжнародна виставка енергоефективного опалення,
водопостачання, вентиляції, кондиціювання, віднов-
лювальної енергетики, сантехніки та басейнів
«Aquaterm Kyiv 2017». Організатор виставки лідер на
ринку організації міжнародних виставок – ДП «Прем’єр

Експо».
«Aquaterm Kyiv 2017» – унікальна галузева подія, на

якій представлено інноваційні системні рішення для
кожного сектора.

Своє обладнання представили такі іноземні компа-
нії: Австрія, Бельгія, Білорусь, Болгарія, Велика
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Британія, Італія, Китай, Латвія, Литва, Німеччина,
Південна Корея, Польща, Румунія, Сербія,
Словаччина, Туреччина, Франція, Чехія.

Учасники поділялися за основними категоріями
діяльності: опалювальне обладнання; устаткування
для водопостачання; труби, фітинги, арматура; басей-
ни, обладнання для басейнів і саун; прилади контро-
лю, вимірювання і регулювання, системи автоматиза-
ції; устаткування для вентиляції та кондиціювання;
ванна кімната – дизайн та технології. 

Найбільшою популярністю на виставці кори-
стувалося обладнання для відновлювальної енер-
гетики та енергоефективного опалення.

Велику зацікавленість викликали котли пелетні
автоматичні серії «TWIN» (рис.1), призначенні для опа-
лення приміщень площею до 7000 м2. Конструкція
агрегатів дозволяє застосовувати низькосортне
пелетне паливо.

На сьогодні важливе місце на ринку України зай-
мають твердопаливні системи опалення промислово-
го призначення, а саме, твердопаливні котли серії
MARTEN INDUSTRIAL-T, які стали візитною карткою і
гарантом високої якості продукції торгової марки
MARTEN – роботизова-
ного зварювання і
порошкового фарбуван-
ня. Котли характери-
зуються великою каме-
рою завантаження пали-
ва (рис. 2).

Завдяки оснащенню
сучасною автоматикою,
яка забезпечує керуван-
ня подачею повітря в
камеру згорання і робо-
тою циркуляційного
насоса, обладнання дозволяє домогтися більш трива-
лого періоду автономної роботи – до 36 годин. 

Відмінними рисами рішення INDUSTRIAL-T є: мож-
ливість використання палива практично будь-якої
вологості; підвищення ККД до 87%; наявність заванта-
жувальних камер збільшеного розміру; інтегровані в
конструкцію котла вибухові клапани; підвищена площа
теплообміну завдяки трубному теплообміннику.

Промислові твердопаливні водогрійні котли KALVIS
K100….K1250 з ручним завантаженням палива (рис.3),
пристосовані для опалення дровами, відходами дере-
вини, тирсою, торф’яними брикетами, кам’яним вугіл-

лям та іншим кусковим паливом.
Особливостями цих котлів є: оптимальне футеру-

вання топки шамотовим матеріалом; піддув підігрітого
первинного і вторинного повітря в зону горіння; уста-
новка в теплообмінниках
турбулізаторів; автоматична
підтримка заданого темпе-
ратурного режиму; великі
двері обслуговування і
топки; лівобічний і правобіч-
ний варіанти дверей котла
(на замовлення); зручні й
надійні інструменти обслуго-
вування; рівномірне охолод-
ження стінок водою оберігає
теплообмінник від накипу;
теплообмінник жаротрубний
змонтований у барабані
котла; довгий шлях потоку
продуктів горіння забезпечує хорошу віддачу тепла;
використано сучасну технологію і високоякісні ком-
плектувальні; екологічні показники відповідають євро-
пейським стандартам.

Твердопаливні котли надтривалого горіння
Stropuva-Ukraine, LLC українсько-литовського підпри-
ємства є родоначальниками котлів верхнього горіння.

Переваги твердопаливних котлів тривалого горіння
Stropuva:

- горіння однієї закладки дров  –
до 30 годин;

- економічність – ККД досягає
87% залежно від режиму роботи;

- енергонезалежність;
- безпека – конструктивні особ-

ливості котла гарантують його без-
печну експлуатацію;

- чистота та екологічність;
- надійність.
Конструктивно котел (рис. 4)

складається з двох сталевих цилінд-
рів, один всередині іншого, між
якими знаходиться вода як теплоно-
сій. У внутрішньому циліндрі розмі-
щена топка, в яку закладається
паливо. Розпалюють котел зверху,
після чого на осередок горіння опус-
кається телескопічна труба з насад-
кою-розподільником для подачі повітря у зону горіння.
По мірі згорання палива зверху вниз, розподільник
повітря під дією своєї ваги поступово опускається,
забезпечуючи оптимальні умови горіння. Під час робо-
ти котел підтримує задану температуру теплоносія,
змінюючи інтенсивність горіння палива за допомогою
біметалічного регулятора тяги.

Отже, котел максимально економно витрачає пали-
во. Надлишок тепла не виробляється, тому акумулю-
вальний резервуар не обов’язковий.

ADRIAN-AIR MID ECO – генератори теплого повітря
для опалення об’єктів промислового та сільськогоспо-
дарського призначення (Рис. 5).

Потужний вентилятор генератора подає свіже
повітря прямо в опалювальне приміщення, а також у
середні приміщення за допомогою повітропроводів.

Рис. 1 – Котел пелетний автоматичний серії «TWIN»

Рис. 2 – Твердопаливний котел
серії MARTEN INDUSTRIAL-T

Рис. 3 – Промисловий твер-
допаливний водогрійний

котел KALVIS

Рис. 4 –
Конструкція котла

Stropuva



Працюють генератори теплого повітря на відходах
рослинництва та тваринництва, побутових відходах,
які розкладаються.

Г е н е р а т о р и
дозволяють значно
економити енер-
гію. Наприклад, у
галузі, яка має
власні дерев’яні
відходи, затрати на
опалення можуть
дорівнювати нулю.

Основні харак-
теристики:

- ККД більше
80%;

- Обмурування з
вогнетривкої цегли для уникнення перегріву в місцях,
найбільш схильних до впливу полум'я;

- виготовлений із товстолистової сталі;
- великий об’єм камери згорання;
- колосники з жароміцної сталі;
- заслінка димоходу;
- великий збірник для золи;
- реверсивний вентилятор;
- конструкція дозволяє забезпечити просте обслу-

говування та очищення.
Успішно знайшли своє застосування на території

України високоефективні котли підприємства «Маяк»
(рис. 6), призначені для теплопостачання індивідуаль-
них житлових будинків, квартир, адміністративно-гос-
подарських та виробничих об'єктів, обладнаних систе-
мами водяного опалення з природною або примусо-
вою циркуляцією теплоносія. Вони помітно відріз-
няються високими техніко-економічними показника-
ми, бездоганною якістю, оптимальним співвідношен-
ням "ціна-ефективність-якість", простотою в монтажі
та обслуговуванні, надійністю в роботі. 

Котли підприємства «Маяк» мають різну структуру і

режими роботи. Одні з них – котли довготривалого
горіння, наприклад, ECO MANUAL потужністю від 16 до
95 кВт. Інші котли – традицій-
ні з водоохолоджувальними
колосниками серії STANDARD
PLUS потужністю від 12 до 50
кВт. Наявні котли шахтні
довготривалого горіння КТШ
ECO LONG BURNING та котли
традиційні з чавунними
колосниками серії STANDARD
потужністю від 12 до 98 кВт.

Всебічно розвинуте під-
приємство «Altek» є активним
учасником міжнародних
виставок, професійних кон-
ференцій та круглих столів з
енергогенерувальних техно-
логій та альтернативної енер-
гетики:

- сонячні електростанції;
- сонячні колектори та геліо-

системи;
- вітряні електростанції;
- теплові насоси та системи

кондиціювання (рис.7);
- системи автономного

освітлення (рис. 8);
- твердопаливні котли.
Загалом, 19-та Міжнародна

виставка енергоефективного
опалення, водопостачання, вен-
тиляції, кондиціонування, від-
новлювальної енергетики, сан-
техніки та басейнів «Aquaterm
Kyiv 2017» запропонувала різ-
номанітні  енергоощадні рішен-
ня для ефективного використання в повсякденному
житті.

Аннотация. В статье приведена информация о
новых энергосберегающих решениях, представлен-
ных на 19-й Международной выставке энергоэффек-
тивного отопления, водоснабжения, вентиляции, кон-
диционирования, возобновляемой энергетики, сан-
техники и бассейнов, состоявшейся 30.05 - 02.06.
2017 года в Киеве в Международном выставочном
центре. Большой интерес вызвали твердотопливные
котлы промышленного назначения автоматической
серии. Конструкция котлов позволяет использовать
низкосортное топливо: дрова, древесные отходы,
торф, пеллеты и другое топливо.

Summary. This article provides information about new
energy saving solutions presented at the 19th
International Exhibition of energy-efficient heating, venti-
lation, air conditioning, renewable energy, sanitary and
pools, held on 30.05 - 02.06. 2017 in Kiev at the
International Exhibition Center. The big interest was
caused by solid fuel boilers of industrial purpose of an
automatic series. The design of boilers allows the use of
low-grade fuels: firewood, waste wood, peat, pellets and
other fuels.

Рис. 5 – Генератор ADRIAN-AIR MID
ECO

Рис.6 – Різноманіття котлів підприємства «МАЯК»

Рис.7 – Тепловий насос для
опалення будинку

Рис.8 – Автономне
освітлення вулиці

Стаття надійшла до редакції 12 травня 2017 р.
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ТОВ «Краснянське спеціалізоване підприємство
«Агромаш» на регіональному семінарі-нараді  
на тему:  «Перспективи розвитк у та державна 

підтримка сільськогосподарського 
машинобудування промислових підприємств

Вінничини»

УДК 631.3:005.745

У статті наведена інформація про семінар-нараду, яка відбулась 27 квітня 2017 року в Тиврівському районі,
Вінницької обл., де було показано виробництво сучасної вітчизняної техніки та обговорено основні проблеми,
які стримують розвиток вітчизняних машинобудівних підприємств аграрного спрямування. Програма семінару-
наради включала пленарну частину, показ заводу ТОВ «Краснянське СП «Агромаш» та проведення виставки-
показу в роботі сільськогосподарської техніки виробництва підприємств Вінницької області: ТОВ «Краснянське
СП «Агромаш», ПАТ «Калинівське РП «Агромаш», ПАТ «Хмільниксільмаш», ВАТ «Могилів-Подільський машино-
будівний завод», ТОВ «Вінмашпостач», ТОВ «Агрофірма Акрона», ТДВ «Брацлав». ТОВ «Краснянське СП
«Агромаш» експонував дискові агрегати поверхневого обробітку, швидкісні дископаки, глибокорозпушувачі та
іншу техніку.

Ключові слова: Сільськогосподарська техніка, ТОВ “Краснянське СП “Агромаш”, семінар-нарада.

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

Вступ. 27 квітня 2017 р. на базі ТОВ «Краснянське
СП «Агромаш» відбувся семінар-нарада на тему:
«Перспективи розвитку та державна підтримка сіль-
ськогосподарського машинобудування промислових
підприємств Вінничини» (рис. 1). 

У роботі семінару-наради взяли участь біля 200
осіб, у тому числі: заступники голів районних держав-
них адміністрацій з питань агропромислового розвит-
ку; керівники структурних підрозділів з питань АПК
райдержадміністрацій та представники Департаменту
агропромислового розвитку Вінницької облдержадмі-
ністрації; керівники і відповідальні працівники передо-
вих базових господарств області; керівники підпри-
ємств-виготовлювачів техніки та обладнання у
Вінницькії області; дилери компаній з продажу сіль-
ськогосподарської техніки та обладнання у Вінницькій
області; керівники Національного наукового центру

«Інституту механізації та електрифікації сільського гос-
подарства», керівники УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого та
представники засобів масової інформації (рис. 2).

Рис. 1 – Президія пленарного засідання семінару-наради

Рис. 2 – Учасники семінару-наради: а – в залі засідань; 
б – на території ТОВ «Краснянське СП «Агромаш»

а)

б)

© Ясенецький В., 2017
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Нараду відкрив перший заступник голови
Вінницької облдержадміністрації Гижко А.П. У своєму
виступі він відмітив, що Вінницька область займає
провідні позиції з вирощування зернових в Україні.
Вона є лідером з виробництва ґрунтообробної техніки,
а флагманом у цій сфері є ТОВ «Краснянське СП
«Агромаш».

Потім слово було надано першому заступнику
голови Тиврівської РДА Бойку В.В, який доповів учас-
никам наради про славні традиції Тиврівського краю,
відмітив ключову роль ТОВ «Краснянське СП
«Агромаш» в забезпеченні сільгосптоваровиробників
району сучасною ґрунтообробною технікою.

Ключовим на семінарі-нараді був виступ генераль-
ного директора ТОВ «Краснянське СП «Агромаш»,
заслуженого машинобудівника України Пономаря
Ю.В. (рис. 4). Він розповів учасникам наради про ство-
рення і розвиток ТОВ «Краснянське СП «Агромаш».

Юрій Васильович відзначив, що сьогодні ТОВ
«Краснянське СП «Агромаш» є виробником широкої
номенклатури ґрунтообробної техніки. Сільгоспви-
робникам пропонується широка гама важких і легких
дискових борін, дископаки, глибокорозпушувачі, куль-
тиватори, гідравлічні зчіпки, лущильники, комбіновані
агрегати передпосівного обробітку грунту, важкі куль-
тиватори, агрегати для технології стріп-тіл, ремонтні
роботи, виготовлення металоконструкцій.

Особливість виробництва полягає в тому, що спо-

живачу пропонується техніка для тракторів потужністю
від 25 до 500 к.с. і в технологічному виконанні для
поверхневого, основного, глибокого стрип-тіл обро-
бітку грунту.

Колектив постійно працює над удосконаленням
конструкцій машин, підвищенням їхньої надійності,
забезпеченням якісного виконання технологічних про-
цесів.

За ці роки підприємством виготовлено біля 7 000
одиниць ґрунтообробної техніки, що склало серйозну
конкуренцію зарубіжним виробникам.

Щорічно нарощуються обсяги виробництва техніки
та запасних частин, створюються нові робочі місця.

За минулий рік на підприємстві виготовлено вало-
вої продукції на суму 103 млн. грн, а це 550 одиниць
ґрунтообробної техніки та запчастини до них, що на
35% більше, ніж у 2015 р.

Середня зарплата на підприємстві склала 6 458
грн.

Середня чисельність працівників, зайнятих маши-
нобудуванням, складає 140 чоловік.

Всього сплачено до бюджету 14,577 млн. грн, в
тому числі ПДВ - 4,3 млн. грн.

У пенсійний фонд перераховано 2,5 млн. грн.
Враховуючи сучасні, дедалі зростаючі агротехнічні

вимоги до ґрунтообробної техніки з упровадженням
інтенсивних технологій виробництва сільськогоспо-
дарської продукції, підприємство спільно з науковця-
ми Національного наукового центру «Інститут механі-
зації і електрифікації сільського господарства» та
Українського науково-дослідного інституту прогнозу-
вання та випробування техніки для сільськогоспо-
дарського виробництва ім. Л. Погорілого постійно
працює над удосконаленням машин та над розроб-
ленням і впровадженням нової прогресивної техніки.

Сьогодні на підприємстві готові до створення
посівного комплексу на базі своїх ґрунтообробних
машин та планується, що разом із науковими інститу-
тами та суміжниками буде успішно реалізовано це
завдання.

Вся техніка проходить випробовування на відповід-
ність вимогам техніки безпеки та на якість і технологіч-
ну відповідність  агротехнічним вимогам обробітку
грунту. Споживачам забезпечується гарантійне і піс-
лягарантійне обслуговування придбаної  техніки.

Підприємство зі своєю продукцією є постійним
учасником міжнародних та регіональних виставок
України та країн СНГ, в які експортується техніка. ТОВ
«Краснянське СП «Агромаш»  експортує техніку в
Молдову, Казахстан.

Назвав Пономар Ю.В. і низку проблем це:
- шалена конкуренція між вітчизняними виробника-

ми та імпортерами сільськогосподарської техніки, яка
вільно заходить на ринок України;

- підготовка спеціалістів робітничих професій галу-
зі машинобудування в нашій державі повинна бути на
кращому рівні; 

- сьогодні країна гостро потребує станочників звар-
ників, інструментальників;

- спостерігається відсутність достатніх коштів для
оснащення сучасним технологічним обладнанням;

- можливість отримати для начальних потреб кре-
дити за доступними відсотками - 1-3%, як за кордо-

Рис. 3 – Виступає директор Департаменту агропромислового
розвитку, екології та природних ресурсів Вінницької облдер-

жадміністрації Ткачук М.Ф.

Рис. 4 – Виступає заслужений машинобудівник України, гене-
ральний директор ТОВ «Краснянське СП «Агромаш» 

Пономар Ю. В.
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ном, а не 25-30%, як у нас, відсутня.
Події на Сході позбавляють наші машинобудівні

заводи ринку українського металопрокату.
Наші підприємства вимушені купувати деякі види

металопрокату за кордоном.
З 2012 року підприємство імпортує з Австрії листо-

ву сталь для виготовлення робочих органів ґрунто-
обробної техніки. Так, у 2016 році ввезено 600 тон
листової сталі.

Ще не так давно наша держава займала у світі 7 - 8
місце за випуском металопрокату.

Деякі види сортового прокату сьогодні купуються в
турецького та китайського виробника.

Нестабільність на енергетичному ринку породжує
хаос у ціноутворенні машинобудування. Сьогодні
труби дешевше привезти з Туреччини, Австрії, ніж
купити на наших заводах. 

Тільки за перший квартал ціни на метал піднімались
разів п’ять і подорожчання склало з 18 000 до 28 000 за
1 тонну труби, або 155 %.

Однією з болючих проблем вітчизняного с.-г.
машинобудування є відсутність міністерства машино-
будування, або хоча б департаменту чи іншої відповід-
ної структури, яка могла б разом з наукою об’єднати
зусилля виробників, визначити напрямки розвитку та
впровадження в життя технічної політики на селі.

Він також відмітив, що кожна країна світу захищає
свій ринок від зарубіжної техніки, а  наша держава доз-
воляє вільний доступ зарубіжної техніки на ринок
України.

Член-кореспондент НААН України Кравчук В.І. 
(рис. 5) у своїй доповіді поділився з учасниками семі-
нару-наради інформацією про новітні розробки
УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого та значну увагу приділив
проблемі безпеки продукції та продовольчій програмі.
Він зупинився на таких системних кроках з координації
діяльності підприємств регіонального сільськогоспо-
дарського машинобудування (за умови внесення змін
у Положення про Міністерство аграрної політики та
продовольства України щодо сільгоспмашинобуду-
вання): 

• Розробка та реалізація заходів на принципах дер-
жавно-приватного партнерства за такими напрямка-
ми: 

- моніторинг ринку техніки – пріоритетний перелік
розробок – вибір зразків-аналогів – Регістр техніки
для різних рівнів технологій; 

- формування компонувальних схем перспективних
машин – підбір елементної бази та технології вироб-
ництва – вибір підприємства – розробка проектів НД
та КД; 

- виготовлення дослідного зразка – проведення
випробувань (в тому числі і прискорених на надійність)
– коригування конструкції машини та супровідних НД; 

- документальне оформлення допуску машини на
ринок – інформаційний та технологічний супровід про-
сування її на ринок.

• Державна підтримка в рамках СОТ реалізації про-
дукції регіонального машинобудування через механіз-
ми здешевлення (лізинг, компенсація вартості та/або
кредитних ставок тощо).

• Створення сприятливого клімату для інвестицій-
ного розвитку матеріально-технічної бази підприємств

і зниження податкового навантаження (ліцензійне та
спільне виробництво зі статусом вітчизняного, спри-
ятлива кредитна політика, пільгові митні ставки на еле-
ментну базу, яка не виробляється в Україні тощо).

• Захист внутрішнього ринку техніки ІІ-IV  поколінь,
яка виробляється в Україні, та просування її на ринки
інших країн (збільшені ставки мита, участь у закордон-
них виставках, інформаційна робота українських тор-
гово-економічних місій тощо). 

Академік НААН України Адамчук В.В. зупинився на
концептуальних підходах до техніко-технологічного
оновлення агропромислового виробництва України
(рис. 6).

Основні причини, які гальмують оновлення МТП:
- відсутність обігових коштів у с.-.г. товаровироб-

ників для придбання нової техніки;
- відсутність дешевих кредитів;
- низька конкурентоздатність с.-г. техніки вітчизня-

ного виробництва;
- відсутність необхідного державного протекціоніз-

му щодо захисту вітчизняного товаровиробника;
- жорстка наступальна конкуренція іноземних фірм

виробників с.-г. техніки на українському ринку.
Начальник відділу НУБіП України Моісєєв В.В.

(рис.7) проінформував учасників семінару-наради про
нову розробку НУБіП – щілиноріз, дослідний зразок
якого виготовлено на ТОВ «Краснянське СП

Рис. 5 – Виступає заслужений працівник сільського господарст-
ва України, д-р техн. наук, проф., член-кор. НААНУ Кравчук В. І.

директор УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого

Рис. 6 – Виступає д-р техн. наук, академік НААНУ, директор
ННЦ ІМЕСГ Адамчук В.В.
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«Агромаш».
Начальник відділу Головного управління

Держпродспоживслужби у Вінницькій області Бартко
В.В. (рис. 8) проінформував учасників зібрання про
діючий порядок з реєстрації сільськогосподарської
техніки.

Для учасників семінару-наради були цікавими пові-
домлення представника Вінницької філії Національної
акціонерної компанії «Украгролізинг» та ТОВ ЛК
«Облінтерлізинг» про умови реалізації сільськогоспо-
дарської техніки через підприємства.

Після завершення пленарного засідання учасники
семінару-наради мали можливість ознайомитися з
основними технологічними процесами виробництва
ґрунтообробної техніки на ТОВ «Краснянське СП
«Агромаш». Особливу увагу учасників привернули
плазмові установки для різання листового металу
(рис. 9), станки для виготовлення робочих органів
(дисків, стрілчастих лап) ґрунтообробних машин,
складання батарейних секцій та інше. 

Заслуговує уваги і збудований сучасний збираль-
ний цех великогабаритної ґрунтообробної техніки,
введення в експлуатацію якого планується найближ-
чим часом (рис.10).

Після огляду підприємства учасникам наради було
представлено в полі виставкову експозицію ґрунто-
обробних машин з показом їх у роботі та іншої техніки
виробництва машинобудівних підприємств Вінницької
області (рис. 11).

Найпотужніше експонувалась на виставці і демон-
струвалась у роботі техніка ТОВ «Краснянське СП
«Агромаш». Усі ґрунтообробні агрегати були агрегова-
ні з тракторами відповідної потужності.

На виставці свою техніку представили такі підпри-
ємства Вінницької області: 

ТДВ «Брацлав» - міксер-кормозмішувач, індивіду-
альна доїльна установка УІД, садовий візок.

ВАТ «Могилів-Подільський машинобудівний
завод» - самохідний навантажувач Р6-КШП-6М.

ПАТ Калинівське районне підприємство
«Агромаш» - борона пружинна БПШ-8, борона рота-
ційна «Антей-6».

ТОВ «Вінмашпостач» – зернонавантажувач ЗН-
90, підйомник гідравлічний універсальний ПНУ-1,3

Рис. 7 – Виступає начальник відділу НУБіП України Моісєєв В.В.

Рис. 8 – Виступає начальник відділу Головного управління
Держпродспоживслужби у Вінницькій області Бартко В.В.

Рис. 9 – Плазмовий розкрій у дії

Рис. 10 – Збирання ґрунтообробної техніки в новому 
збиральному цеху

Рис. 11 – Виставка-показ у роботі техніки ТОВ «Краснянське СП
«Агромаш» та інших підприємств Вінничини
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(Сварог).
ТОВ «Агрофірма АРКОНА» – сівалка точного висі-

ву «Mistral» Maestro 6-D compact.
ПАТ « Хмільниксільмаш» – машини для внесення

мінеральних добрив МВД-0,7; МВД-1200; борона
зубова БЗМ-5,6.

ДП 45-й експериментальний механічний завод
– насосне обладнання, бензовози. 

Вінницький агрегатний завод – гідроциліндри,
гідронасоси (шестеренні).

Більше 2-х годин проходив демонстраційний показ
техніки в роботі – від поверхневого обробітку до гли-
бокого дискування та розпушування грунту (рис. 12 - 15).

Із представлених ТОВ «Краснянським СП
«Агромаш» 29 різних моделей техніки – 12 різнотипних
машин було показано в роботі. Особливою увагою та
схвальними відгуками учасників було відмічено диско-
ві агрегати поверхневого обробітку, швидкісні диско-
паки, важкі дискові борони і глибокорозпушувачі,
важкі культиватори, гідрофіковані зчіпки та інші сучас-
ні високотехнологічні та енергоощадні машини 
(рис. 11 - 15).

Представник НУБіП України Моісєєв С. представив
у роботі щілиноріз власної конструкції (рис. 18).

ВПВКМП «Лотірон» пропонував відвідувачам

Рис. 12 – Грунтообробний агрегат БДЛП-8.0 з посівним моду-
лем сидеральних культур 

Turbo-jet super-8 ТОВ «Краснянське СП «Агромаш»: а – перед
стартом, б – у роботі

а)

б)

Рис. 14 – Дископак Д-8 причіпний (ширина захвату – 8 м)

Рис. 15 – Чизель-глибокорозпушувач ЧГ-40 
(ширина захвату – 4 м)

Рис. 16 – Керівники заводу ПАТ Калинівське районне підприєм-
ство «Агромаш» на презентації своєї техніки

Рис. 17 – Голова правління ТДВ «Брацлав» Михайленко М.К.
представляє техніку свого підприємства
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виставки теплогенератори ТГБ-0,75 і ТГБ-1,5, тепло-
продуктивність яких складає 750 (0,64) і 1500 (1,3) КВт
(Гкал/год), питомі витрати біопалива – 253 і 264
кг/Гкал, питомі витрати електроенергії – 16,87 і 39,07
КВт/Гкал. Теплогенератори (рис. 19) призначені для
використання в складі зернових та овочевих сушарок
для сушіння зерна та овочів, у складі систем повітря-
ного опалення для обігрівання приміщень (опалення
промислових і побутових приміщень), а також у складі
сушильних камер для сушіння деревини (дров, розріз-
них, струганих та інших пиломатеріалів).

Представник журналу «Техніка і технології АПК»
Ясенецький В.А. взяв інтерв’ю у директора ТОВ
«Краснянське СП «Агромаш», заслуженого машинобу-
дівника України Юрія Пономаря.

Ясенецький В. А. – Юрій Васильович, як спрацював
колектив ТОВ «Краснянське СП «Агромаш» у 2016
році?

Пономар Ю. В. – Можна впевнено сказати: колек-
тив нашого підприємства добре працював, ми мали
достатньо замовлень, які виконали вчасно і якісно,
задовольнивши наших партнерів, за обсягами вироб-
ництва досягли рівня докризового 2008 року. Якщо
раніше більшість замовлень надходило з України,
Росії, Молдови, то в 2013 році розпочали поставку
сільгоспмашин з брендом «Краснянка» аграріям
Казахстану. Серед основних наших покупців – великі
компанії «Техноторг», «Агроресурс» та інші. Основою

успішного функціонування нашого підприємства у
2016 році, як і в попередні роки, є створення профе-
сійної команди керівників підрозділів, конструкторів,
технологів, інженерів та виробничників (рис. 20).

Ясенецький В. А. – Які плани Вашого підприємства
на 2017 рік?

Пономар Ю. В. – Продовжити виробництво ґрунто-
обробної техніки. Плануємо освоїти посівну техніку.

Ясенецький В. А. – Чому фермери навіть з інших
областей, де є свої місцеві машинобудівні підприєм-
ства, які виробляють ґрунтообробну техніку, а також
аграрії інших країн, надають перевагу Вашій техніці?

Пономар Ю. В. – Пропонована нами широка лінійка
ґрунтообробної техніки надає змогу обрати оптималь-
не рішення у системі землеробства, що істотно підви-
щує загальну ефективність господарювання. 

У номенклатурі широкий вибір ґрунтообробної тех-
ніки для різних технологій, починаючи від «мінімаль-
ної» – до традиційної з глибоким розпушуванням грун-
ту. У нас є і лущильники, і легкі та важкі дискові боро-
ни, і глибокорозпушувачі, і дискочизельні борони,
зчіпки для зубових борін, культиватори. І це ще не все
(рис. 12, 13, 14, 15).

Зазначу, що у виробництві робочих органів сіль-
госпмашин ми використовуємо імпортні боромісткі
сталі, що підвищує їх зносостійкість і забезпечує якіс-
ну, надійну та довготривалу роботу нашої техніки.

Однією з особливостей нашої техніки є те, що ми
широко застосовуємо в конструкції наших машин
робочі органи кращих зарубіжних фірм.

Новітнім рішенням у ґрунтоощадному землеробстві
є впровадження заводом глибокорозпушувальної
лапи нового покоління виробництва французької
фірми Agrisem. Створені в ТОВ «Краснянське СП
«Агромаш» на базі цих робочих органів чизелі-глибо-
корозпушувачі шириною захвату від 2 м до 5,5 м повні-
стю відповідають сучасним технологіям, економічним і
екологічним вимогам обробітку грунту.

Ясенецький В. А. – Чи виробляє Ваше підприєм-
ство техніку для невеликих фермерських госпо-
дарств?

Пономар Ю. В. – Виробляє не тільки для невеликих
фермерських господарств, а також і для обробки при-
садибних ділянок. Це борони дискові навісні, плуги
тракторні, культиватори пружинні, борони дискові
садові, ряд інших машин. Відтак, немає значення, якої
потужності у вас трактор – 25 кінських сил чи 500.
Підберемо для нього все найкраще для якісного обро-
бітку як «соток», так і тисяч гектарів, бо володіємо
набором техніки шириною захвату від 1,5 до 22 метрів.

Ясенецький В. А. – Колись на святі тисячної борони
Ви представили як одну із умов, які забезпечують
виробництва високоякісної техніки, вирішення питан-
ня достойної оплати праці робітникам заводу.

Пономар Ю.В. – У нас працюють справжні профе-
сіонали. І ми піклуємося про кожного, виплачуючи
гідну зарплатню, належно забезпечуючи всі соціальні
гарантії. І до бюджетів різних рівнів відраховуємо ваго-
мий внесок, і про розвиток сільських територій дбає-
мо. Середня місячна зарплата складає 6500 грн.

Ясенецький В. А. – Чи є проблема з кадровим
забезпеченням Вашого підприємства?

Пономар Ю. В. – Як практично всіх інших машино-

Рис. 18 – Щілиноріз НУБІП України в роботі

Рис. 19 – Директор приватного виробничо-комерційного мало-
го підприємства «Лотірон» Леонтюк С.І. представляє свої 

теплогенератори
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будівних підприємств, кадрова проблема нас дуже
непокоїть. Зокрема, в дефіциті – інструментальники,
токарі, зварювальники. Якщо раніше отримати робіт-
ничу професію було почесно й престижно, то сьогодні
модно здобути диплом економіста, юриста, менедже-
ра, щоб потім не знайти роботи. Тут є над чим замис-
литися чиновникам від освіти. Може краще подбати
про  збереження і створення нових відповідних профе-
сійно-технічних закладів, аніж видавати дозволи на
діяльність новоспеченим «університетам» чи «акаде-
міям». Хочеться вірити, що на наші екрани повернуть-
ся герої, які прославлятимуть робітничі та інженерні
професії.

Ясенецький В. А. – Де незабаром можна буде
побачити експозицію ТОВ «Краснянське СП
«Агромаш»?

Пономар Ю. В. – Щойно ми демонстрували свою
техніку на виставці «Зернові технології» в Києві.
Плануємо в найближчий час представити весь спектр
нашої техніки на виставці «Агро-2017», яка відбудеться
в червні в Києві. Хто відвідає нашу експозицію – не
пошкодує.

Висновок. Проведення семінару-наради з питань
перспектив розвитку і державної підтримки вітчизня-
ного сільськогосподарського машинобудування,
включаючи пленарне засідання з виступом провідних
вчених України, показ сучасного машинобудівного
заводу, проведення виставки техніки машинобудівних
підприємств Вінничини та показ техніки в роботі свід-
чить про системний підхід ТОВ «Краснянське СП
«Агромаш» до виходу підприємства на ринок України.

Аннотация. В статье приведена информация о
семинаре-совещании, который состоялось 27 апреля
2017 года в Тывривском районе Винницкой обл., где
было показано производство современной отече-

ственной техники и обсуждены основные проблемы,
которые сдерживают развитие отечественных маши-
ностроительных предприятий аграрного направле-
ния. Программа семинара-совещания включала пле-
нарную часть, демонстрацию завода ООО
«Краснянское СП «Агромаш» и проведение выставки-
показа сельскохозяйственной техники производства
предприятий Винницкой области. ООО «Краснянское
СП «Агромаш», ПАТ «Калиновское РП «Агромаш», ПАТ
«Хмельниксельмаш», ОАО «Могилев-Подольский
машиностроительный завод», ООО «Винмашпостач»,
ООО «Агрофирма «Акрона», ОДО «Врацлав». ООО
«Краснянское СП «Агромаш» экспонировало диско-
вые агрегаты поверхностной обработки, скоростные
дископаки, глубокорыхлители и другую технику.

Summary. The article contains information about the
seminar-meeting, which took place on April 27, 2017 in
Tyvryvsky district of Vinnytsia region, where the produc-
tion of modern domestic equipment was shown and the
main problems that hinder the development of domestic
machine-building enterprises of the agrarian sector were
discussed. The program of the seminar-meeting included
a plenary part, a demonstration of equipment produced
by Krasnyanske JV “Agromash”  LLC and an exhibition of
agricultural machinery produced by enterprises of the
Vinnitsa region: Krasnyanske JV Agromash, PA
Kalinovske RP Agromash, PAT Khmelnikselmash,
Mogilev-Podilsky Machine-Building Plant,
Vinmashpostach LLC, Akrona Agrofirma LLC, Vraclav
ODO. Krasnyanske JV Agromash exhibited disc units for
surface processing, high-speed discopacks, deep
loosers and other equipment.

Стаття надійшла до редакції 17 травня 2017 р.

Рис. 20 – Команда професіоналів ТОВ «Краснянське СП «Агромаш»
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Вступ. Читачам журналу відомо, що в УкрНДІПВТ
ім. Л. Погорілого з 2016 року діє Німецько-Український
аграрний демонстраційний та навчальний центр
(АДНЦ) (див. журнал «Техніка і технології АПК» № 3 (78)
2016; № 4 (79) 2016; № 6 (81) 2016; № 10 (85) 2016)
(рис. 1).

Основна частина. 17.05.2017 р в УкрНДІПВТ ім. Л.
Погорілого відбулось чергове засідання робочої групи
АДНЦ (рис. 2). Мета зустрічі: обмін думками про акту-
альний стан та стратегії планування проекту АДНЦ, а
також остаточний план робіт на 2017 рік та середньо-
строковий план на 2017-2018 роки. 

У роботі засідання взяло участь біля 50 осіб, у тому
числі представники АДНЦ, УкрНДІПВТ ім. Л.
Погорілого, Міністерства аграрної політики та продо-
вольства України, Федерального міністерства продо-
вольства та сільського господарства Німеччини, еко-
номічного відділу посольства ФРН в Україні, економіч-
ні партнери АДНЦ та інші (рис. 2).

Засідання робочої групи почалося з привітань
директора УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого Кравчука В.І.,
референта міжнародних проектів Федерального міні-
стерства продовольства та сільського господарства
Німеччини пані Антье Фрезе (рис. 3), заступника
Міністра аграрної політики та продовольства України з
питань європейської інтеграції, доктора Ольги
Трофімцевої (рис. 4) та директора ДУ «Науково-мето-
дичний центр «Агроосвіта» Тетяни Іщенко.

Представниця фірми GFA Consulting Group GmbH
Анна Лісон Кулька та директор AFC Agriculture and
Finance Consultants Йоханнес Бушмайер взяли актив-
ну участь у засіданні робочої групи проекту АДНЦ.

На засіданні робочої групи були розглянуті такі
питання:

1. Організаційна структура АДНЦ – актуальний
стан. Доповідав директор IAK Agrar Consulting GmbH
Дітер Кюнстлінг (рис. 5). Обговорювали новий статут
ТОВ АДНЦ, розглядали співпрацю з економічними
партнерами, договір АДНЦ з УкрНДІПВТ ім. Л.
Погорілого та стан реєстрації проекту. 

© Пономаренко О. 2017

З чергового засідання А ДНЦ

17 травня цього року в УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого відбулось чергове засідання робочої групи Німецько-
Українського аграрного демонстраційного та навчального центру (АДНЦ). У роботі засідання взяло участь біля
50 осіб, у тому числі представники АДНЦ, УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого, Мінагрополітики України, Федерального
Міністерства продовольства та сільського господарства Німеччини, економічного відділу посольства ФРН в
Україні, економічні партнери АДНЦ та інші. На засіданні розглянули організаційну структуру і статут АДНЦ, про-
аналізували заходи проекту, виконані в 2016 році і в І кварталі 2017 року, заслухали фінансовий звіт АДНЦ за
2016-2017 роки та погодили заходи з розвитку таких компонентів АДНЦ як «Train-the-Trainer» та «Підвищення
кваліфікації викладачів професійних шкіл».

Ключові слова: Німецько-Український аграрний демонстраційний та навчальний центр, засідання АДНЦ,
УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого, смт Дослідницьке

Пономаренко О., провідний інженер (УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого) Ісаєнко В. канд. екон. наук (АДНЦ)

Рис. 1 – Команда проекту АДНЦ

Рис. 2 – Засідання робочої групи проекту АДНЦ

Рис. 3 – Референт міжнародних проектів федерального
Міністерства продовольства та сільського господарства

Німеччини пані Антье Фрезе вітає учасників засідання робочої
групи
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2. Короткий огляд заходів проекту АДНЦ у 2016 році
та у І кварталі 2017 року. Заходи проаналізували керів-
ник проекту АДНЦ Уве Кафтан (рис. 6) та директор

УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого Кравчук Володимир 
(рис. 7). Директор УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого допо-
вів учасникам засідання про заходи інституту у здій-
сненні проекту, зокрема спільні роботи в організації та
проведенні навчань

Ключовими заходами, проведеними в минулому
2016 році став День поля АДНЦ для аграріїв і День

поля для студентів та 14 навчальних семінарів.
3. Фінансовий звіт АДНЦ за 2016-2017 роки.

Доповідав директор IAK Agrar Consulting GmbH Дітер
Кюнстлінг.

4. Представлення плану робіт на 2017 рік та серед-
ньострокового плану на 2017/2018 роки директором
проекту АДНЦ Уве Кафтаном.

Довгостроковим плануванням на 2017-2018 роки
передбачається розроблення нових навчальних моду-
лів, довгострокових моделей персоналу, організації та
фінансування відкриття нових джерел фінансування.

У 2017 році заплановано проведення Дня поля
АДНЦ 14 вересня та організація і проведення фахової
інформаційної поїздки аграріїв України на виставку
«Агрітехніка 2017» (Ганновер, Німеччина).

5. Заходи з розвитку таких компонентів проекту
АДНЦ як «Train-the-Trainer» та «Підвищення кваліфіка-
ції викладачів професійних шкіл». Доповідали керівник
проекту АДНЦ Уве Кафтан та директор ДУ «НМЦ
«Агроосвіта» Тетяна Іщенко (рис. 8).

6. Міркування української та німецької сторін щодо
допомоги Федерального Міністерства Німеччини у
продовженні проекту АДНЦ після закінчення його
початкової фази.

Після закінчення пленарного засідання відбувся
огляд навчальних приміщень та демонстраційних
полів.

Рис. 4 – Заступник Міністра аграрної політики та продовольства
України з питань європейської інтеграції, доктор Ольга

Трофімцева виголошує привітальну промову

Рис. 5 – Доповідає директор IAK Agrar Consulting GmbH 
Дітер Кюнстлінг

Рис. 6 – Керівник проекту АДНЦ Уве Кафтан аналізує заходи
проекту АДНЦ за 2016-2017 рр.

Рис. 7 – Виступає директор УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого, д-р
техн. наук, професор, член-кор. НААН України Кравчук В. І.

Рис. 8 – Директор ДУ «НМЦ «Агроосвіта» Тетяна Іщенко 
доповідає про освітній компонент проекту АДНЦ
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Аннотация. 17 мая
этого года в УкрНИИПИТ
им. Л. Погорелого состоя-
лось очередное заседание
рабочей группы Немецко-
Украинского аграрного
демонстрационного и учеб-
ного центра (АДНЦ). В
работе заседания приняли
участие около 50 человек, в
том числе представители
АДНЦ, УкрНИИПИТ им. Л.
П о г о р е л о г о ,
Минагрополитики Украины,
Ф е д е р а л ь н о г о
Министерства продоволь-
ствия и сельского хозяй-
ства Германии, экономиче-
ского отдела посольства
ФРГ в Украине, экономиче-
ские партнеры АДНЦ и дру-
гие. На заседании рассмот-
рели организационную
структуру и устав АДНЦ,
проанализировали меро-
приятия проекта, выпол-
ненные в 2016 году и в 1
квартале 2017 года, заслу-
шали финансовый отчет
АДНЦ за 2016-2017 годы и
согласовали меры по раз-
витию таких компонентов
АДНЦ, как «Train-the-
Trainer» и «Повышение ква-
лификации преподавате-
лей профессиональных
школ».

Summary. On May 17 this
year a regular meeting of the
working group of the
G e r m a n - U k r a i n i a n
Agricultural and Training
Center (ADFZ) was held at L.
Pogorilyy UkrNDIPVT. The
meeting was attended by
about 50 people, including
representatives of ADFZ, at L.
Pogorilyy UkrNDIPVT, Ministry of Agrarian Policy of
Ukraine, Federal Ministry of Food and Agriculture,
Economic Department of the Embassy of Germany in
Ukraine, ADFZ economic partners and others. The meet-
ing reviewed the ADFZ organizational structure and char-
ter, analyzed project activities performed in 2016 and in
the 1-st quarter of 2017, heard a financial report of ADFZ
for 2016-2017 and agreed on measures to promote such
ADFZ components as «Train-the-Trainer» and "Upgrade
qualifications of vocational schools teachers."

Стаття надійшла до редакції 29 травня 2017 р.
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