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М і н і с т е р с т в о а г р а р н о ї п ол і т и к и т а п р о д о в ол ь с т в а
України:
– П о с і в н а - 2 0 1 8 : П е р е з и м і в л я о з и м и х к ул ьт у р – н а й к р а ща за всю історію спостережень;
– У к р а ї н а т а Уз б е к и с т а н п о гл и б л ю в а т и м у т ь с п і в п р а ц ю
в г а лу з і т в а р и н н и ц т в а , - Ол ь г а Т р о ф і м ц е в а .
Завдяки сприятливим погодним умовам, які
склалися у січні-березні 2018 року, озимі культури
продовжують вегетацію на 7,2 млн га (майже 100
відсотків).
Загинуло в період перезимівлі лише 5,2 тисячі
га (менше 0,1 відсотка від засіяних площ). Такої
успішної перезимівлі озимих культур не спостерігалося на території України за всю історію спостережень.
Зокрема, подальший розвиток озимих культур залежатиме від погодних умов та зволоження ґрунту. У розрізі озимих культур продовжують вегетацію: пшениця і
тритікале – 6,3 млн га; ячмінь – 826 тис. га;

Днями відбулась зустріч заступника Міністра
аграрної політики та продовольства України з питань
євроінтеграції Ольги Трофімцевої з Надзвичайним та
Повноважним Послом Республіки Узбекистан в
Україні Алішера Абдуалієва. Зустріч відбулась з нагоди візиту до України представників Асоціації племінного тваринництва «Насл-хізмат» та банківського
сектору Узбекистану.
Під час зустрічі сторони визначили пріоритетні напрями для поглиблення співпраці між країнами в сільськогосподарському секторі.
«За 2017 рік товарообіг аграрними та харчовими товарами між нашими країнами становив майже $39 млн, з
яких $24 млн припадає на експорт українських агротоварів. За перший квартал поточного року показники українського агроекспорту до Узбекистану зросли більше ніж
в 5 разів, порівняно з аналогічним періодом минулого
року, переважно за рахунок цукру. Але це не є межею для
активізації та покращення торгово-економічних відносин»,- зазначила заступник Міністра Ольга Трофімцева.
Вона додала, що головними товарами українського
експорту до Республіки Узбекистан стали: цукор, олія

жито – 149 тис. га; ріпак – 1 млн га.
Триває посівна кампанія – станом на 21 квітня ярі
зернові та зернобобові культури (з кукурудзою) на
площі 6,9 млн га (93% до прогнозу). З них: ранні ярі зернові посіяні на площі 2,3 млн га (96%), (пшениці – 166
тис. га, або 95%, ячменю – 1,5 млн га, або 96%, вівса –
189 тис. га, або 92% та гороху – 416 тис. га, або 99%);
кукурудза на зерно посіяна на площі 4,4 млн га (95%);
гречка – на 69 тис. га (46%); просо – на 32 тис. га (57%).
Продовжується робота з посіву технічних культур:
цукрових буряків посіяно 280 тис га (94%), соняшника –
5,4 млн га (98%), сої –1,6 млн га (81%).

соняшникова, какао-боби, шоколад, м’ясо домашньої
птиці та субпродукти, зернові вироби, сири, йогурти та
інше.
За словами заступника Міністра, українська сторона
готова збільшити поставки цих продуктів, а також розглянути запити для постачання інших аграрних та харчових
товарів до ринку Узбекистану.
«Одним з найбільш перспективних напрямів для нашої
активної роботи є сектор тваринництва, де наші узбецькі
колеги вже досягли позитивної динаміки розвитку. А для
Мінагрополітики в поточному році галузь тваринництва
знаходиться серед пріоритетів»,- зауважила Ольга
Трофімцева.
Зі свого боку, пан Посол зазначив, що їх сторона зацікавлена в імпорті українського племінного ВРХ, поглибленні співпраці для розвитку племінної селекції та спільних
наукових розробок. Саме це і є однією з цілей візиту в
Україну представників узбецької делегації. Зокрема, програмою візиту передбачено зустріч з представниками
асоціації тваринництва, відвідання тваринницьких комплексів в Сумській, Львівській, Херсонській областях.
Посол також інформував, що 6 червня 2018 року
Посольством Республіки Узбекистан в Україні, Торговопромисловою палатою Республіки Узбекистан та
Торгово-промисловою палатою України проводитиметься українсько-узбецький економічний форум за темою:
«Україна та Узбекистан: перспективи розвитку економічних відносин».
Під час заходу буде також організовано B2B-переговори представників компаній обох країн та виставка.

Прес-служба Мінагрополітики України
http://minagro.gov.ua
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Техніка і обладнання для АПК: дослідження,
експертиза, прогноз розвитку
УДК 631.3:611:612

Волик Б., канд. техн. наук, доцент, Теслюк Г., канд. техн. наук, доцент, Золотовська О., канд. техн. наук, доцент,
Майстришин Р. аспірант (Дніпровський державний аграрно-економічний університет)

Аналіз будови тіла морських тварин та
можливість прийняття її за біологічний аналог
ґрунтообробних робочих органів
У статті наведені основні положення методики модельних досліджень ґрунтообробних агрегатів з використанням методів біоніки. Використання методів біоніки в процесі проектування ґрунтообробних машин має
обов’язкові етапи, через які повинна пройти модель – це визначення біологічного аналога, геометрична,
чисельна, регресійна і математична моделі. Основою для розробки робочого органа виступає саме математична модель.
Ключові слова: ґрунтообробка, моделювання, біоніка, біологічний аналог.
Суть проблеми. Застосування методів біоніки
широко практикується в таких галузях як архітектура,
літако- та кореблебудування. У сільськогосподарському машинобудуванні традиційно перевага надається
фізичному і математичному моделюванню. Справа в
тому, що біоніка потребує наявності біологічного аналога, який був би функціонально подібним розроблюваному знаряддю. Від ступеня подібності залежить і
ступінь адаптації розроблюваного знаряддя до конкретних умов його експлуатації. Вся складність полягає в тому, що сліпе копіювання аналога нічого не дає.
Робочий орган працює в інших умовах і для його розробки необхідна математична модель аналога, але
стосовно конкретних умов використання, а це вже
дуже складна задача. Як аналог можуть бути прийняті
ґрунторийні і водні тварини.
Ґрунтообробні знаряддя за своїм призначенням
повинні кришити і розпушувати ґрунт, в окремих
випадках - обертати шари. Ґрунторийні тварини риють
ходи або нори. Робити розпушення їм енергетично не
вигідно та і потреби немає, вони цього і не роблять.
Тому ґрунторийні тварини як аналог не підходять.
Водні тварини своїм тілом розсікають середовище,
далі рідина розшаровується, рухаючись вздовж
поверхні тіла, яке має криволінійну, найчастіше краплевидну форму, тобто відбувається перегин потоку.
Якщо порівняти зі стрілчастою лапою, то процес
можна вважати подібним.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. У галузі сільського господарства основні ідеї біонічного
моделювання започатковані А. Н. Гудковим [4]. Серед
останніх досліджень можна відмітити роботи Л. Ф.
Бабицького [1-3]. Для біонічного моделювання він
використовував особливості будови тіла мешканців
ґрунтового, водного і повітряного середовища.
Приміром, на основі аналізу аеродинаміки орла

запропоновано форму носка долота швидкісних ґрунтообробних машин виконувати у формі дзьоба. У
результаті аналізу принципу руху дощового хробака
розроблена конструкція гнучкої борони. В теоретичному плані можна відмітити розроблений В. С.
Казаковим метод гідродинамічних аналогій. Сутність
методу полягає у порівнянні рівнянь В. П. Горячкіна і
Бернулі. Але складність визначення критеріїв подібності робить практично неможливим використання методу на практиці.
Механізми руху морських тварин найбільш повно
досліджував С. В. Першин [5]. Математичному моделюванню біологічних процесів присвячені роботи А. І.
Скоринкіна [6].
Відомі приклади копіювання живої природи і в
інших сільськогосподарських машинах, як от коренезбиральна машина РКМ-6 виробництва Дніпропетровського комбайнового заводу комплектувалась очищувачем коренів, побудованим за принципом голчастої поверхні тіла їжака.
Мета дослідження. Обґрунтування загальної
схеми досліджень і критеріїв функціональної подібності біологічних аналогів грунтообробних машин.
Результати досліджень. Важливим в застосуванні методів біоніки є інтуіція розробника в розрізі вибору аналога. Найпростіший варіант – це зовнішня схожість. Але треба мати на увазі, що процеси у ґрунтовому і водному середовищі протікають неоднаково, тому
для прийняття рішення треба досконало вивчити діючі
механізми, які визначають властивості аналога. Перш
за все, треба мати на увазі, що тварина рухається у
середовищі за рахунок власних, доведених до рушіїв
сил. Тобто ми маємо штовхальний варіант переміщення. Ґрунтообробні знаряддя працюють за тягненою
схемою. По-друге, практично всі розрахункові моделі
роботи ґрунтообробних знарядь, окрім інших показни-
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ків, ураховують коефіцієнти зовнішнього тертя спокою
і ковзання. Рідина коефіцієнта тертя спокою не має.
Загалом, до вибору аналога можна окреслити такі
вимоги :
- зовнішня подібність;
- мінімально можливий коефіцієнт лобового опору;
- можливість конструкційного відтворення.
Загальну послідовність досліджень на основі біоніки можна представити у вигляді відпрацьованої нами
схеми (рис.1). Слід відмітити, що наявність у схемі 3D
моделі викликана суто суб’єктивними причинами: для
візуального контролю розробником відповідності
моделі аналога.

Рис. 2 – Елементи ідентифікації ската і стрілчастої лапи

Рис. 3 – Елементи ідентифікації риби-молота і
глибокорозпушувача

Ця риба має широку голову у вигляді лопати, тіло
еліпсовидної форми. Лобова частина має яскраво
виражений підйом, тобто фактично має кут атаки схожий на долото.
3. Скат хвостокол як біологічний аналог глибокорозпушувача (рис. 4).

Рис. 4 – Елементи ідентифікації ската хвостокола і
глибокорозпушувача

Рис. 1 – Блок-схема досліджень з використанням методів
біоніки

Проаналізуємо будову тіла ряду морських тварин з
точки зору можливості прийняття як біологічного аналога. На цьому етапі досліджень аналіз виконаний за
зовнішньою подібністю.
1. Каліфорнійський морський скат як біологічний
аналог стрілчастої лапи (рис.2).
Тварина має тіло ромбовидної форми і дзьобоподібний ніс. Така форма носа вважається найбільш
вигідною з точки зору гідро і аеродинаміки. Свого часу
вона була використана Л. Ф. Бабацьким [2] як аналог
під час розробки долота до глибокорозпушувача для
роботи на підвищених швидкостях. Поперечний перетин тіла еліпсовидний і, як показали виконані нами
дослідження, піддається опису рівнянням регресії
третього ступеня.
2. Риба-молот як біологічний аналог глибокорозпушувача (рис.3).
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У ската тіло плоске. Краї грудних плавників зростаються з боками тіла і головою, утворюючи диск у
вигляді ромба завширшки в 1,2-1,3 раза більше
довжини. Вершина рила загострена. Задній край
носових лопатей прямий, бризкальця дещо більші
очей. На спині розташований низький кожистий киль.
4. Катран чорноморський як біологічний аналог
кротовача (рис.5).

Рис. 5 – Елементи ідентифікації катрана і кротовача:
7 – ланцюг, 8 – кротовач

Тіло катрана має найбільш досконалу, як для риб
цього виду, обтічну форму, але воно непропорційно
витянуте і тому нагадує веретено. Рило типове для
акул – загострене. Тіло циліндричної форми, починаючі від рила поступово збільшується в діаметрі і, досягши максимуму, плавно переходить у хвостовик. Тіло
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вкрите лускою, що зменшує лобовий опір. Серед акул
має найкращу прийманість, тобто швидше за інших
набирає максимальну швидкість.
Як показує аналіз, за формою тіла цілий ряд тварин
може бути прийнятий як біологічний аналог стрілчастих лап, глибокорозпушувачів, кротовачів. Проте,
особливості їхньої будови недостатньо вивчені і зараз
ще важко стверджувати, які саме особливості можна
запозичити для ґрунтообробки.
Висновки. Використання методів біоніки в процесі
проектування ґрунтообробних машин має обов’язкові
етапи, через які повинна пройти модель – це визначення біологічного аналога, далі послідовно геометрична, чисельна, регресійна і математична моделі.
Основою для розробки робочого органа виступає
саме математична модель.
Біологічний аналог є вихідним для всіх наступних
етапів моделювання і від раціональності його вибору
практично повністю залежить ефективність кінцевого
результату. Основні вимоги до аналога: зовнішня
подібність; мінімально можливий коефіцієнт лобового
опору; можливість конструкційного відтворення.
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and mathematical model. The basis for developing a
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Стаття надійшла до редакції 4 квітня 2018 р.

Інноваційні технології в АПК
УДК 631.356.2:636.084

Кириченко Л., науковий співробітник (УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого)

Технологічні аспекти використання
фермських комбайнів різних фірм
Аналізуючи результати багатьох досліджень, можна констатувати, що однотипна годівля худоби впродовж
року на крупних фермах і комплексах відповідає не лише фізіології жуйних, але й сучасним вимогам технічного
прогресу в молочному скотарстві. Роздільне згодовування кормів (сіна, сінажу, силосу, концентратів), яке раніше практикувалося в усьому світі, зараз змінилося на згодовування впродовж року єдиної повнораціонної кормосуміші, що дозволяє повністю механізувати підготовку і роздачу кормів, зручніше і простіше забезпечити нормовану групову годівлю корів з урахуванням їхнього фізіологічного стану.
Викладено технологічні аспекти приготування та роздавання кормових сумішей з використанням сучасних
високоефективних фермських комбайнів.
Ключові слова: фермські комбайни, годівля великої рогатої худоби, кормосуміш, роздача кормів.
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Вступ. У скотарстві для отримання високої продуктивності тварин важливо не лише заготовити високоякісні корми та збалансувати їх за поживними речовинами в раціонах годівлі, а й забезпечити приготування
якісних кормових сумішей і здійснити рівномірне роздавання кормів тваринам, що особливо важливо в
умовах використання високоефективної однотипної
протягом року годівлі худоби.
Світовий досвід підтверджує ефективність використання багатофункціональних фермських комбайнів
для приготування високоякісних кормових сумішей та
роздавання їх тваринам. Ці машини (як самохідні, так і
причіпні) з пристроями для самозавантаження і без
них, з горизонтальними і вертикальними шнеками для
доподрібнення і змішування крупностеблих кормів
(включаючи заготовлені в рулонах і паках) забезпечують виконання усіх технологічних операцій під час
організації годівлі тварин: завантажування і транспортування кожного з кормових компонентів, їх дозування, доподрібнення, змішування і роздавання готових
кормових сумішей худобі [1].
За кордоном ця технологія відпрацьована і для
використання фермських комбайнів у господарствах
враховують багато факторів: компактне розташування
сховищ для різних кормових компонентів; тверде рівне
покриття під’їздів до сховищ і доріг на фермі; застосування в кормових раціонах однотипних малокомпонентних кормових сумішей (3-5 компонентів); відповідна якість заготовлених кормів, з яких готують кормові суміші; раціональний порядок завантаження компонентів; наявність високопродуктивної навантажувальної техніки та енергетичних засобів різної потужності фермської комплектації; відповідні габаритні
розміри воріт і кормових проходів у тваринницьких
приміщеннях.
За останні 10 - 15 років технологія приготування та
роздавання кормів великій рогатій худобі з використанням фермських комбайнів все інтенсивніше впроваджується в господарствах України.
Як показав моніторинг ринку техніки, яка реалізується в Україні, в господарствах різних форм власності
здебільшого працюють напівпричіпні фермські комбайни з горизонтальною та вертикальною системами
змішування місткістю від 8 м3 до 20 м3. Необхідно відмітити, що в останні роки все більшого використання
набувають машини з вертикальними змішувальноподрібнювальними шнеками. Це пояснюється простішою конструкційно-технологічною схемою, потужнішими і надійнішими змішувально-подрібнювальними
робочими механізмами, простим і довговічним приводом робочих органів, трохи нижчою вартістю машини.
Конструкційне виконання цих машин забезпечує легке
і якісне подрібнення грубих кормів, заготовлених у
пресованому вигляді, виключає забивання і склепоутворення під час приготування кормових сумішей з
будь-яких компонентів, забезпечує приготування якісної кормової суміші. Потужні ножі, закріплені на шнеках, а також форма бункера і шнеків унеможливлюють
руйнування ножів під час потрапляння каміння з компонентами кормової суміші.
Мета досліджень. Нарощування застосування
якісних кормових сумішей для годівлі тварин завдяки
використанню високоефективних фермських комбай-
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нів.
Результати досліджень. Спочатку зупинимось на
короткому огляді сучасних фермських комбайнів
європейського класу. За даними наукових повідомлень, на європейському ринку значним попитом користуються фермські комбайни фірм «Seko» (Італія) і
«TRIOLІET» (Голландія) (рис. 1). Спеціалізовані машини голландської фірми відрізняються різноманітним
модельним рядом [2].

Рис. 1 – Фермський комбайн фірми «TRIOLІET»

Широкий асортимент фермських комбайнів пропонує відома італійська фірма «Faresin» за такими основними моделями: «Leader», «Magnum», «Rambo»,
«Master», «Pioneer» [3]. Відома компанія «Sgariboldi»
(Італія) виготовляє фермські комбайни модельного
ряду – «Mav», «Combi», «Kodiak», «Panda», «Grizzly»,
«Gulliver» [4]. Фірмою «RMH» (Голландія) розроблено
цілу гаму сучасних фермських комбайнів [5]. Не бідний
типорозмір універсальних кормороздавачів пропонує
інша голландська фірма – «Alieko» [6]. Заслуговують на
увагу й інші фірми, які виготовляють сучасні фермські
комбайни: «Kuhn» (Франція) (рис. 2), «Keenau», «AgriTec», «Strautmann», «Mayer» (рис. 3), «BvL» (рис. 4)
(Німеччина).

Рис. 2 – Фермський комбайн фірми «Kuhn»

Отже, розроблено цілу гаму високоефективних
фермських комбайнів – від малогабаритних (місткістю
5 м3) до надпотужних (місткістю 46 м3), які користуються попитом на ринку. У країнах Європи з розвиненим
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тваринництвом постійно здійснюється модернізація
технічних засобів для організації годівлі великої рогатої худоби. Фірма «Lely» (Голландія), наприклад, пропонує самохідну роботизовану універсальну установку
для приготування і роздавання кормів великій рогатій
худобі, яка функціонує в автономному режимі, рухається по заданому маршруту за навігатором
(рис. 5).

Рис. 3 – Фермський комбайн фірми «Mayer»

Рис. 4 – Фермський комбайн фірми «BvL»

Рис. 5 – Самохідна роботизована універсальна установка
для приготування і роздавання кормів

Протягом останніх щонайменше 15 років фахівцями УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого проведено випробу-

вання в господарських умовах більше десятка фермських комбайнів різних фірм.
Виконання технологічного процесу під час використання фермських комбайнів здійснюється так.
Компоненти кормів навантажувачем завантажують
почергово в бункер з одночасним ваговим дозуванням. Послідовність завантаження компонентів кормів
повинна витримуватись у такому порядку: грубі корми
(сіно, солома); силос; сінаж; корнаж; концентровані
корми (розсипні, гранульовані); мінерально-вітамінні
добавки. Конструкція фермського комбайна дозволяє
виконувати навантаження компонентів кормових сумішей фронтальними, телескопічними або іншими
навантажувальними засобами. Для дозування компонентів кормової суміші на причіпних фермських комбайнах застосовують ваговий пристрій, який, як правило, складається з трьох або чотирьох тензоелементів між бункером і рамою комбайна та індикаторного
пристрою (дисплея). Дисплей розташований так, що
забезпечує зручне зчитування показань маси окремих
кормів у процесі завантаження компонентів кормової
суміші. Дисплей має світлову індикацію для забезпечення можливості роботи у вечірній час, а також процесорний блок для програмування 9-16 рецептів практично з необмеженої кількості компонентів.
Перед завантаженням компонентів кормової суміші
приводять у рух шнек фермського комбайна. Під час
завантаження компонентів кормової суміші відбувається їх доподрібнення та змішування. Після завантаження останнього компонента змішування продовжується протягом 5-10 хвилин під час транспортування
кормової суміші до місця роздавання. Змішування
компонентів кормової суміші проходить „грибоподібним” способом (знизу-вгору). Використання великогабаритних шнеків з мінімальною кількістю обертів
дозволило проводити змішування компонентів корму
щадним способом, що зі свого боку надало можливість отримувати високоякісні кормові суміші та економити пальне на їх приготування. Після перемішування
та доподрібнення компонентів кормової суміші агрегат
під’їжджає до годівниці або кормового столу.
Гідроциліндром відкривається засувка вивантажувального вікна на величину, яка відповідає нормі роздавання кормової суміші. Агрегат починає рухатись
проходом уздовж кормового столу. Якщо кормовий
стіл розташований з обох боків проходу, то операція
здійснюється повторно. Для цього фермський комбайн заїжджає в приміщення з протилежного боку.
Після закінчення роздавання кормів закривається
вивантажувальне вікно та вимикається привід комбайна.
Нами були проведені випробування восьми фермських комбайнів шести виробників: Euromix I (KUHN);
Siloking VM 9 KR (Mayer); V-Mix 10 Н есо та V-Mix 18 2S
(BvL); Solomix 2 12 VL 3 та Solomix 2 − SM 2-20 ZKT
(TRIOLIET); КСП-9 (ТДВ «Брацлав» (Україна); КРК-11
(ПАТ «Умань-ферммаш» (Україна).
Результати випробувань фермських комбайнів
наведені в таблиці 1.
Усі фермські комбайни забезпечили якісне приготування однорідних, пухких за структурою кормових
сумішей вологістю від 51,2 % до 57,3 % і об’ємною
масою від 260 кг/м3 до 320 кг/м3. Кількість компонентів
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Таблиця 1 – Результати випробувань фермських комбайнів різних фірм
Показник

Значення показника
Siloking
VM 9 KR

Марка машини

Euromix I

V-Mix 10 Н есо

Виробник

KUHN
Mayer
BvL
(Франція) (Німеччина) (Німеччина)

КСП-9

КРК-11

Solomix 2 12 2 −Solomix
SM 2-20
VL 3
ZKT

V-Mix
18 2S

ТДВ
«Умань«Брацлав» ПАТ
TRIOLIET
TRIOLIET
BvL
(Україна) ферммаш»
(Голландія) (Голландія) (Німеччина)
(Україна)

Об’єм бункера, м3

8

9

10

9

11

12

20

18

Кількість змішувально-подрібнювальних шнеків

1

1

1

1

1

2

2

2

Габаритні розміри, мм:
- довжина
- ширина
- висота

4110
2350
2450

4550
2250
2640

5130
2130
2920

4250
2200
2600

5800
2440
2685

5500
2200
2600

7150
2600
2630

7380
2600
2420

Продуктивність, т/год часу:
- основного
- змінного

7,74
6,83

6,83
6,00

8,5
7,4

6,8
5,7

6,2
5,4

13,42
11,56

17,8
14,4

10,7
9,4

Рівномірність змішування, %

96,5

96,5

96,7

95,4

92,0

91,3

97,1

95,7

Рівномірність роздавання, %

98,7

99,1

97,5

96,7

91,3

95,4

96,9

97,8

Витрати праці, люд.-год/т

0,15

0,17

0,11

0,18

0,19

0,08

0,07

0,12

5

7

5

5

5

10

7

5

78,9

68,9

28,2

62,6

24,4

69,1

32,0

45,8

371,25

405,60

350,0

355,6

365,0

486,00

347,5

375,0

Кількість компонентів
кормової суміші
Кількість кормів, розданих на
один погонний метр фронту
годівлі
Питома
матеріаломісткість,
кг/м3

кормової суміші коливалася від 5 до 10. Необхідно відмітити високу рівномірність змішування (91,3 – 97,1 %)
та рівномірність роздавання кормів за довжиною кормової лінії, яка у всіх машин була вищою ніж 95 %, лише
у фермського комбайна КРК-11 – 91,3 %, що є також
досить прийнятним показником. Продуктивність приготування і роздавання кормової суміші у одношнекових фермських комбайнів отримана в межах від 5,4 до
7,4 т/год, а у двошнекових - від 9,4 до 14,4 т/год.
Продуктивність машин під час виконання технологічного процесу за годину змінного часу в різних господарствах залежала в більшій мірі не від конструкційних
особливостей різних моделей фермських комбайнів, а
від конкретних господарських умов: кількості компонентів у кормовій суміші згідно з кормовим раціоном,
типу і продуктивності навантажувального засобу, відстані між кормовими сховищами, відстані від кормових сховищ до корівників тощо.
Необхідно відмітити, що вітчизняні фермські комбайни КСП-9 та КРК-11 за показниками призначення
загалом не поступаються зарубіжним аналогам і ефективно використовуються на фермах.
Висновки. Використання фермських комбайнів
(широкий асортимент яких запропоновано на ринку
техніки для тваринництва) дозволяє раціонально організувати нормовану годівлю тварин, підвищити якість
кормів, зменшити їх втрати завдяки приготуванню
повнораціонних кормових сумішей. Це особливо важливо в умовах використання високоефективної однотипної протягом року годівлі худоби, що в комплексі
сприяє суттєвому нарощуванню виробництва продук-
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ції тваринництва.
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Аннотация. Проводя анализ многих исследований, можно сказать, что однотипное кормление скота
в течение года на крупных фермах и комплексах соответствует не только физиологии жвачных, но и современным требованиям технического прогресса в
молочном скотоводстве. Раздельное скармливание
кормов (сена, сенажа, силоса, концентратов), которое ранее применялось на практике во всем мире,
сейчас сменилось скармливанием единой полнорационной кормосмесью в течение года, что позволяет
полностью механизировать подготовку и раздачу кормов, более удобно и просто обеспечить нормированное групповое кормление коров с учетом их физиологического состояния.
В статье изложены технологические аспекты при-
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готовления и раздачи кормовых смесей с использованием современных высокоэффективных фермских
комбайнов.
Изложены технологические аспекты приготовления и раздачи кормовых смесей с использованием
современных высокоэффективных фермских комбайнов.
Summary. Carrying out the analysis of many studies,
one can say that the same type of cattle feeding during
the year on large farms and complexes corresponds not
only to the physiology of ruminants, but also to the current
requirements of technical progress in dairy cattle breeding. The separate feeding of fodder (hay, haylage, silage,
concentrates), which was previously used in practice all
over the world, has now been replaced by feeding a single

full-scale feed mix during the year, which makes it possible to completely mechanize the preparation and distribution of feeds, and more conveniently and simply provide for the standardized group feeding of cows Taking
into account their physiological state.
The technological aspects of preparation and distribution of feed mixtures with the use of modern highly efficient farm mixers-distributors are described.
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Заходи з упровад ження сімейних
ферм в Україні
У статті наведені заходи щодо впровадження сімейних ферм в Україні, які сформовані за такими напрямками: молочні ферми; відгодівельні ферми великої рогатої худоби; комплексні ферми для утримання різних видів
тварин. За даними аналітичного огляду, присвяченого заходам з упровадження сімейних ферм в Україні, встановлено високу ефективність обраного напрямку розвитку, поряд з великотоварним, малих форм господарювання, тобто сімейних ферм, для нарощування виробництва продукції тваринництва. У стадії вдосконалення
процес упровадження перспективних технічних та технологічних рішень малих тваринницьких ферм, адаптованих до вимог Європейського Союзу, який має передбачати створення типових проектів сімейних ферм, спрощення будівництва тваринницьких об’єктів, зокрема господарським способом, державну підтримку під час
освоєння будівництва.
Ключові слова: велика рогата худоба, виробництво молока, виробництво яловичини, виробництво продукції тваринництва, відгодівельні ферми, комплексні ферми, корови, молочні ферми, сімейні ферми, тваринницькі будівлі.
Вступ. Зараз у процесі відновлення тваринництва
в Україні важлива роль відводиться розвитку малих
форм господарювання – сімейних ферм з виробництва продукції тваринництва. Важливу роль в зазначеній
сфері діяльності відіграє провідна наукова установа
Міністерства аграрної політики та продовольства
України – УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого. В інституті розроблені техніко-технологічні рішення сімейних молочних ферм, адаптованих до вимог Європейського
Союзу, на 10, 15 та 25 корів, відгодівельної ферми на
25 голів великої рогатої худоби, блочно-модульної
ферми на сто голів різних видів тварин. У планах науково-дослідних робіт – тематика з розроблення технічних та технологічних рішень сімейних ферм, адаптованих до вимог Європейського Союзу, з відгодівлі ВРХ
на п’ятдесят і сто голів, сімейних вівцеферм, козиних
та птахоферм.
Мета досліджень. Збільшення виробництва
молока, яловичини та іншої продукції тваринництва

створенням і впровадженням сучасних сімейних
ферм, адаптованих до вимог Європейського Союзу.
Результати досліджень. Заходи щодо впровадження сімейних ферм в Україні сформовані за такими
напрямками: молочні ферми; відгодівельні ферми
великої рогатої худоби; комплексні ферми для утримання різних видів тварин.
Сімейні молочні ферми
Найбільшого поширення сімейні молочні ферми
набули в Дніпропетровській,Львівській, Полтавській,
Запорізькій, Рівненській областях. Приміром, у
Дніпропетровській області в господарствах утримують
20 % поголів’я ВРХ, в особистих селянських господарствах (ОСГ) – 80 %. Десять років тому за канадським проектом було започатковано створення ряду
малих молочних ферм, які тісно співпрацюють з сільськогосподарськими обслуговувальними кооперативами (СОК). Під час створення кооперативів молочного напрямку для реалізації великих партій високоякіс-
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ного молока максимально враховували досвід аграріїв
Канади. Важливо, що це сприяє зайнятості сільського
населення. Зараз в області функціонує 20 СОК та 11
сімейних молочних ферм в ОСГ. Наприклад, сімейна
молочна ферма на 10 корів Куриленко Антоніни
Володимирівни, що в с. Братське Покровського району [1, 2], була побудована і введена в експлуатацію у
2012 році. Власники ферми отримали кредит у сумі
140 тис. грн під 3 % річних на 4 роки. Загальна ж вартість будівництва становила 300 тис. грн. Обладнання
для ферми отримали від канадських інвесторів безкоштовно. Зараз на фермі обслуговують десять корів.
Для виробництва кормів в ОСГ обробляють 20 га
земельних угідь. Обласна Сільськогосподарська консультаційна служба надає техніку для заготівлі сіна і
силосу з консервуванням його в плівкових рукавах.
Тваринницька будівля має такі розміри: ширина 6 м,
довжина 20 м, висота 5 м. Під час будівництва приміщення для утримання десяти корів були використані
такі матеріали: цегла, шлакоблоки, труби металеві,
профнастил, штори бокові вентиляційні, пиломатеріали, плита ОСБ, бетон, залізобетон. У приміщенні
сімейної молочної ферми галерейного типу влаштовані стійла для прив’язного утримання десяти корів, кормовий стіл, гнойовий канал, технологічні проходи
тощо (рис. 1).

Рис. 1 – Сімейна молочна ферма на десять корів

Для доїння корів використовують індивідуальну
доїльну установку фірми «De Laval» (Швеція). Для створення мікроклімату в корівнику на стінах будівлі використані бокові вентиляційні штори заввишки 1,4 м, а
також дві вентиляційні установки канадського виробництва, які розміщені в торці будівлі. У приміщенні
встановлено комп’ютеризовану систему освітлення. У
молочній розміщені танк-охолоджувач молока фірми
«Mueller» (Голландія) місткістю 800 л, аналізатор
молока «Екомілк», водонагрівач, умивальник. Для
напування корів використовують чашкові напувалки, із
системою підігрівання води. Роздавання кормів худобі
здійснюють вручну з візка. Гній видаляють з приміщення транспортером типу ТСГ-3,0 Б.
Останнім часом певні заходи щодо впровадження
сімейних молочних ферм здійснюють у господарствах
Волинської, Кіровоградської і Чернігівської областей.
Розроблені в УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого технічні та
технологічні рішення сімейних молочних ферм, адап-
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тованих до вимог Європейського Союзу [3, 4, 5], прийняті до впровадження в господарствах вище зазначених областей. Важливо, що термін окупності витрат на
створення сімейних ферм на 10, 15, 25 корів з поголів’ям молодняка становить чотири-п’ять років.
Сімейні відгодівельні ферми великої рогатої худоби
Упровадження сімейних відгодівельних ферм ВРХ
загалом характеризується значним ступенем проблематичності. З огляду на ті обставини, що склались в
розвитку сімейних відгодівельних ферм, зокрема в
загальному процесі відновлення кооперативного руху
в Україні, звертає на себе увагу досить обмежений
рівень упровадження сімейних ферм з відгодівлі ВРХ.
Розведення м'ясної худоби практикується в ряді господарств Волинської, Житомирської, Хмельницької,
Чернігівської, Кіровоградської і Тернопільської областей, як правило, на крупних відгодівельних фермах з
поголів’ям 1000 бичків.
За даними інформаційних повідомлень, в нашій
країні лише поодинокі малі відгодівельні ферми вводяться в експлуатацію. Наприклад, в с. Купчинці
Козівського району Тернопільської області нещодавно
компанією «Агропродсервіс» відремонтоване та введене в експлуатацію тваринницьке приміщення для
утримання 160 бичків на відгодівлі [6] (рис. 2).

Рис. 2 – Відгодівельна ферма на 160 бичків

Рис. 3 – Документи щодо впровадження проектних рішень
сімейних ферм
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На відгодівельній фермі під час реконструкції будівлі використані такі прогресивні технологічні варіанти –
галерея, кормовий стіл, вікна з можливістю вентиляції
повітря в приміщенні тощо.
За ексклюзивними даними, в господарствах
Кіровоградської і Волинської областей прийняті до
впровадження розроблені в УкрНДІПВТ ім. Л.
Погорілого технічні та технологічні рішення сімейної
відгодівельної ферми, адаптованої до вимог
Європейського Союзу, на 25 голів молодняка ВРХ [7,
8] (рис. 3). Термін окупності витрат на створення
сімейної ферми з відгодівлі ВРХ становить п’ять років.
Дослідження, які проводять в УкрНДІПВТ ім. Л.
Погорілого і дають можливість розробити сучасні
сімейні ферми, адаптовані до вимог ЄС, з-поміж іншого характеризуються і можливістю в подальшому
впровадження ефективних відгодівельних ферм. На
стадії розвитку процес упровадження розробок, який
передбачає створення типових проектів сімейних
ферм, спрощення будівництва тваринницьких об’єктів, зокрема господарським способом тощо.
Комплексні ферми для утримання різних видів тварин сімейного типу.
Що стосується впровадження комплексних ферм
для утримання різних видів тварин, то цей процес
лише започатковується в Україні. Ось у підсобному
господарстві ПАТ «Облагротехсервіс», м. Вишневе,
Києво-Святошинського району, було споруджено і
введено в експлуатацію комплексну ферму блочномодульного типу для автономного утримання корів,
молодняка великої рогатої худоби, свиней, курей [9]
(рис. 4). Слід відмітити, що на етапі підготовки технікотехнологічного рішення створення тваринницького
об’єкта консультаційну допомогу господарству надавали фахівці УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого. У досить
короткі терміни, на основі замовленого і підготовленого проектною організацією будівельного проекту господарським способом була збудована комплексна
тваринницька ферма.

Рис. 4 – Ескіз тваринницької будівлі

На сьогодні комплексна тваринницька ферма
(рис. 5) – це досить ефективне підприємство з виробництва продукції тваринництва. За даними господарського обліку, на фермі утримують п’ять корів, три
телиці, два бички, одну свиноматку, десять свиней на
відгодівлі, більше як сто курей. Поголів’я тварин характеризується досить високим рівнем продуктивності.

Надій молока на корову за лактацію становить десять
тисяч кілограмів, добові прирости живої маси молодняка великої рогатої худоби і свиней – 900 г.

Рис. 5 – Загальний вигляд тваринницької будівлі

І – модуль для утримання великої рогатої худоби; ІІ – модуль
для утримання овець; ІІІ - модуль для утримання кіз; ІV – модуль
для утримання свиней на частковій щілинній підлозі; 1 – галерея; 2 – кормовий стіл; 3 – секція для утримання корів (5 гол.): 4
– секція для утримання молодняка великої рогатої худоби (5
гол.); 5 – клітка для новонароджених телят (1 гол.); 6 – знімний
легкозбірний денник для отелення корів і нетелей (1 гол.);
7 – молочне відділення; 8 – охолоджувач молока; 9 – водонагрівач; 10 – індивідуальна доїльна установка типу УІД-10;
11 – станок для свиноматки з приплодом (1 гол.); 12 – станок
для кнура-плідника (1 гол.); 13 – станок для поросних, холостих
і перевіряємих свиноматок, ремонтних свинок (4 гол.);
14 – станок для молодняка свиней віком 2-4 міс. (11 гол.);
15 – станок для відгодівельного поголів’я свиней (25 гол.);
16 – тросо-шайбова система роздачі концентрованих кормів;
17 – годівниця; 18 – бункерна годівниця; 19 – бункер для зберігання концентрованих кормів; 20 – клітка для барана-плідника
(1 гол.); 21 – клітка для вівцематок (11 гол.); 22 – клітка для
новонароджених овець (1 гол.); 23 – клітка для молодняка
овець (13 гол.); 24 – клітка для цапа-плідника (1 гол.); 25 – клітка для козоматок (4 гол.); 26 – клітка для новонароджених кіз
(1 гол.); 27 – клітка для молодняка кіз (5 гол.); 28 – сендвічпанелі для огородження модулів; 29 – огородження секцій,
станків, кліток; 30 – ворота-ролети; 31 – міні-трактор, агрегатований відповідними знаряддями; 32 – проміжний гноєзбірник;
33 – гноєзбірник; 34 – насос для перекачування гною;
35 – трубопровід для транспортування гною до гноєсховища;
36 – гноєсховище; 37 – напувалки
Рис. 6 – Блочно-модульна ферма на сто голів тварин (план)

Одною зі складових успіху господарювання, крім
створених належних умов утримання тварин, є ефективна збалансована годівля поголів’я. Для тварин і
птиці використовують сінаж, кормовий буряк, сіно,
солому, дерть ячмінну і пшеничну, макуху. Корми, як
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правило, – власного виробництва, за виключенням
макухи. Господарство у своїй діяльності дотримується
принципів органічного тваринництва, чим забезпечено виробництво високоякісної тваринницької продукції.
В УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого розроблені та
запропоновані до впровадження технічні та технологічні рішення блочно-модульної ферми з автономного
утримання поголів’я різних видів тварин у кількості сто
голів, а саме великої рогатої худоби, овець, кіз та свиней [10] (рис. 6). Термін окупності витрат на створення
цього тваринницького об’єкта становить п’ять років.
Наведені дані підтверджують ефективність створення малих тваринницьких ферм в Україні для нарощування виробництва продукції тваринництва, зокрема комплексних ферм блочно-модульного типу для
автономного утримання різних видів тварин. Такі
ферми функціонують на принципах органічного тваринництва.
Висновки. За даними аналітичного огляду, присвяченого заходам щодо впровадження сімейних
ферм в Україні, встановлено високу ефективність
обраного напрямку розвитку, тобто, малих форм господарювання поряд з великотоварними господарствами, а саме - сімейних ферм для нарощування
виробництва продукції тваринництва. У стадії вдосконалення процес упровадження перспективних технічних та технологічних рішень малих тваринницьких
ферм, адаптованих до вимог Європейського Союзу,
який має передбачати створення типових проектів
сімейних ферм, спрощення будівництва тваринницьких об’єктів, зокрема, господарським способом, державну підтримку під час освоєння будівництва.
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Аннотация. В статье приведены мероприятия по
внедрению семейных ферм в Украине, которые
сформированы по следующим направлениям: молочные фермы; откормочные фермы крупного рогатого
скота; комплексные фермы для содержания различных видов животных. По данным аналитического
обзора, посвященного мерам по внедрению семейных ферм в Украине, установлена высокая эффективность выбранного направления развития, наряду с
крупнотоварным, малых форм хозяйствования, а
собственно семейных ферм для наращивания производства продукции животноводства. В стадии
совершенствования процесс внедрения перспективных технических и технологических решений малых
животноводческих ферм, адаптированных к требованиям Европейского Союза, который должен предусматривать создание типовых проектов семейных
ферм, упрощение строительства животноводческих
объектов, в том числе хозяйственным способом, государственную поддержку при освоении строительства.
Summary. The article outlines measures for the
implementation of family farms in Ukraine, which are
formed in the following areas: dairy farms; fattening farms
of cattle; integrated farms for the maintenance of various
kinds of animals. According to the analytical survey devoted to measures for the introduction of family farms in
Ukraine, high efficiency of the chosen direction of development, along with large-sized, small forms of management, that is, family farms for increasing the production of
livestock products, has been established. In the stage of
improvement, the process of introducing promising technical and technological solutions for small livestock farms
adapted to the requirements of the European Union,
which should include the creation of standard projects of
family farms, simplification of the construction of livestock
facilities, in particular, the economic way, state support
during the development of construction.

Стаття надійшла до редакції 18 травня 2018 р.

17
УДК 631.22:662.767.2

Кондратенко В., директор (“Вольф Систем”, Україна)

ТОВ «Вольф Систем» – лідер у галузі
будівельних конструкцій
У статті наведена інформація про будівельні конструкції, які постачає на ринок України ТОВ «Вольф Систем»,
зокрема, біогазові комплекси, швидкозбірні корівники, пташники, свинарники, ангари для зберігання техніки та
інші об’єкти. Концерн «Вольф Систем» є лідером у будівництві резервуарів-фермерторів для біогазових установок фермерських господарств, причому ці установки працюють десятки років. Прикладом ефективної реалізації проекту «Вольф Систем» є біогазовий завод фірми «Екопрод» в місті Волноваха Донецької області, який
офіційно прийнятий в експлуатацію у жовтні 2017 р. Крім всього перерахованого ТОВ «Вольф Систем» також
займається вузькоспеціалізованим будівництвом у сільському господарстві як от: будівництво приміщень для
кіз та овець, кроликів та конюшень.
Ключові слова: ТОВ «Вольф Систем», біогазові комплекси, корівники, пташники, свинарники, ангари для
зберігання техніки.
Вступ. ТОВ «Вольф Систем» проектує, здійснює
постачання та монтаж обладнання для зберігання різних рідин, комплексів для утримання тварин і птиці.
Особливістю роботи ТОВ «Вольф Систем» є здача
об’єктів «під ключ». Нижче наводиться інформація про
обладнання і споруди, які ТОВ «Вольф Систем» пропонує аграріям України.
Основна частина. ТОВ «Вольф Систем» пропонує
аграріям України залізобетонні резервуари для зберігання гною, кормів та зерна; легкозбірні приміщення
для утримання великої рогатої худоби, свиней і птиці
та для зберігання техніки.
Перша компанія концерну «Вольф Систем», до
якого входить ТОВ «Вольф Систем», була створена в
Австрії майже півстоліття тому. Діяльність почалася у
галузі сільського господарства з будівництва круглих
залізобетонних резервуарів для зберігання гною та
силосів на корм тваринам, виробництво яких і сьогодні є одним з основних напрямків діяльності концерну.
Для клієнтів аграрного сектора компанія також пропонує будівництво приміщень сільськогосподарського
призначення (склади, сховища, тваринницькі приміщення, швидко споруджувані об’єкти і т.д.).
Концерн «Вольф Систем» є лідером у будівництві
бетонних резервуарів, зокрема резервуарів-фермерторів для біогазових установок фермерських господарств, причому ці установки успішно працюють уже
десятки років.
Зводячи споруди в Україні, ТОВ «Вольф Систем» не
використовує зарубіжні залізобетонні конструкції, не
привозить їх з Німеччини чи Австрії. ТОВ «Вольф
Систем» будує бетонні резервуари здебільшого з місцевих матеріалів. Але технологія будівництва ТОВ
«Вольф Систем» - «ноу хау».
Перед початком роботи фірма ТОВ «Вольф
Систем» пропонує місцевим виробникам товарного
бетону досягнути європейських стандартів. Деякі компоненти, яких немає на ринку України, фірма імпортує
з Німеччини. Присадки для бетону забезпечує авторитетний європейський виробник ТОВ «МЦ Байхемі».

Спеціальну металеву опалубку ТОВ «Вольф Систем» в
Україні отримала як статутний капітал від німецької
материнської фірми. Якості бетону фірма досягає
спільно з його виробником та постачальниками хімічних присадок. Технолог з Німеччини дуже відповідально становиться до цього і тому всі пропорції витримуються жорстко та згідно з вимогами. Серед іншого
фірма використовує арматурну сітку, виготовлену за
проектами ТОВ «Вольф Систем» у Німеччині, яку на
сьогодні фірма не може отримати в Україні. Інша арматурна сталь – українська.

Рис. 1 – Біогазовий завод ПРАТ «Екопрод»

Бетонні резервуари ТОВ «Вольф Систем», в першу
чергу, ефективно використовуються як резервуари-
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метантенки біогазових установок. Прикладом ефективного використання бетонних резервуарів ТОВ
«Вольф Систем» у складі біогазових комплексів є
будівництво біогазового заводу фірми «Екопрод»
(рис. 1) в м. Волновасі Донецької області, офіційно
прийнятий в експлуатацію у жовтні 2017 року.
Загальна потужність заводу становить 1,5 МВт.
Будується також масштабна біогазова станція концерну “МХП”(рис. 2), перша черга якої має потужність 10
МВт.
Широко використовуються легкозбірні приміщення
фірми ТОВ «Вольф Систем» для утримання великої
рогатої худоби (рис. 3).

фером, для фронтонів використовують профлисти і
дерево. Бокові стінки автоматично закриваються шторами. Відпрацьоване повітря видаляється без проблем через відкритий гребінь. У центрі корівника розташований широкий кормовий стіл.
Фірма «Вольф Систем» пропонує також окремі
блочні рішення доїльних залів з використанням різних
доїльних установок: “каруселей”, “ялинок”, “тандемів”
та інших конструкцій.
Широко використовуються легкозбірні приміщення
«Вольф Систем» для будівництва свинарників (рис. 4).
Будівництво будівель для свиноматок, дорощування поросят і відгодівлі вимагає великого досвіду.
«Вольф Систем» працює з компетентними професійними партнерами.

Рис. 4 – Свинарник ТОВ «Вольф Систем»

Рис. 2 – Біогазова станція концерну “МХП”

При будівництві свинарників «Вольф Систем» комбінує різні будівельні системи і тим самим добивається особливої ефективності витрат на будівництво. Для
даху найчастіше застосовуються стропильні конструкції. Пориста підшивна стеля забезпечує високу гігієну
й оптимальну вентиляцію приміщення.
Концепції будівель «ВОЛЬФ» добре підходять для
кожного фермера.
Виробляє фірма «Вольф Систем» швидкозбірні
приміщення для утримання курей-несучок, індиків і
бройлерів (рис. 5).

Рис. 3 – Швидкозбірний корівник ТОВ «Вольф Систем»

Корівники фірми ТОВ «Вольф Систем» широкогабаритні, каркас корівників виготовляється з трубчатих
металічних стійок, клеєних дерев’яних і металічних
поперечних і повздовжніх балок, по центру корівника
монтується світлоповітропроникний гребінь, дах виготовляється із сандвіч-панелей і покривається євроши-
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Рис. 5 – Швидкозбірне приміщення для утримання індиків
на відгодівлі фірми «Вольф Систем»

Пташники виготовляються з рамних збірних конструкцій, збірних залізобетонних елементів, алюмініє-
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вої стелі та бокових клапанів.
Бокові вентиляційні клапани виготовляються з теплоізоляційного матеріалу та обладнуються електроприводом. З внутрішньої сторони бокових стінок монтується захисна сітка.
Конструкційною особливістю швидкозбірних приміщень для утримання тварин і птахів, ангарів для зберігання сільськогосподарської техніки та інших будівель сільськогосподарського призначення, які виробляються ТОВ «Вольф Систем», є покриття даху приміщення геліопанелями (рис. 6).

Розраховуючи необхідну вентиляцію, освітлення та
розміри, фахівці компанії піклуються про здоровий клімат в стайні і гарне самопочуття тварин. Функціональне планування оптимізує робочий процес в стайні,
кормоцеху і на манежі.
Відкриті стайні або стійлове утримання?
Застосовуючи конструктивні рішення від "Вольф
Систем", не існує кордонів. Детально і уважно вироблені рішення стін, вікон, дверей і воріт допоможуть
запобігти їх пошкодженню.
«Вольф Систем» також займається вузькоспеціалізованим будівництвом приміщень для кіз, овець та
кроликів (рис. 8).

Рис. 6 – Приміщення фірми «Вольф Систем», яке покрито геліопанелями

Завдяки постійному обміну досвідом з коноводами, “Вольф Систем” пропонує продумані та сучасні
будівельні рішення для спорту, відпочинку або розведення коней (рис. 7).

Рис. 7– Конюшня від «Вольф Систем»

Рис. 8 – Приміщення для овець від «Вольф Систем»

Найбільш економічний варіант даху сільськогосподарських приміщень – крокв`яні конструкції «Вольф
Систем» (рис 9).

Рис. 9 – Крокв`яні конструкції даху приміщень «Вольф Систем»
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Крокв`яні дерев'яні конструкції з цвяховими пластинами як правило застосовуються там, де необхідна
легкість, особлива форма і велика ширина будівлі.
Використовуючи цю систему, можна побудувати однопролітну конструкцію завширшки до 35 м. Вживане тут
з'єднання цвяховими пластинами забезпечує широкий вибір різних форм даху і надає можливість оптимізувати конструкцію та заощадити гроші.
Висновки. Бетонні резервуари, легкозбірні приміщення для утримання ВРХ, свиней, птиці та коней ТОВ
«Вольф Систем» можуть бути ефективно використані у
фермерських господарствах України.
Аннотация. В статье приведена информация о
строительных конструкциях, которые поставляет на
рынок Украины ООО «Вольф Систем», в частности,
биогазовые комплексы, быстровозводимые коровники, птичники, свинарники, ангары для хранения техники и другие объекты.Концерн "Вольф Систем" является лидером в строительстве резервуаров-фермерторов для биогазовых установок фермерских хозяйств,
причем эти установки работают десятки лет.
Примером эффективной реализации проекта «Вольф
Систем» является биогазовый завод фирмы
«Экопрод» в городе Волноваха Донецкой области,
который официально принят в эксплуатацию в октяб-

ре 2017 г. Кроме всего перечисленного ООО «Вольф
Систем» также занимается узкоспециализированным
строительством в сельском хозяйстве, таким как:
строительство помещений для коз и овец, кроликов и
конюшен.
Summary. The article gives information on the construction structures supplied by the Wolf Systems to the
Ukrainian market, in particular, biogas complexes, easyassembled cowsheds, poultry houses, pig farms, storage
hangars and other objects. The Wolf Systems Group is a
leader in the construction of farm-tank farms for biogas
installations of farms, and these plants have been operating for decades. An example of an effective implementation of the Wolf Systems project is the biogas plant of the
company "Ecoprod" in the city of Volnovaha, Donetsk
region which was officially adopted in October 2017. In
addition to all listed "Wolf Systems" LLC, it also deals with
highly specialized construction in agriculture such as:
sheds for goats and sheep, rabbits and stables.
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До питання використання амаранта
в Україні та світі
У статті наведена інформація про ефективність використання амаранта в харчуванні людини і рівень його
застосування в Україні та інших країнах світу.
Амарант дуже ефективний для використання в харчуванні людини. Сьогодні на полицях дієтичних магазинів
США можна побачити до 30 найменувань продуктів з використанням амаранта – від хліба і цукерок до м’яса,
вирощеного на амарантових кормах. Уряд США фінансує спеціальні програми щодо амаранта. Сьогодні амарант вирощується майже у всіх штатах США. Американський інститут амаранта і 23 науково-дослідних інститути США і Канади вивчають цю культуру і супроводжують її в харчовій промисловості.
Внесення амарантової муки сприяє підвищенню біологічної цінності хліба завдяки покращенню амінокислотного складу і помітної ліквідації дефіциту незамінних амінокислот білка в хлібі.
В Україні амарант почали вирощувати в 1980-1982 рр. Урожайність зерна амаранта залежно від регіону
вирощування коливається від 25 до 40 ц/га.
Ключові слова: амарант, використання, харчування людини.
Вступ. В Україні дуже мало використовується амаранта, в той час як у світі він широко застосовується в
харчуванні людини. Нижче наведена інформація про
ефективність використання амаранта в харчуванні
людини і масштаби поширення амаранта в Україні і
світі.
Основна частина. Шановний читачу, вкотре я

впевнююсь, що її величність природа і є та вища сила,
яка визначає життя на нашій Землі.
Природа як би передбачила розповсюдження
людини на новому для її життя материку – Америці.
Дійсно, в Америці в дикій формі росли кукурудза,
бобові, картопля, але не було ні пшениці, ні жита, ні
ячменю, ні вівса, ні рису. Але був амарант. Саме він
© Фадєєв Л. 2018
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став після його окультурення для аборигенів Америки
основою для муки, крупи, хліба [1].
Амарант займає в історії агробізнесу виключне
місце серед усіх відомих на землі культур. Саме амарант став «учасником» релігійної війни між язичниками
– американськими індіанцями і християнами – «відкривачами» Америки. Справа в тому, що амарант
упродовж 8 тисяч років був основною зерновою культурою Південної Америки і Мексики («пшениця ацтеків», «хліб інків»), він грав таку роль у житті індіанців, що
вони возвели його в культ і називали «зерно Бога».
Можна тільки уявити, з якою безпощадністю
іспанські завойовники знищували амарант як культ
поклоніння дохристиянських інків, якщо враховувати, з
якою звірячою жорстокістю проходила колонізація
індіанських земель.
Починаючи з 1970 року, амарант поступово відроджується як культурна рослина.
Після чотирьохсотрічного забуття людство згадало
про цю культуру універсального використання з унікальним хімічним складом.
Сьогодні амарант вирощують практично в усіх штатах США.
Американський інститут амаранта і 23 науководослідних інститути США і Канади вивчають цю культуру і супроводжують її в харчовій промисловості. Уряд
США фінансує спеціальні програми щодо амаранта.
Починаючи з дев’яностих років минулого століття в
США почалось промислове виробництво продуктів з
амаранта. Сьогодні на полицях дієтичних магазинів
США можна побачити до 30 найменувань продуктів з
використанням амаранта – від хліба і цукерок до
м’яса, вирощеного на амарантових кормах. Таке м'ясо
коштує на 25 % дорожче звичайного.
Іспанці завезли насіння амаранта в Європу, де спочатку його вирощували як декоративну рослину і тільки в XVIII столітті – як круп’яну і кормову культуру. До
Петра І в Росії з амаранта виготовляли хліб, але петровські реформи заборонили вживати амарант у їжу.
В Україні амарант почали вирощувати в 1980-1992
рр. Урожайність зерна амаранта в Україні залежно від
регіону вирощування коливається від 25 до 40 ц/га [2].
У зерні амаранта міститься 7-8 % олії, яка містить
більше 70 % моно- і поліненасичених жирних кислот і
більше 9 % фосфоліпідів. За жирнокислотним складом
амарантова олія близька до кукурудзяної, але має ряд
суттєвих переваг. Вітамін Е в амарантовій олії перебуває в активній формі і, що важливо, в ній міститься до
10 % сквалена, який до недавнього часу отримували
тільки з печінки глибоководної акули.
Якість білка амаранта вважається дуже високою
завдяки значному вмісту незамінних кислот, включаючи цінну амінокислоту – лізин (4,3-5,7 % до загального
білка насіння), що в 2 рази більше, ніж у пшениці і в 3
рази більше, ніж у кукурудзі і сорго.
Крохмаль, який складає до 70 % маси насіння амаранта, має унікальні особливості. Розмір гранул крохмалю амаранта в декілька разів менший, ніж рисового
чи кукурудзяного. Завдяки цьому крохмаль амаранта
більш важливий як наповнювач під час виготовлення
ковбасних виробів, які підлягають заморожуванню і
подальшому розморожуванню [3].
Але унікальність амаранта в тому, що в його складі

є сквален. Його здатність «захоплювати» кисень і
дифундувати його в будь-які тканини, зокрема і в
шкіру, забезпечує імуностимуляцію і, отже, діяти на
весь організм [2].
Спеціалісти стверджують, що більше половини
дітей, які народжуються сьогодні, будуть жити до 100
років. Основа цього ствердження, мабуть, опирається
на три перспективи: перша – покращення умов життя
завдяки більш ефективній праці і більшій частині часу,
яку можна використати на особисте життя; друга –
системна профілактика, яка попереджає порушення
нормальної роботи життєвизначальних систем; і
нарешті третя – високі технології виробництва продуктів харчування, які забезпечувати збалансований
склад.
Важливе місце в цьому напрямку відводиться використанню в сировинній базі не тільки традиційних сільськогосподарських культур, але і порівняно нових,
таких як амарант [3].
Побудова зернівки амаранта оригінальна – зародок
кільцеподібно охоплює ендосперм. Із зародкоподібної
крупки на основі екстракції СО2 витягують олію. Після
екстракції крупки зародків розмелюють на традиційному обладнанні і отримують амарантову білкову
напівзнежирену муку (АМ) [3].
В АМ міститься: білків у 3,8 раза більше, ніж у пшеничній муці, ліпідів у 9,4 раза, клітковини в 17 разів;
золи в 8,8 раза; мінеральних речовин: натрію – в 24
рази, калію – в 4,2 раза; кальцію в 19 разів; магнію в 6
разів; заліза в 36 разів; вітамінів: тіаміну – в 33 рази;
рибофабіна – в 74 рази; ніаціну – в 1,2 раза.
Крім того, білок амарантової муки відрізняється
високою біологічною цінністю. Кількість незамінних
амінокислот у білку амарантової муки становить 17,6
г/100 гр. білка, загальна кількість амінокислот – 37,7 г/
100 гр. білка. Водночас, загальна кількість амінокислот становить 10,4 г/100 г білка, як у пшеничній муці.
Отже, амарантова мука відрізняється більш збалансованим амінокислотним складом порівняно з пшеничною мукою, тому її доцільно використовувати у випіканні хліба замість пшеничної муки для покращення
балансу лімітувальних амінокислот.
Внесення амарантової муки сприяє підвищенню
біологічної цінності хліба завдяки покращенню амінокислотного складу і помітної ліквідації дефіциту незамінних амінокислот в хлібі. При цьому ступінь задоволення добової потреби людини в незамінних амінокислотах збільшується в 1,5-2 рази. Введення амарантової муки в пшеничну привів до значного покращення
показників якості хліба. Навіть візуально видно, що це
«інший» хліб (рис. 1).
Важливим показником функціонального складу білків амарантів є відсутність спирторозчинної фракції
(проламінів), які створюють клейковину – глютен, коли
учиняється тісто.
Коли нам привезли на очищення, калібрування і
підготовку до висіву насіння амаранта, ми зрозуміли,
що з завданням справимось. Оскільки такі розміри і
форма насіння не можуть складати труднощів для очищення.
Єдине, що насторожувало, це наявність у масі
насіння амаранта точно таких же по формі і розміру
насінин дикого амаранта – щириці.
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го бруду вдалося виконати на щілинних ситах (рис. 6).

Рис. 4 – Схід із сита Фадєєва
розміром 1,5

Рис. 5 – Прохід через сито
Фадєєва розміром 1,5

Рис. 6 – Прохід через щілинне
сито розміром 0,6

Рис. 7 – Схід з легкого краю
деки ПВСФ

Рис. 1 – Хліб з добавкою амарантової муки

Відмінна ознака – колір. Насіння щириці має темний колір. Зрозуміло, що фотосепаратор відділить
темні насінини на фоні інших світлих насінин, але сам
принцип фотосепаратора, особливо на дрібнонасіннєвому матеріалі, не дозволяє зробити таке розділення достатньо чітким і під час відбору темних насінин у
відходи попадає 4-5 жовтих кондиційних. Тому наше
завдання полягало в тому, щоб як можна менше залишилось насінин щириці до фотосепаратора. Надія
була на те, що між дикою формою насіння і окультуреною є відмінна ознака – щільність, тобто ми думали,
що нехай не набагато, але все таки щільність насіння
щириці більша.
Якщо це так, то на пневмовібростолі розділення
повинно здійснитись. Так і трапилось, але все по
порядку.
На рис. 2 наведене компонування насіннєвого
заводу (щадна пофракційна технологія Фадєєва Л. з
виробництва сильного насіння).

Рис. 2 – Загальний вигляд насіннєвого заводу для будь-яких
сільськогосподарських культур

Насіння амаранта
було привезено в післязбиральній
забрудненості (рис.
3). Через велику різницю між розмірами
насінин і рослинного
бруду, його легко
відділити на ситах
Фадєєва (рис. 4, 5).
Відбір дрібного
рослинного, в більшій мірі, мінерально-

Рис. 3 – Насіння амаранта
в післязбиральній забрудненості

Потім, очищене від
крупного рослинного і
дрібного рослинного і
мінерального
бруду
насіння амаранта було
направлене на сепарацію за щільністю на
пневмовібростолі
ПВСФ. Оскільки пневмовібростоли, які виготовляються
нами,
мають
унікальне
Рис. 8 – Схід з середини деки
налаштування режиму
ПВСФ
роботи кожного окремо монотонно регульованого вентилятора
для оптимального формування псевдорідинного шару на деці, то
розділення насіння по
щільності проходить
навіть у випадку дуже
малої різниці цього
параметру в складі
суміші. Саме це і покаРис. 9 – Схід з важкого краю деки
зало розділення амаПВСФ
ранта і щириці (рис. 7,
8, 9).
Отже, загальна схема очищення амаранта до фотосепаратора виглядає так (рис. 10).
Під час повторної сепарації насіння амаранта, яке
зійшло з середини деки пневмовібростола, вдається
також підвищити якість очищення його від щириці.
Як відомо, фотосепаратор під час поштучного
видалення частинок бруду, які відрізняються кольором
від чистого насіння, не може попутно не винести з
потоку «за компанію» 4-5 шт. чистих насінин.
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Рис. 10 – Схема очищення амаранта

Саме така суміш насіння амаранта і щириці, яка як
відходи зсипається після фотосепаратора, також
«облагороджується» під час сепарації на пневмовібростолі, що загалом дозволяє звести до мінімуму частку
відходів у процесі очищення амаранта і довести якість
очищення
до
абсолютної
(рис. 11).
Саме
така
якість очищення
амаранта перед
його переробкою і виконується на виробництві,
яким
к е р у є
Олександр Дуда
–
президент
Асоції виробниРис. 11 – Амарант після очистки
ків амаранта й
на фотосеператорі
амарантової
продукції.
Висновок. Шановний читачу, цією статтею мені
дуже хотілось звернути Вашу увагу на цю культуру і ще
в більшій мірі на продукцію її переробки.
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Аннотация. В статье приведена информация об
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эффективности использования амаранта в питании
человека и уровень его применения в Украине и других странах мира.
Амарант очень эффективен для использования в
питании человека. Сегодня на полках диетических
магазинов США можно увидеть до 30 наименований
продуктов с использованием амаранта - от хлеба и
конфет до мяса, выращенного на амарантовых кормах. Правительство США финансирует специальные
программы по амаранту. Сегодня амарант выращивается почти во всех штатах США. Американский институт амаранта и 23 научно-исследовательских института США и Канады изучают эту культуру и сопровождают ее в пищевой промышленности.
Внесение амарантовой муки способствует повышению биологической ценности хлеба благодаря
улучшению аминокислотного состава и заметной ликвидации дефицита незаменимых аминокислот белка
в хлебе.
В Украине амарант начали выращивать в 19801982 гг. Урожайность зерна амаранта в зависимости
от региона выращивания колеблется от 25 до 40 ц / га.
Summary. The article provides information on the
effectiveness of using amaranth in human nutrition and its
application in Ukraine and other countries of the world.
Amaranth is very effective for use in human nutrition.
Today, on the shelves of US Diet Shops, you can see up to
30 items of amaranth products - from bread and sweets
to meat made from amaranth food. The US government
funds special amaranth programs. Today amaranth is
grown in almost all US states. The American Institute of
Amaranth and the 23 research institutes in the United
States and Canada study this culture and accompany it in
the food industry.
The addition of amaranth flour promotes the increase
of the biological value of bread due to the improvement of
the amino acid composition and the apparent elimination
of the deficiency of essential amino acids in bread.
In Ukraine amaranth began to grow in 1980-1982. The
yield of amaranth grain varies from 25 to 40 p / ha
depending on the growing region.
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Технічні рішення борін для весняного
боронування ґрунту
У статті представлено особливості технологічної операції весняного боронування ґрунту. Під час боронування і переміщення грудочок ґрунту гине близько 80-90 % проростків бур’янів у вигляді білих ниток та відбувається циркуляція повітря в ґрунті, регулювання теплового балансу поверхневого шару ґрунту, руйнування капілярів,
руйнування ґрунтової кірки, посилення росту основної культури. Встановлено, що для боронування застосовують такі типи борін: пружинні, зубові та ротаційні. Представлено сільськогосподарські машини українських та
закордонних виробників. Наведено опис кожної машини, її конструкції, основні дані технічної та технологічної
характеристик. Проаналізовано типорозмірні лінійки борін, щоб підібрати їх для господарства з наявним енергозасобом.
Ключові слова: пружинна, зубова, ротаційна борона, типорозмірний ряд, агрегатування, глибина обробітку,
ширина захвату, робоча швидкість, маса.
Постановка проблеми.
На початку весняно-польових робіт у аграріїв
гостро постає питання закриття вологи ґрунту та руйнування ущільненої ґрунтової кірки на посівах сільськогосподарських культур.
Навесні всі капіляри і некапілярні проміжки в ґрунті
заповнені водою. Щоб зберегти її, необхідно верхній
шар ґрунту подрібнити до дрібно-грудкуватого стану,
порушити капіляри і цим запобігти випаровуванню
вологи. Ця волога стане потужним чинником, який
сприятиме розвитку кореневої системи культури, а
отже формуватиме основу якісного урожаю. Для реалізації цих заходів виконують операцію боронування
ґрунту, застосовуючи різні типи борін [1].
Мета дослідження – проаналізувати конструкцію
різних типів борін вітчизняного та закордонного
виробництва.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Боронування ґрунту – найпоширеніший, продуктивний, економічно вигідний та ефективний спосіб
знищення бур'янів у фазі «білої ниточки», боротьби за
збереження вологи в ґрунті, руйнування ґрунтової
кірки, що безпосередньо впливає на збільшення майбутнього врожаю. Проводять боронування озимих,
досходове боронування ярих зернових (пшениця,
ячмінь, овес), досходове боронування кукурудзи, до- і
післясходове боронування гороху, сої.
Під час боронування і переміщення грудочок ґрунту
гине близько 80-90 % проростків бур’янів у вигляді
білих ниток. Особливо ефективне досходове боронування – по прикочених посівах.
Позитивні ефекти технологічної операції боронування:
- циркуляція повітря в ґрунті;
- регулювання теплового балансу поверхневого
шару ґрунту;
- регулювання водного балансу (руйнування капілярів);
- руйнування ґрунтової кірки;

- посилення росту основної культури.
Залежно від типу застосовуваних на бороні робочих органів існують такі види борін: зубова, пружинна
та ротаційна [1, 2].
До першого типу борін відносяться традиційні
зубові борони, якими комплектують широкозахватні
зчіпки. У зубових боронах робочими органами є
загострені на нижньому кінці прямі сталеві зуби квадратного, круглого, прямокутного або ромбоподібного
перетину, які жорстко закріплені на рамі у вертикальному положенні в шаховому порядку. Зубова борона
працює так: передня частина ребра «розрізає» ґрунт,
одночасно бічні грані його зминають, розсувають та
перемішують ґрунт, руйнуючи великі грудки.
За квадратного перерізу – кінець зуба має косий
зріз, спрямований у протилежний бік від напрямку
руху, що сприяє максимальному заглибленню зуба.
З'єднання борін з рамою зчіпки зазвичай проводиться
за допомогою ланцюгів, які дозволяють кожній бороні
самостійно копіювати поверхню поля.
Сучасні зчіпки оснащені гідравлічною системою,
вони мають транспортне і робоче положення, що
забезпечує хороший рівень маневреності під час
транспортування їх по дорогах загального призначення до місця застосування. Обробіток ґрунту зубовими
боронами здійснюється на глибині до 10 см, за таких
умов глибина борозен становить 3-4 см, гребенистість поверхні ґрунту не перевищує 2,5 см.
Регулювання активності робочих органів в таких
машинах є проблематичним, оскільки все залежить від
стану ґрунту і типу змонтованої борони. Залежно від
призначення борони класифікуються за типом: важкі,
легкі та середні.
Борона важка зубова призначена для обробітку
глинистих і суглинних ґрунтів, для розпушування після
оранки перед сівбою, для руйнування ґрунтової кірки і
т.д. Навантаження на один зуб – 2-3 кг, що дозволяє
розпушувати ґрунт на глибину 5-8 см.
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Середня зубова борона виконує боронування посівів зернових та технічних культур на глибину 4-6 см на
легких видах ґрунту. Навантаження на один зуб становить 1-2 кг.
За допомогою легкої зубової борони виконується
боронування на глибину 2-3 см. Основне призначення
легкої борони – це вирівнювання поверхні ґрунту, руйнування та розпушення ґрунтової кірки. Навантаження
на один зуб – 0,5-1 кг. Борона легка зубова може
застосовуватися для загортання мінеральних добрив
[3].
На ринку сільськогосподарської техніки пропонуються різні види зчіпок, на які комплектуються зубові борони [4].
Представником цих машин є патентована комбінація зчіпки гідрофікованої типу ЗГ виробництва ТОВ
«Краснянське СП «Агромаш» з набором зубових борін
(рис. 1). Особливістю цих зчіпок є те, що вони універсальні і залежно від того, які робочі органи на них встановлені, можуть використовуватись для агрегатування
зубових борін, котків або лущильників. Типорозмірний
ряд зчіпок забезпечує ширину захвату 10, 16, 18, 20 і
22 м [5]. Незалежно від ширини захвату транспортна
ширина зчіпки не перевищує 2,6 м. Час на переведення з транспортного положення в робоче і навпаки не
перевищує 15 хв, обслуговує зчіпку один тракторист, а
продуктивність за годину основного часу може складати до 26 га/год. Додатковими перевагами зчіпок
згаданого виробника є те, що вона має зменшену
транспортну довжину, покращені маневрові властивості, меншу кількість коліс, забезпечує можливість зчіпки, зміни робочої ширини і режиму дії робочих органів
на ґрунт.

ширину захвату 14 м. Зчіпка опирається на чотири
колеса, два з яких центральні – транспортні. Наявність
правої і лівої тросових розтяжок забезпечують жорсткість конструкції і прямолінійність ходу. Маса зчіпки
1650 кг, глибина обробітку до 8 см, швидкість роботи
до 9 км/год, агрегатується з тракторами потужністю не
менше 80 к.с.

Рис. 2 – Загальний вигляд зчіпки гідрофікованої СГП-21
виробництва ПАТ «Уманьферммаш»

Рис. 3 – Гідрофікована зчіпка БГ-14 виробництва
ПП «ВК ТЕХНОПОЛЬ»

Рис. 1 – Зчіпка гідрофікована ЗГ-18 з набором зубових борін
виробництва ТОВ «Краснянське СП «Агромаш»

Фірма «McFarlane» (країна-виробник США) виробляє борону зубову WDL 2070 (рис. 4), яка складається
з 16 секцій зубових борін, що складає 21 м ширини
захвату. Агрегатується з тракторами потужністю 300 к.
с. [8].

Пропонується зчіпка гідрофікована СГП-21 виробництва ПАТ «Уманьферммаш» (рис. 2). Така зчіпка
забезпечує агрегатування завширшки до 21 м лише у
складі причіпних зубових борін БЗСС-1,0 (БЗТС-1,0,
БЗТУ-1,0) [6]. Робота такої зчіпки забезпечується з
тракторами класу 3 на швидкості до 15 км/год.
Порівняно з вищеописаною зчіпкою транспортна
ширина зчіпки є більшою і складає 4,2 м.
Гідрофіковану зчіпку БГ-14 (рис. 3) виробляє ПП
«ВК ТЕХНОПОЛЬ» (м. Кропивницький) [7].
Базовим вузлом зчіпки є рама, яка складається з
центральної та бокових правої і лівої поворотних
частин. До рами за допомогою тяг і ланцюгів кріпляться 14 секцій зубових борін, які складають робочу

Рис. 4 – Зубова борона WDL 2070 виробництва фірми
McFarlane
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Гнучке з'єднання секцій цієї борони виключає забивання і має високу ефективність і надійність. Зубці цієї
моделі виготовляють з високовуглецевої сталі, що
забезпечує достатню стійкість до зношування. Нахил
зубів WDL 2070 легко регулюється і здатний змінюватися на 50 градусів в один і на 38 градусів в інший бік.
Завдяки довжині тягового бруса борона має добру
маневреність на поворотних смугах.
Максимальна глибина обробітку ґрунту бороною
становить 8 см. Маса борони 5800 кг.
Американська фірма «Great Plains» для забезпечення технологічної операції боронування пропонує аграріям зубову борону Flex Harrow FH6630HD (рис. 5).
Агрегатується борона з трактором потужністю 180 к. с.
Дев’ятиметрова ширина захвату борони досягається
за рахунок комплектації борони 16 робочими секціями
[9].

ренням, підвіс кожної борони відносно рами – еластичний.

Рис. 6 – Зчіпка борін зубових СБЗ-2,8 виробництва
СТ ВФ «Агрореммаш»

Конструкційна ширина захвату борони СБЗ-2,8
становить 2,8 м, продуктивність за годину основного
часу на робочій швидкості 8 км/год – 2,2 га. Маса
борони – 120 кг.
Зчіпка борін навісна ЗБН-6Т (рис. 7) має два варіанти встановлення борін. У першому випадку скіс зуба
спрямований вперед і глибина обробітку становить 35 см, а в другому варіанті зі скосом зуба, спрямованим
назад, відбувається глибоке боронування на 8-10 см.
Конструкційна ширина захвату борони – 5,5 м, продуктивність за годину основного часу на швидкості руху
10 км/год – 5,5 га. Маса борони становить 330 кг.

Рис. 5 – Зубова борона Flex Harrow FH6630HD виробництва
фірми Great Plains

Раму центральної секції виконано з міцної сталевої
труби. Конструкція рами (товщина металу становить 6
мм) може витримувати значні тягові зусилля. Бокові
секції виконані з труб квадратної форми та укріплені
сталевими косинками. Міцність конструкції досягнута
завдяки трикутному дизайну рами з перекриттями і
подовженим дишлом. Циліндри мають клапанне
управління, що дозволяє їм забезпечувати достатню
потужність для підняття і складання агрегата з великою кількістю пожнивних залишків. Завдяки автоматичному натягу тросів оператор регулює борону з кабіни трактора. Маса борони 2270 кг.
Асортимент сільськогосподарської техніки СТ ВФ
«Агрореммаш» (м. Біла Церква) включає типорозмірний ряд знарядь – це зчіпка борін зубових СБЗ-2,8
(рис. 6) та зчіпка борін навісна ЗБН-6 під різні розмірно-технологічні рівні господарств з можливістю агрегатування з тракторами потужністю 80 к.с. [10].
Борони призначені для поверхневого розпушування ґрунту на глибину до 8 см, руйнування кірки, руйнування грудок, вирівнювання поверхні ріллі, знищення
бур’янів, боронування сходів, а також для загортання
насіння та мінеральних добрив, висіяних розкидним
способом.
Борона з робочими органами складається з рамки,
утвореної повздовжніми та поперечними штабами, які
на перетині скріплені між собою різьбовими з’єднаннями зубів круглого перерізу з асиметричним загост-

Рис. 7 – Зчіпка борін навісна ЗБН-6Т виробництва
СТ ВФ «Агрореммаш»

Другий тип борін – це гідрофіковані широкозахватні зчіпки з вбудованими секціями робочих органів з
пружинними вигнутими зубами. Борона пружинна є
однією з різновидів зубової і застосовується для
поверхневого обробітку ґрунтів. Основне призначення
такої техніки – передпосівне знищення бур'янів, загортання насіння та мінеральних добрив, висіяних розкидним способом. Різні види пружинних борін використовують також для обробітку парів і підготовки ріллі
до сівби. Завдяки своїй конструкції, пружинні борони є
швидкісними і високопродуктивними, забезпечують
роботу на посівах, добре копіюють поверхню, розпушують ґрунт, руйнують ґрунтову кірку, сприяючи збереженню в ньому продуктивної вологи.
Пружинні борони складаються з фігурного лонжерона, в який вставлено поворотний швелер. На ньому
кріпиться пружина-зубець. Пружини можуть виставлятися до поверхні ґрунту під потрібним кутом атаки за
допомогою тяги і планок.
Ефективність роботи пружинних борін досягається
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за рахунок поступального руху довгих вібрувальних
зубів по поверхні поля. Вібрація пружинного зуба
забезпечує ефект самоочищення.
Ефективним представником таких знарядь є борони
пружинні
типу
БП
виробництва
ПАТ
«Уманьферммаш» шириною від 12 до 28 м (БП-12,
БП-12А-01, БП-22, БП-28) (рис. 8), для агрегатування
яких використовують
трактори класу 1,4…5
[6]. Працюють такі
борони на швидкості
від 10 до 15 км/год.
Борона має секційну
конструкцію, що дозволяє копіювати мікрорельєф
ґрунту.
Робочий орган – пружинний палець з тонкого
пружинного
дроту, має можливість
регулювання
кута
нахилу,
що
може
сприяти знищенню до Рис. 8 – Загальний вигляд борони
пружинної БП-12
98
%
бур’янів.
виробництва ПАТ
Додатковими позити«Уманьферммаш»
вами такої борони є
зниження гребенистості ґрунту від 2,5-3 см до 1,0-2,0
см, покращення перерозподілу рослинних решток від
40 % до 4,8 %. Фактично борона сприяє перерозподілу скупчень соломи і дозволяє отримати підготовлену
поверхню під наступну технологічну операцію.
ТОВ «Оріхівський завод сільськогосподарських
машин «Агротех» (м. Оріхів Запорізької області)
виробляє гідрофіковані борони з пружинним зубом
марки БЗП-15,2 (рис. 9), БЗП-18,3 та БЗП-24,5, які
агрегатуються з тракторами потужністю 60, 100 та 150
к. с. відповідно [11]. Всі агрегати складаються з рами і
секцій завширшки 1,52 м, діаметр пружинного зуба –
10 мм. Кожна секція має регульовану глибину обробки
від 1 до 9 см.

Рис. 9 – Гідрофікована борона БЗП-15,2 виробництва
ТОВ «Оріхівський завод сільськогосподарських машин
«Агротех»

Застосовуються борони цього типу для вичісування
озимих, ранньовесняного закриття вологи, закладання мінеральних добрив і гербіцидів, обробітку незасмічених парів на глибину 5 см для знищення кірки і
бур'янів у фазі білої нитки, досходового і післясходового боронування, завдяки чому можна відмовитися
від застосування гербіцидів.
Робоча ширина захвату борони БЗП-15,2 становить 15 м, борона працює на швидкості 10 км/год,
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продуктивність становить 12 га/ год. Маса борони –
2100 кг.
Фірма «Bourgault» (Канада) випускає середню пружинну борону моделі 6000 (рис. 10), яка агрегатується
з трактором потужністю від 200 к. с. Ширина захвату
борони – 21,3 м [12].
П'ятирядна
середня пружинна
борона
моделі
6000
оснащена
зубами діаметром
11 мм та завдовжки 508 мм з відстанню між зубами
5,2
см. Рис. 10 – Пружинна борона моделі 6000
виробництва фірми Bourgault
Гідравлічне регулювання висоти і кута нахилу борони проводиться на
ходу з кабіни трактора. Тросова система подвійної дії
дає оператору перевагу як гнучкої тяги (трос), так і
жорсткої без будь-яких негативних ефектів.
Важка пружинна борона SM7000 Strawmaster
(рис. 11) виробництва фірми «Degelman» (США) агрегатується з трактором потужністю 150 к.с.

Рис. 11 – Важка пружинна борона SM7000 Strawmaster
виробництва фірми Degelman

Борона SM7000 Strawmaster виконує широкий
спектр польових робіт і може експлуатуватися весь
польовий сезон. Вібрація зубів під час руху і змінюваний кут атаки дозволяють розпушувати ґрунт на глибину до 5 см. За допомогою додаткового обладнання
можливе закладання добрив і насіння одночасно з
боронуванням. Продуктивність борони SM7000
Strawmaster, ширина захвату якої 9 м, становить 33
га/год на робочій швидкості 19 км/год [13].
Австрійська фірма «Hatzenbichler» виробляє сітчасту борону Striegel (рис. 12), призначену для боронування ґрунту безпосередньо перед сівбою, для
боротьби з проростаючими бур'янами.
Борона складається з 8 робочих сегментів
завширшки 1,5 м, що складає робочу ширину захвату
12 м. Як робочі органи застосовуються пружинні зубці
завдовжки 450 мм та діаметром 7 мм, а під замовлення клієнта можуть комплектуватися зубцями діаметром 12 мм (для розрівнювання соломи). Завдяки бічній вібрації пружинних зубців у поєднанні зі швидкістю
виконується поверхневий обробіток ґрунту. Кут атаки
регулюється в стандартному оснащенні механічно
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переміщенням сегмента на рухомому елементі. Всі
причіпні знаряддя (від 15 до 24 метрів) у стандартному
оснащенні мають функцію гідравлічного регулювання
паралелограма, який дозволяє змінювати тиск на секції борін.

забезпечує можливість використання їх на ранніх сходах культурних рослин у фазі 2-3 листків [15].
ТОВ «Агромаш-Калина» (м. Калинівка Вінницької
області) пропонує аграріям ротаційні борони марки
ANTOKS різної ширини захвату (6, 9 та 14 м), які агрегатуються з тракторами потужністю 80 і 110 к.с.
Борона цієї марки сконструйована за схемою підпружиненого хитного важеля. Гнучкість важеля забезпечує пружина, яка чинить тиск на ґрунт за допомогою
двох зубчастих коліс. У конструкції борони передбачено регулювання відстані між рядами. Кількість робочих
органів ротаційної борони ANTOKS-9 (рис. 13) становить 45 шт. Робоча швидкість - до 15 км/год, при
цьому продуктивність роботи сягає до 15 га/год [16].
Особливістю конструкції 14-метрової борони ANTOKS
є те, що вона складається з центральної секції робочих
органів та двох бічних 6-метрових секцій, які оснащені
системою навіски та, за потребою, можуть використовуватися самостійно.

Рис. 12 – Сітчаста борона «Striegel» виробництва фірми
«Hatzenbichler»

Робоча швидкість борони – до 12 км/год. Маса
борони – 1170 кг [14].
Ротаційні борони призначені для досходового та
післясходового боронування посівів польових культур
(зернових, просапних, технічних) з метою поверхневого розпушування та аерації ґрунту, знищення ниткоподібних сходів бур’янів. Ротаційні борони відносяться
до безприводних ґрунтообробних машин, які мають
різноманітні конструкційні рішення робочих органів:
дискові ротори з пелюстковими, голчастими, зубовими або ножовими елементами. Завданням цієї групи
робочих органів є розпушування поверхневого шару
ґрунту, кришіння брил і грудок, часткове вирівнювання
мікрорельєфу, перемішування ґрунтових шарів між
собою, ґрунту з добривами та боронування ґрунту.
Найпоширенішими робочими органами ротаційної
борони є голчасті колеса, які залежно від виробника,
мають різну форму та діаметр. Робочі органи, виконані як голчасті диски, знаходять дуже широке застосування як в одноопераційних, так і в комбінованих агрегатах. Філософія застосування ротаційних борін полягає в тому, що якщо необхідна мінімальна дія на ґрунт,
наприклад, руйнування кірки на поверхні ґрунту зі збереженням рослин або стерні, то диски встановлюють
так, щоб вони працювали тильною стороною, тобто під
час занурення голок в ґрунт вони були спрямовані
випуклою стороною в протилежний бік руху борони.
Технологічний процес роботи ротаційної борони
проходить так. Під час переміщення машини по
оброблюваному полю голчасті колеса починають
обертатися, заглиблюючись у ґрунт на глибину 3-5 см,
руйнуючи ґрунтову і насичуючи ґрунт повітрям. Під час
такої дії голчастого диска азот з повітря проникає в
родючий шар ґрунту кірку. Застосування ротаційної
борони дає можливість зменшити кількість внесення
азотних добрив та в деяких випадках зовсім відмовитись від їх використання.
По суті ротаційна борона виконує ті ж самі функції,
що і зубова борона, але перевагою використання
ротаційних борін порівняно з зубовою бороною є екофільний вплив дії робочих органів на ґрунтову кірку, що

Рис 13 – Загальний вигляд борони ротаційної ANTOKS
виробництва ТОВ «Агромаш-Калина», Україна

Виробник техніки ПП «Степаненко і К°» (м. Біла
Церква) виробляє цілу лінійку навісних та напівпричіпних ротаційних борін – СТЕП РШ-4,2, СТЕП РШ-5,6,
СТЕП РШ 7,0, СТЕП РШ-9,3. В усіх боронах застосовується пружна стійка, на якій закріплено два робочих
голчастих диски на не обслуговуваних підшипникових
вузлах. Диски комплектуються прямими або лопатевими голками в кількості від 10 до 13 шт. Ротаційна
борона СТЕП РШ-9,3 (рис. 14) шириною захвату 9,3 м,
агрегатується з тракторами потужністю від 100 к.с. та
працює на робочій швидкості 15 км/год [17].

Рис. 14 – Загальний вигляд борони ротаційної СТЕП РШ-9,3
виробництва ПП «Степаненко і К°», Україна
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ТОВ «Аверс-Агро» (м. Дніпро), регіональний дилер
компанії Bellota, пропонує ротаційну борону Green Star
(рис. 15) для весняного та осіннього розпушування
ґрунту на глибину 4-11 см [18]. Борона складається з
рами та підпружинених стійок (рис. 16), на яких кріпиться на не обслуговуваних підшипникових вузлах по
два голчастих дискових робочих органи. Кожна голка,
загострений кінець якої має криволінійну форму, кріпиться до маточини і кільця жорсткості болтовим з’єднанням, що забезпечує їх легку заміну. Поворотом
борони на 180о в горизонтальній площині можна
забезпечити різну активність її дії на ґрунт та рослини.

захватом завширшки 3,7 та 8 м для агрегатування з
тракторами потужністю 130 та 150 к.с. відповідно.
Ротаційні борони обладнані голчастими колесами, які
встановлені на пружній стійці. Робоча швидкість борони становить 8-13 км/год [20].

Рис. 17 – Загальний вигляд борони ротаційної Rotarystar виробництва фірми «Einbоck», Австрія

Рис. 15 – Загальний вигляд борони ротаційної Green Star
виробництва ТОВ «Аверс-Агро», Україна

Рис. 18 – Загальний вигляд борони ротаційної Yetter
виробництва фірми «Yetter», США

Рис. 16 – Загальний вигляд робочого органу борони ротаційної
Green Star: 1) – маточина; 2) – кільце жорсткості; 3) – голка

Австрійська фірма «Einbоck» пропонує українським
сільгоспвиробникам ротаційні культиватори Rotarystar
300 та Rotarystar 600 (рис. 17), які агрегатуються відповідно з тракторами потужністю 70 і 120 к.с.
Руйнування монолітної кірки після дощу забезпечується робочими органами – зірочками (діаметром 52
см) із 16-ма змінними пальцями [19]. На центральній
рамі передбачений захист від каміння. Виробником
декларовано робочу швидкість борони до 25 км/год,
що може забезпечити високопродуктивний обробіток
ґрунту, однак, на нашу думку, цей параметр має бути
ретельно досліджений. Додатковою функцією
Rotarystar є встановлення на борону висівного апарата для здійснення одночасного спушування ґрунту,
сівби різних видів культур та їх загортання.
Фірма «Yetter» (країна-виробник США) виробляє
ротаційні борони Yetter 3400 та Yetter 3500 (рис. 18) із
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Висновки:
1. Використання зубових, пружинно-пальцевих та
ротаційних борін забезпечує широкий спектр агротехнічних операцій: закриття вологи, знищення бурянів,
рівномірний розподіл по полю пожнивних залишків,
вирівнювання поверхні поля, руйнування грунтової
кірки, загортання насіння і мінеральних добрив.
2. Кращими технічними рішеннями використання
зубових борін є їх комбінації на основі гідрофікованих
зчіпок, які забезпечують можливість вибору і, за
необхідності, заміни навісних знарядь для розширення технологічних можливостей.
3. Пружинно-пальцеві борони, які отримали стрімкий розвиток за останнє десятиріччя, також пропонуються вітчизняними виробниками в різних конструкційних рішеннях та інтерпретаціях. Особливості конструкції робочого органу цих машин – пружинного
пальця, визначають і технологічні напрямки використання цього типу машин. Пальці з тонкого дроту
можуть бути ефективні для знищення ґрунтової кірки
на незасмічених полях і ранніх стадіях розвитку
бур’янів. Пальці діаметром 10-16 мм та можливість
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зміни їхнього кута нахилу можуть бути ефективними на
полях з наявними рослинними рештками для затримання вологи, знищення бур`янів у різних фазах розвитку, рівномірного розподілу по полю пожнивних
залишків, вирівнювання зораної поверхні, загортання
насіння і мінеральних добрив, розкиданих по полю
тощо. Велика ширина захвату таких борін, висока
робоча швидкість, якісне копіювання рельєфу поля
забезпечують велику змінну продуктивність з хорошими агротехнічними показниками роботи за незначних
витрат палива.
4. Особливість конструкцій ротаційних борін та
режимів роботи дозволяє ощадливо в точці контакту
голки з ґрунтом діяти на його поверхневий шар і більш
якісно виконувати технологічний процес з мінімальним
негативним впливом на наявні рослини. Такі знаряддя
є потужною альтернативою використанню хімічних
методів боротьби з бур’янами, крім того їхня дія на
ґрунт є більш комплексною.
5. Вказані знаряддя мають такі типорозмірні лінійки, що дозволяють підібрати їх для господарства з
наявним енергозасобом. При цьому висока швидкість
агрегатування борін мінімізує їх кількісний склад.
6. Своєчасне і правильне застосування борін
сприяє отриманню високих врожаїв і, як наслідок, підвищенню конкурентноспроможності рослинницької
галузі господарства.
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Аннотация. В статье представлены особенности
технологической операции весеннего боронования
почвы. Во время боронования и перемещения комочков почвы погибает около 80-90% проростков сорняков в виде белых нитей и происходит циркуляция воздуха в почве, регулирование теплового баланса
поверхностного слоя почвы, разрушение капилляров
и почвенной корки, усиление роста основной культуры. Установлено, что для боронования применяют
следующие типы борон: пружинные, зубовые и ротационные. Представлены сельскохозяйственные
машины украинских и зарубежных производителей.
Приведено описание каждой машины, ее конструкции, основные данные технической и технологической характеристик. Проанализированы типоразмерные линейки борон, чтобы подобрать их для хозяйства
с имеющимся энергосредством.
Summary. In the article the features of the technological operation of spring harrowing of the soil are presented. During the harrowing and moving of soil lumps about
80-90% weeds seedling as white threads are killed and air
circulation occurs in soil, the heat balance of the soil surface layer is regulated, capillaries and soil crusting are
destructed, the main crop growth is increased. It is established that for harrowing the following types of harrows
are used: spring, dental and rotational. Agricultural
machines of Ukrainian and foreign producers are presented. The description of each machine of its design,
basic data of technical and technological characteristics
is given. The type-size rulers of harrows are analyzed in
order to select them for the economy with the available
energy means.
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Добові безперервні випробування
сівалки Tempo TPL 16
Умовний поділ господарств на розмірно-ресурсно-технологічні рівні дозволяє прогнозувати, що відповідно
до величини посівних площ культур сівозміни, доступу до фінансів, наявної культури і традицій землекористування, кожне господарство буде обирати для себе відповідне техніко-технологічне забезпечення. Тому сівалка
в технологічному ланцюгу є однією з ключових машин, бо в організації її роботи криється успіх у термінах і якості сівби, подальшій дружності і вологозабезпеченості сходів і, як наслідок, отриманні врожаю. Доказом, який
підтверджує всі переваги широкорядної швидкісної сівалки TEMPO TPL 16, є довготривалий безперервний
марафон її роботи.
Ключові слова: сівба, насіння соняшника, сівалка, широкорядність, швидкість, якість роботи, експлуатаційно-технологічні показники.
Постановка проблеми. Сівба сільськогосподарських культур є однією з технологічних операцій,
яка закладає успіх отримання повноцінного майбутнього врожаю. Тому до сівалок технічних культур базовою вимогою є забезпечення високої якості сівби,
пов’язаної зі стійкістю заданої глибини загортання
насіння, рівномірним інтервалом розміщення насінин у
тісному зв’язку з високою продуктивністю, яка є похідною ширини захвату та робочої швидкості, мінімізації
непродуктивних витрат на технологічне обслуговування та нівелювання чинників від дій тракториста, зокрема дотримання прямолінійності руху, забезпечення
стикових міжрядь, зменшення впливу втоми на якість
процесу, завад під час роботи в темну пору доби тощо.
І все це за високої надійності роботи. Особливо чутливим є дія зазначених чинників у великих господарствах, де мінімізований за критерієм оптимізації склад
машинно-тракторного парку та екстремально стислі
агростроки ставлять за необхідність економити буквально кожну хвилину, які на виході дозволять отримати запланований врожай.
Аналіз результатів останніх досліджень. На
попередніх (3 роки тому) випробуваннях 8-рядної
сівалки було перевірено роботу секції з її унікальним
дозатором і було встановлено, що всесвітньо відомим
брендом запропоновано і трансформовано в конструкцію світовий досвід розробок останніх десятиліть
з питань забезпечення високої швидкості процесу
поштучної сівби технічних культур (зокрема, кукурудзи). При цьому оптимізовано всі елементи процесу
сівби: поштучного виділення насінини з бункера, високоякісного транспортування посівного матеріалу до
дна борозни, фіксації в ґрунті та створення оптимальних умов для проростання. Як наслідок, отримані
показники прийнятної за середньоквадратичним відхиленням рівномірності загортання насіння на задану
глибину та досягнутої раніше лише в лабораторних
умовах високої рівномірності розподілу насіння в
рядку (середній коефіцієнт варіації близько 16 % за
допустимого значення – 30 %).
Виклад результатів досліджень. За умови вико-

ристання описаної вище секції в широкорядній швидкісній конструкції в останній повинні бути розглянуті
концептуальні підходи до всіх інших складових конструкції, що розкривається в подальших випробуваннях. Такою сівалкою, яка є продуктом втілення нових
рішень, які радикально змінюють її властивості, є
Tempo TPL 16. Добові випробування сівалки проводились на орендованих землях господарством ТОВ
«Вест Агро Груп» у селі Гаї Бродівського району
Львівської області в складних за складом ґрунтах, конфігурацією і рельєфом місцевості, забур’яненістю та
типом насіння (соняшник з нестабільними аеродинамічними характеристиками). Крім того, мала місце
засміченість ділянок камінням.
Поля для марафону 16-рядної сівалки мали складну
конфігурацію, крім того, на них розташовано багато
опор лінії електропередач, кожна з яких вимагала
коригування траєкторії руху посівного агрегата і гальмувала швидкість руху.
Сівалка Tempo TPL 16 (рис. 1) призначена для точного висіву насіння кукурудзи, соняшника, сої та сорго
з міжряддям 700, 750, 762, 800 мм залежно від технологій з одночасним внесенням мінеральних добрив.

1- рама; 2 – вентилятор насіння; 3 – висівна секція; 4 – транспортне колесо; 5 – опорне колесо бічної секції рами; 6 – генератор; 7 – туковий сошник; 8 – вентилятор туків; 9 – бункер туків;
10 – гідроциліндр; 11 – рукава високого тиску
Рис. 1 – Загальний вигляд сівалки Tempo TPL 16
© Шустік Л., Громадська В., Нілова Н. 2018
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Конструкційно сівалка складається з таких вузлів:
рама з поздовжньої і поперечної балок, вентилятор
системи дозування насіння, висівні секції, транспортні
колеса, опорні колеса, бічні крила, генератор, тукові
сошники, вентилятор системи внесення добрив, бункер із системою внесення мінеральних добрив. Крім
того, в конструкцію входить ряд систем – гідравлічна,
пневматична, автоматизації й контролю технологічного процесу.
Рама сівалки виготовлена з двох балок –
поздовжньої прямокутної і поперечної, яка повторює
профіль піщаного годинника для оптимізації зусиль
опору, скручування і зручності монтажу. Внутрішній
об’єм профілів рами використовується для подачі
повітря до висівних апаратів, що підвищує технологічну надійність повітропроводу та усуває необхідність
використання великої кількості шлангів і труб. Крайні
частини поперечної балки в транспортному положенні
складаються.
16 висівних секцій кріпляться на поперечній балці
через паралелограмний механізм для забезпечення
150 кгс додаткового зусилля на посівну секцію, яке
загалом може сягати 325 кгс. Цим забезпечується
можливість адаптації до різних систем обробітку ґрунту.
Сошники для добрив установлені на поперечній
балці рами перед висівною секцією. Кожен сошник
має індивідуальний механізм притискання пружинами
(максимальний тиск сошника на ґрунт 150 кгс).
Пневматична система, яка складається з вентилятора і пневмопроводів, призначена для транспортування добрив до сошника, штучного виділення насіння
та транспортування його до сім’яложа.
Система внесення мінеральних добрив складається з великого бункера об’ємом 5000 л, системи дозування, сошників.
Система автоматизації і контролю виконання технологічного процесу складається з системного блока,
оснащеного відповідним програмним забезпеченням,
монітора, пульта керування, датчиків швидкості руху
сівалки (радара), рівня насіння і добрив у бункерах,
лічильника насіння, добрив та ін.
Гідравлічна система складається з рукавів високого тиску, гідроциліндрів підйому і опускання секцій,
складання і опускання в транспортне положення сівалки, гідромотора привода вентилятора і генератора.
Транспортується сівалка на двох опорно-транспортних колесах з шинами 600/635 R 30 з міцним
високим протектором.
Усі висівні механізми для насіння і добрив обладнані електродвигунами споживаною напругою струму 12
V, для чого сівалка оснащена генератором і акумулятором. Використання електропривода у висівному
механізмі підвищує точність і стабільність процесу
сівби, оскільки забезпечує сталість обертів, у той час
як механічні передачі за рахунок переміщень сошника
призводять до нерівномірності обертів, що може в 1,52 рази змінювати інтервал між насінинами.
Базовий елемент сівалки – висівну секцію з додатковим обладнанням (пристроєм для внесення мікрогранулята) – зображено на рисунку 2. Секція складається з насіннєвого бункера, загортальних коліс різних
опцій з шинами різної ширини та форми протектора,

паралелограмної підвіски, дозатора насіння, копіювальних та прикочувальних коліс, пристрою внесення
мікрогранулята та очисника рядів. Дві останні позиції
комплектуються як опції.

1 – насіннєвий бункер; 2 – загортальне колесо (стандартний
тип); 3 – паралелограмна підвіска; 4 – дозатор насіння;
5 – копіювальне колесо; 6 – прикочувальне колесо; 7 – пристрій
внесення мікрогранулята; 8 – очисник рядів
Рис. 2 – Загальний вигляд висівної секції сівалки Tempo TPL 16

Ключовою складовою секції є унікальний за конструкцією і технологічними можливостями (що перевірено раніше) дозатор, який працює за принципом надлишкового тиску.
Дозатор насіння, який кріпиться до основи секції,
являє собою камеру з армованого алюмінію, схожого
на пластик, в якій встановлено висівний диск з отворами і перегортачами, сингулятор (оригінальний пристрій для забезпечення та контролю прикріплення до
одного отвору диска однієї насінини), виштовхувальні
та ущільнювальні ролики, повітряна решітка, насіннєпровід, засувка, кришка (рис. 3).

а)

б)

1 – ручка; 2 – ущільнення; 3 – основний та додатковий виштовхувальні ролики; 4 – ущільнювальний ролик; 5 – повітропровід;
6 – фіксатор; 7 – скидач насіння (сингулятор); 8 – насіннєпровід
з висівним сенсором; 9 – сітка; 10 - засувка
Рис. 3 – Загальний вигляд розкритого дозатора насіння
(а – кришка, б – дозатор)

Технологічний процес висіву насіння проходить
так. Вентилятор через пневмосистему створює надлишковий тиск у висівній камері на рівні 3,5 кПа (це
вказаний робочий тиск висівного апарата, який відображається на моніторі). Під час сівби через систему
автоматизації і контролю виконання технологічного
процесу подається сигнал на електродвигуни, які
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обертають висівний диск, до отворів якого повітрям
притискуються насінини. Сингулятор забезпечує прикріплення до одного отвору лише однієї насінини. Коли
насінина суміщається з отвором, отвір диска перекривається притискним роликом і насінина під тиском
повітря потрапляє в сошник (швидкість вильоту сягає
(16…18) м/с. У сошнику насінина потрапляє в борозну,
створену дисками, і втискається колесом в ґрунт з
подальшим загортанням V-подібними колесами.
Глибина загортання насіння регулюється зміною висоти установки копіювальних коліс відносно дисків.
Норма висіву налаштовується через пульт керування.
Внесення мінеральних добрив здійснюється пневматично. Дозувальна котушка подає добрива в ежектор, де створюється розрідження повітря. Далі добрива підхоплюються повітряним потоком і транспортуються до сошника добрив, який обладнаний копіювальним колесом, зміною висоти установки якого
регулюється глибина внесення туків. Технічна характеристика сівалки представлена в таблиці 1.
Таблиця 1 – Технічна характеристика сівалки
Tempo TPL 16
Показник

Значення показника

Кількість висівних секцій, шт.

16

Ширина міжрядь, мм

750

Об’єм бункера для добрив, л

5000

Об’єм бункера для насіння, л

100

Об’єм бункера для мікрогранулята, л

30

Габарити в робочому положенні, мм
Довжина
Ширина
Висота

8650
12000
1950+ вентилятор

Конструкційна ширина, мм

11750

Загальна маса сівалки

8500

Споживана потужність, к.с.

300

Зі збільшенням ширини захвату високошвидкісної
сівалки з якісним розподілом насіння, що реалізовано
у висівній секції, детально описаній у постановці проблеми і більш ранніх публікаціях, надважливими
стають вимоги до інших її складових. Тому отримані в
16-рядній сівалці позитиви застосування секції суттєво доповнені концептуально новими підсилювальними
перевагами. Нижче наведено всі переваги, що дозволяють сівалці ефективно працювати в широкорядній
опції:
рама – збереження транспортної ширини не більше 3 м для оперативності переїзду до місця роботи;
швидке під’єднання рукавів високого тиску на основі
чіткої ідентифікації кольоровими маркерами; покращений доступ до секцій раціональним розміщенням
опорних коліс; забезпечення високої маневреності на
розворотних смугах;
секції – збільшення об’єму насіннєвого бункера від
70 до 100 л та мінімізація простоїв під завантаження із
забезпеченням високої зручності та швидкості маніпулювання кришками; використання швидкознімних та
швидкозамінних модульно-блочних елементів конструкції;
бункер мінеральних добрив – застосування
великого об’єму гармонізованого за часом спусто-
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шення з місткістю насіннєвих бункерів; мінімізація
його висоти, збільшення завантажувального отвору
для спрощення і оперативності заповнення; конструкційне сприяння рівномірному самопливному розподілу добрив по внутрішньому простору; використання
швидкодіючих шнурових застібок захисного тенту;
система водіння – застосування GPS-навігації для
забезпечення прямолінійності руху та ширини стикових міжрядь без огріхів, можливості цілодобової роботи, за умови нівелювання суб’єктивного впливу оператора на продуктивність.
На марафон була представлена сівалка, яка попередньо напрацювала ресурс близько 500 га; секція
сівалки містила бункер мікрогранулята, однак останній
в ході марафону не використовувався.
При цьому керівництвом господарства було надане
поле і підібраний фаховий екіпаж трактористів з 4
чоловік – трьох основних і одного резервного, надані
насіння та добрива, а також транспорт для їх перевезення, вантажопідйомний засіб для завантаження бігбегів, транспортний засіб з дозаправником палива.
Фірма Ведерстад (загалом 7 чоловік) забезпечила
проведення всіх організаційних робіт форуму, провела
попереднє навчання екіпажу трактористів, а в процесі
марафону забезпечувала налагодження сівалки, організацію та безпосереднє завантаження технологічним
матеріалом – добривами з біг-бегів і насінням секцій
сівалки та дозаправку паливом.
Спеціалісти
Державної
наукової
установи
УкрНДІПВТ ім. Л.Погорілого у складі інженера, економіста й агронома проводили необхідні виміри – поточний контроль умов роботи і якості сівби, визначення
експлуатаційно-технологічних показників.
Ключова машина – сівалка в технологічному процесі сівби вимагала використання особливих технічних
засобів, які були вибрані логічно за функціями та
раціонально за складом, зокрема трактор John Deere
8320 R, сівалка Tempo TPL 16, завантажувач Caterpillar
TH407C CAT, вантажний автомобіль Renault Magnum
480 з причепом, заправна цистерна Titan Truck Master
на причепі автомобіля Toyota Hilux.
Стартував марафон, який передбачалось завершити рівно через добу, 25 квітня 2017 року о 15 годині 40
хвилин. Сівалка агрегатувалась з трактором John
Deere 8320 R З20 к.с., при цьому спілкування електронних систем трактора і сівалки здійснювалось
через термінал ISOBUS, що дозволяло сумістити протокольні дані контролерів обох машин, а також вести
оперативний контроль і керування якістю роботи з
кабіни, оскільки на моніторі відображались всі поточні
значення налаштувань. Для ведення агрегата з
необхідною шириною стикових міжрядь, похибка в
яких не перевищувала 2 см, був використаний платний
сигнал позиціювання за допомогою системи навігації
GPS. При цьому трактористу було суттєво покращені
та полегшені функції керування агрегатом. Його
завдання у веденні агрегата полягало в русі загінкою,
яка кожен раз активізувалась на екрані білою лінією.
Рух агрегата завдовжки 15,25 м та завширшки 12 м
у загінках і поворотних смугах був оптимізований для
мінімізації витрат часу на розвороти, для чого застосовувалась схема руху по спіралі.
Завантаження сівалки технологічним матеріалом –
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насінням, добривами та пальним здійснювалось одночасно: насіння – індивідуально з мішків; добрива – з
великих піднятих над завантажувальною горловиною
сівалки біг-бегів; дозаправка пальним – з пересувної
цистерни. Всі ці оптимізовані дії мінімізували непродуктивні витрати часу, а конструкційна досконалість
сівалки завчасно упереджувала сигналізацією
необхідність проведення вказаних дій.
Екіпаж з трьох досвідчених трактористів змінювався кожні 8 годин.
Контроль якості роботи виконувався періодично –
вранці, вдень, ввечері. Результати нічної роботи контролювались ранком наступного дня. На безпосередню
роботу агрегата пора доби впливу не мала, оскільки
наявність великої кількості фар забезпечувала чітку
оглядовість.
Рівно о 15 год 40 хвилин 26 квітня 2017 року відбувся фініш, який зафіксував добовий наробіток – 479,73
га (рис. 4).

а)

б)

в)
Рис. 4 – Загальний вигляд сівалки на фініші добового марафону
(а) команди учасників (б) та зафіксованого результату (в)

Агротехнічне оцінювання традиційними методами,
які легко візуалізують процес, проведене на основі
аналізу характеристик насіння, добрив, умов роботи
та якості виконання технологічного процесу, показало
таке.
Сівба проводилась гібридом насіння 8Х288КЛДМ

виробництва США з одночасним внесенням мінеральних добрив виробництва Черкаського ПАО “АЗОТ”
нормою 100 кг/га. Площа, виділена господарями під
24-годинний посів, включала 2 поля.
Умови роботи сівалки оцінювались впродовж доби:
на початку роботи, перед нічною вахтою та вранці
наступного дня. Так, 25.04 вологість ґрунту посівного
шару (0-10 см) коливалася на рівні 19,9-22,5 % (за
фаховою статистичною базою – 20-25 %), твердість
становила 0,61-3,53 МПа, тобто перевищувала показники наявної фахової статистичної бази таких значень
(не більше 1,5 МПа); у вечірній час спостерігалось зростання вологості ґрунту в шарі 5-10 см (25,4 %).
Наступного дня вологість ґрунту в посівному шарі
коливалась в межах 22,7-23,3 %, а твердість – 0,551,06 МПа, що за фаховим оцінюванням є задовільними
показниками.
Безпосередньо сівбі передував передпосівний
обробіток – лущення стерні та підготовка ґрунту до
посіву, який виконувався дисковим лущильником Atlas
АО чеської фірми “Bednar” на глибину 8,3-9 см.
Слід відмітити, що, хоча якість кришіння спушеного
шару ґрунту забезпечувала наявність грудочок 25,0
мм не менше 85,0 %, попередній обробіток (дискування в 2 сліди) виконано неякісно, були огріхи та пропуски, про що свідчить підвищений вміст ґрунтових фракцій діаметром більше 25,0 мм (за фаховим оцінюванням – до 10 %).
Хоча сівалка працювала в ускладнених умовах
(висока швидкість вітру, підвищена твердість ґрунту,
наявність каміння та пожнивних решток на поверхні
поля, низька якість передпосівного обробітку), проте
на якості виконання технологічного процесу сівби вони
не позначились.
Якість роботи сівалки оцінювалась безпосередньо
в процесі сівби соняшника. Основні показники представлені в таблиці 2.
На основі представлених даних можна зробити
висновок, що в складних умовах на досить глибокому
передпосівному обробітку, без регулювань на різних
фонах, копіювальні механізми посівних секцій сівалки
забезпечили стабільну глибину розміщення насіння
(4,6-5,3 см) за її задовільної рівномірності – середньоквадратичне відхилення перебувало в інтервалі ±
0,6-0,7 см, за фаховим оцінюванням, для гібридів
насіння соняшника допустима зміна параметрів до ±
1,5 см. Зважаючи, що умови роботи агрегата змінювались протягом доби, це є задовільним показником.
При цьому кількість насіння, загорненого в шар середньої глибини і два суміжних з ним шари, була більше 90
%. Насіння було повністю загорнене в ґрунт без
наявності на поверхні.
За встановленої норми висіву 68 тис. насінин на
гектар отримана фактична норма була стабільною і
вона коливалася в межах 1,5-2,3%, що є відмінним
показником. На контрольних ділянках впродовж добового марафону отримано середній інтервал між насінинами в рядку в діапазоні 19,15-19,27 см, тобто зміна
умов роботи несуттєво впливала на зміну заданого
інтервалу між насінинами – зафіксовані його відмінності на рівні ±2,0 см свідчать, що це є задовільний
результат.
Рівномірність середнього інтервалу на основі кое-
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фіцієнту варіації в межах 10,6-13,1 %, яка значно
нижча значень фахового оцінювання.
Таблиця 2 – Якість виконання технологічного процесу
сівалкою Tempo TPL 16
Показник

№1

Період доби

день

ніч

Робоча ширина, м

68000

Фактична норма висіву, шт./га

2

Ширина захвату, м

день

3

Норма висіву насіння,тис. шт/га

4

Норма внесення мінеральних добрив, кг/га

100

5

Продуктивність основна, га/год

23,6

7

Питома витрата пального, л/га

2,8

8

Час основної роботи, год

20,3

Час, год
на:
- повороти

0,87

- завантаження сівалки

1,17

- інше
заправка пальним
заміна висівних дисків
обслуговування
переїзд на інше поле

1,66
0,22
0,23
1,13
0,08

68000

69600 69200 69000

Відхилення фактичної норми висіву від
заданої, %

2,3

1,8

Значення
показника

№2

16

Задана норма висіву насіння, шт./га

Назва показника
Швидкість руху, км/год:
- робоча
- транспортна

12

Кількість сошників, шт.

№ п/п
1

Значення показника

Номер поля

Таблиця 3 – Експлуатаційно-технологічні показники
роботи сівалки на сівбі соняшника

1,5

20,8
40
12
68000

Оцінка якості загортання насіння за глибиною
Середня глибина загортання насіння, см

5,3

4,6

4,9

- середньоквадратичне відхилення, ± см

0,7

0,6

0,7

- коефіцієнт варіації, %

13,9

13,9

14,4

Кількість насіння , загорненого в шар
середньої глибини і два суміжних з ним
шари, %

91,3

91,0

92,0

Кількість
насіння, незагорненого в ґрунт,
шт./м2

0,0

0,0

0,0

Оцінка рівномірності розподілу насіння в рядку
Фактичний середній інтервал між насінням в рядку, см

19,15

19,27

19,31

- середньоквадратичне відхилення, ± см

2,0

2,0

2,1

- коефіцієнт варіації інтервалів, %

10,6

11,6

13,1

Оцінка якості загортання мінерального добрива
Задана норма внесення добрив, кг/га

100

100

Глибина загортання добрив, см

7,2

7,0

Розміщення добрив збоку рядка, см

4,0

3,9

Прямолінійність та вирівненість поверхні поля
Ширина міжрядь, см

75

75

Ширина стикових міжрядь, см

73,0

73,5

73,3

Гребенистість поверхні поля після проходу сівалки, см

2,18

2,15

2,2

Сівалка має добру копіювально-вирівнювальну дію,
оскільки гребенистість поверхні поля після її проходу
становила 2,2 см, що суттєво покращувало зазначений параметр, який перед проходом був на рівні 3,33,5 см.
Експлуатаційне оцінювання показало таке.
Надана площа під марафон складалась з двох полів
площею близько 500 га з їх складною конфігурацією і
значною часткою схилів. На полі № 1, площею 251,88
га за середньої довжини гонів 1631 м, було зроблено
128 робочих ходів і 127 поворотів. На полі № 2, площею 227,85 га за середньої довжини гонів 1166 м до
1890 м, було зроблено 116 робочих ходів і 115 поворотів. Посів здійснювався одночасно з внесенням мінеральних добрив. Під час хронометражних спостережень за роботою сівалки отримано такі показники
(табл. 3).
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Одержані результати свідчать, що сівалка виконувала сівбу на середній швидкості 20,8 км/год без втрат
показників якості з дотриманням норми висіву. За
окремим дослідом на рівних ділянках швидкість була
на рівні 24,0 км/год, а під час підйому на схилі фіксувалось суттєве до 15 км/год зниження швидкості.
Поєднання досконалості конструкційної маневреності
агрегата завдовжки 15,25 м та завширшки 12 м та його
руху на розворотах по раціональній спіральній траєкторії з мінімальним радіусом стабільно правостороннього повертання, що не перевищувало 21 м, дало
змогу досягти середніх значень витрат часу на проведення маневру 13 секунд.
Раціонально організоване в марафоні завантаження насіннєвих бункерів секції і централізованого тукового командою в 10 чоловік дозволило витратити на
цю процедуру лише 5 % часу в загальній структурі його
витрат.
Слід відмітити, що під час роботи сівалки в господарських умовах, де на завантаженні технологічними
матеріалами задіяна група у складі 3 чоловік, витрати
часу на дану процедуру складають 10 % від загальних
витрат.
Використання звичайної сівалки (вітчизняної або
імпортної попередніх поколінь) збільшить затрати часу
на завантаження насінням і добривами до 15 %.
Висока продуктивність Tempo TPL 16 дозволяє
провести сівбу в оптимальні строки. Завдяки достатній місткості бункера для зерна та добрив сівалка
може за зміну більше часу виконувати основну роботу
на рівні 84 % (рис. 5), що забезпечує за зміну (7 год)
засіяти 160-170 га.
Під час експлуатації рядової сівалки цей показник
сягає всього 70 %. Отримання такого високого значення в Tempo TPL 16 є підтвердженням закладених і реалізованих інноваційних інженерних рішень та високої
організації робіт.
Віртуальний розрахунок демонстрації технологічних можливостей сівалки Tempo TPL 16 свідчить, що в
потужному господарстві зі значними посівами вона
може замінити біля 6 звичайних просапних сівалок
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попереднього покоління і при цьому посів буде здійснений в оптимальний термін.

Зафіксовані на Львівщині під час сівби соняшника
показники підтвердили рівень сівалки, але господарнику, який купить цю машину, треба розуміти, що реалізація її потенціалу потребує відповідної логістики,
фаховості, а в масштабах сезону тривалості посівної –
і якісного обслуговування. Тому найбільший ефект
отримає господарство, яке має високу власну культуру використання техніки та одночасно готове на пропонований ТОВ «Ведерстад» сервіс.
Список літератури

Рис. 5 – Структура витрат часу сівалки Tempo TPL 16
на сівбі соняшника

Висновки. Вироблена в шведській компанії
«Vaderstad AB» якісна швидкісна сівалка Tempo L 16,
експлуатована дочірньою компанією ТОВ «Ведерстад»
під час сівби специфічної за аеродинамічними властивостями та формою культури – соняшника, за складних умов роботи та ґрунтових особливостей, наявності
зон об’їзду перешкод, показала, що площа посіву за
24 години безперервної роботи склала 479,73 га на
середній швидкості 20,8 км/год. Поставлене завдання
з успіхом досягнуте. Присутніми на марафоні спеціалістами УкрНДІПВТ ім. Л Погорілого підтверджені стабільність роботи та якість виконання технологічного
процесу і зафіксовані такі результати.
Основна продуктивність однієї секції склала 30,0 га
(що на 29% перевищує змінну продуктивність однієї
вітчизняної 8-рядної сівалки, яка за 7-годинний робочий день складає 23,3 га [1]), питомі витрати палива
склали 2,8 л/га.
Сівалка забезпечує високий рівень показників якості на заданій нормі висіву 68000 шт./га, зокрема фактичний середній інтервал між насінинами в рядку –
19,15-19,31 см, коефіцієнт варіації інтервалів – 10,613,1 %.
Досягнута також висока експлуатаційна продуктивність 20,0 га/год за часу основної роботи 84 % стала
можливою завдяки тому, що компанія «Vaderstad AB»
втілила і довела до вищої досконалості як сам висівний
апарат, так і інші складові широкозахватної сівалки, а
саме: транспортну систему для оперативної доставки
до робочого місця та високої маневреності на розворотах; надійну систему розкладання; раціональне компонування бункера добрив для швидкої самопливної
укладки мінеральних добрив; швидкодіючі застібки
тентів та бункерів; спосіб водіння за допомогою системи навігації для уникнення огріхів, мінімізації впливу
людського чинника та можливості цілодобового якісного процесу сівби. І при цьому команда обслуги організувала перелік необхідних робіт і дій.
У процесі тестувань протягом 24 годин не вдалось
реалізувати весь потенціал швидкісної та широкозахватної сівалки. Зокрема 4 % часу витрачено непродуктивно, а саме на усунення чинників, пов’язаних з
людською складовою забезпечення технологічного
процесу.

1. Інтернет-ресурси: Погорілий В., Шустік Л.,
Маринін С., Громадська В. Високий агротехнологічний
потенціал сівалки Tempo 8F – журнал Земледелец, №
7 – С. 2-9.
2. Науково-практичне видання «Методичні положення, норми продуктивності і витрати палива на сівбі,
садінні та догляді за посівами». /За даними розробок
НДІ Украгропромпродуктивність. – Київ, 2014.
Аннотация. Условное разделение хозяйств на
размерно-ресурсно-технологические уровни позволяет прогнозировать, что в соответствии с величиной
посевных площадей культур севооборота, доступа к
финансам, существующей культуры и традиций землепользования, каждое хозяйство будет выбирать для
себя соответствующее технико-технологическое
обеспечение. Поэтому сеялка в технологической цепи
является одной из ключевых машин, потому что в
организации ее работы кроется успех в сроках и качестве сева, дальнейшей дружности и влагообеспеченности всходов и, как следствие, получении урожая.
Доказательством, подтверждающим все преимущества широкорядной скоростной сеялки TEMPO TPL 16,
является длительный непрерывный марафон ее работы.
Summary. The conditional division of farms into sizeresource-technological levels makes it possible to predict
that, in accordance with the size of the acreage of crops
of crop rotation, access to finance, the existing culture
and traditions of land use, each farm will choose for itself
the appropriate technical and technological support.
Therefore, the seeder in the technological chain is one of
the key machines, because in the organization of its work
lies the success in the timing and quality of sowing, the
further friendship and moisture supply of seedlings and,
consequently, the harvest. The proof, which confirms all
the advantages of the TEMPO TPL 16 high-speed highspeed seeder, is the long continuous marathon of its
work, thrown at the captious condemnation of demanding
consumers.
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Теплообмінники від фірми
«Bondioli & Pavesi»
У статті наведена інформація про теплообмінники, які на світовому ринку реалізує група «Bondioli & Pavesi»
(Італія). Фірма виробляє традиційні, комбіновані та великогабаритні теплообмінники в стандартному виконанні
або за технічними завданнями клієнтів. «Bondioli & Pavesi» пропонує широкий типорозмірний ряд теплообмінників серії А, які використовуються для охолодження рідини в гідравлічних системах на всіх типах самохідних
сільськогосподарських машин. Вона виробляє також теплообмінники серії Fan Drive, які приводяться в дію гідромотором.
Ключові слова: Bondioli & Pavesi, теплообмінники, елементна база.
Вступ. Група «Bondioli & Pavesi» виготовляє широку гаму елементної бази для різноманітної техніки, в
тому числі карданні передачі, редуктори, елементи
обприскувачів і гідравліки, теплообмінники та інше.
Нижче наведена інформація про теплообмінники, які
реалізує на світовому ринку група «Bondioli & Pavesi».
Основна частина. Компанія «Bondioli & Pavesi»
спеціалізується на виготовленні теплообмінників, в
тому числі крупногабаритних з високим ККД, якими
обладнуються:
– сільськогосподарські машини;
– будівельні і землерийні машини;
– машини для вторинної переробки;
– дорожні машини;
– компресори;
– тракторно-навантажувальне обладнання;
– вітрові генератори;
– промислові установки і станки;
До складу групи «Bondioli & Pavesi» з 1987 року входить підприємство Fira,
яке виробляє теплообмінники. Висока якість продукції досягається впровадженням передових технологій, зокрема у виробництві алюмінієвих серцевин радіаторів. Асортимент продукції включає в
себе традиційні, комбіновані або крупногабаритні
теплообмінники в станРис. 1 – Спеціальні
теплообмінники
дартному виконанні або
виготовлені за технічними
завданнями
клієнтів.
Теплообмінники Fira широко використовуються в
самохідних машинах і на
стаціонарному промисловому обладнанні (рис. 1)
Теплообмінники серії А
(рис. 2) використовують
для охолодження рідини
(рис. 3) в гідравлічних
системах на всіх типах
Рис. 2 – Алюмінієві
самохідних
робочих
теплообмінники серії А

машин як на сільськогосподарській техніці, так і на стаціонарних промислових установках. Теплообмінники
можна застосовувати для електричних приводів як
постійного, так і перемінного струму. Можна придбати
таку ж гаму виробів із вбудованою системою By Pass
як у термостатичних моделях з неповертальним клапаном VNR, так і в моделях VT під тиском. Є можливість індивідуального проектування крильчаток для
застосування в складних робочих умовах.
Теплоємність типорозмірного ряду теплообмінників серії А знаходиться в межах від 5,5 до 100 кВт.
Теплообмінники Fan Drive (рис. 4) являють собою
інтегроване рішення для теплообмінників з вентилятором, який приводиться в дію гідромотором на основі
сигналів температури, отриманих від
системи, електричний блок регулює
витрату масла та
дозволяє зробити
швидкість обертання
вентилятора
незалежною
від
обертів
двигуна
внутрішнього згоРис. 3 – Теплообмінники серії А з
рання, що забезперадіатором охолоджуваної рідини
чує
оптимальне
управління процесом охолодження і
витратою енергії.
У
самохідних
машинах
часто
необхідно поліпшувати експлуатаційні
характеристики,
знизити шум і зменшити шкідливі викиди. Для цього рекомендується установлювати системи
розсіювання тепла з
модуляцією функРис. 4 – Теплообмінники
цій, які включають
Fan Drive
© Муха В. 2018
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залежно від дійсних робочих потреб машини.
Привод вентилятора Fan Drive – це розумна система управління швидкістю обертання вентилятора теплообмінника. Звільнивши швидкість вентилятора від
залежності режиму обертання теплового двигуна,
можна запрограмувати моделі поведінки, які будуть
оптимізувати теплообмін і понижувати шумність.
На основі сигналів, які надходять від датчиків або з
мережі CAN (Controller Area Network), блок управління
приводить в дію електричний або електрогідравлічний
виконавчий механізм, який модулює швидкість вентилятора з урахуванням дійсної потреби в охолодженні.
Система може бути обладнана інвертором обертання
для очищення корпуса радіатора. Пропонуються
моделі з електричним приводом, електрогідравлічним
приводом у відкритому контурі load sensing і в закритому контурі, всі електрогідравлічні системи можна
установлювати на гідромоторах чи в лінію, обидві
системи відрізняються невеликими габаритними розмірами і низькою втратою навантаження завдяки тому,
що обмін проходить всередині корпусу розподільника.
Висновок. Група «Bondioli & Pavesi» (Італія) виробляє широкий спектр сучасних алюмінієвих теплообмінників, які відповідають усім сучасним міжнародним вимогам та мають високий рівень надійності.

Аннотация. В статье приведена информация о
теплообменниках, которые на мировом рынке реализует группа «Bondioli & Pavesi» (Италия). Фирма производит традиционные, комбинированные и крупногабаритные теплообменники в стандартном исполнении или по техническим заданиям клиентов. «Bondioli
& Pavesi» предлагает широкий типоразмерный ряд
теплообменников серии А, которые используются для
охлаждения жидкости в гидравлических системах на
всех типах самоходных сельскохозяйственных машин.
Она производит также теплообменники серии Fan
Drive, которые приводятся в действие гидромотором.
Summary. The article contains information on heat
exchangers, which are sold on the world market by the
group "Bondioli & Pavesi" (Italy). The company produces
traditional, combined and large-sized heat exchangers in
standard version or according to customer specifications.
Bondioli & Pavesi offers a wide range of A series heat
exchangers that are used to cool fluids in hydraulic systems on all types of self-propelled agricultural machines.
It also produces Fan Drive heat exchangers, which are
powered by a hydraulic motor.
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Виробництво комбікормів
від фірми «Farmet» (Чехія)
У статті наведена інформація про технології виробництва комбікормів для свиней, птиці, великої рогатої
худоби, риб і домашніх тварин. Особливістю виробництва комбікормів фірмою «Farmet» є використання процесу екструзії. Для екструзії кормів «Farmet» виробляє екструдери п’яти типорозмірів моделі FE продуктивністю
від 80 до 5600 кг/год, споживаючи потужність від 15 до 370 кВт.
«Farmet» застосовує два способи екструзії: суху і мокру. Екструзія компонентів комбікормів забезпечує руйнування структури (денатурацію) білків, радикальне зниження вмісту антипоживних речовин, стерилізацію та
гомогенізацію суміші.
Ключові слова: комбікорми, технологія, фірма «Farmet» (Чехія).
Вступ. Фірма «Farmet» – це чеська компанія, яка
спеціалізується на розробленні, виробництві, продажу
та технічному обслуговуванні обладнання для переробки сої, кукурудзи та інших культур і на виробництві
комбікормів. Нижче наведена інформація про технологічне обладнання для виробництва комбікормів.
Основна частина. Для виробництва комбікормів
фірма «Farmet» пропонує три моделі комбікормових
заводів (рис. 1) MVKS-s; MVKS-v i VKS продуктивністю
відповідно 0,5-1,5; 1-2 і 2,5-5 т/год. Основні компоненти комбікормів зберігаються в силосах, а кормові
добавки (премікси) надходять у мішках. У моделі
MVKS-s застосовується самовсмоктувальна дробар-

ка, а в MVKS-v – вертикальна дробарка.
Основною особливістю комбікормових заводів
фірми «Farmet» є використання екструзії для переробки сої та інших компонентів комбікормів.
Компанія «Farmet» пропонує два способи екструзії:
суху і мокру. Суха екструзія – це процес, у якому перероблюваний матеріал піддається дії температури і
тиску. Цей процес рекомендується для сировини з
вмістом олії більше 15%, як, наприклад, соя, макуха
ріпак тощо.
Мокра екструзія відрізняється від сухої тим, що
перероблюваний матеріал піддається дії не тільки
температури і тиску, але й вологи (пари). Цей метод
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використовується для переробки зернових, бобових,
олійних та інших культур.

сумішей тваринного походження. Отриманий продукт
використовується в комбікормах і в харчовій промисловості. Обладнання призначене для цілодобової
роботи і складається з трьох основних частин: рами,
привода і робочого механізму. Компанія пропонує екструдери для сухої і мокрої екструзії (рис. 2).
Таблиця 1 – Коротка технічна характеристика екструдерів фірми «Farmet»
Параметри

FE 100

FE 250

FE 500

FE 1000

Продуктивність, 80-140 200-350 400-700 800-1400
кг/год
Споживана
потужність, КВт

Рис. 1 – Загальний вигляд комбікормового заводу фірми
«Farmet»

Для екструзії кормів фірма «Farmet» виробляє типорозмірний ряд екструдерів моделі FE продуктивністю
від 80 до 5600 кг/год.
Екструдери FE призначені для екструзії різноманітної біологічної сировини, передусім олійного насіння,
зернових, бобових і різноманітних сумішей, а також
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перемішуються. З допомогою формувальної матриці
гранулам корму можна надати різну форму (що часто
використовується у виробництві кормів для собак та
інших домашніх тварин).
За даними компанії «Farmet» сьогодні екструзійні
лінії виробництва фірми «Farmet» успішно експлуатуються не тільки в Чехії, а також і Білорусії, Польщі та
інших країнах.
Висновки. Компанія «Farmet» пропонує для аграріїв України сучасне обладнання для виробництва комбікормів, яке базується на використанні технології екструзії зернових компонентів комбікормів.

Рис. 2 – Обладнання фірми «Farmet» для сухої та
мокрої екструзії

Одним із найважливіших компонентів комбікорму є
соя. Екструзія сої дозволяє понизити активність уреази з 2-10 pH до 0,02-0,3 pH і знизити рівень інгібітора
трипсину з 75-115 мг до 2-5 мг та отримати рівень
протеїну 40-48.
Переваги використання технології екструзії у
виробництві комбікормів такі:
- руйнування структури (денатурація) білків –
короткочасний нагрів вище 100 °С під дією високого
тиску в екструдері дуже ефективно змінює структуру
білків (проходить їх денатурація), завдяки чому підвищується енергетична цінність корму;
- радикальне зниження вмісту антипоживних речовин і натуральних токсинів – екструзія дуже ефективно
нейтралізує антинутрієнти. Наприклад, у сої після екструзії значно понижується показник активності уреази.
У кормах для моногастричних тварин позитивним
моментом є пониження вмісту інгібітора трипсину;
- стерилізація – високі температури і тиск надійно
знищують усі бактерії, цвіль та інші небажані мікроорганізми і шкідники. Ріст цвілі і виділення мікротоксинів припиняється, що дозволяє продовжити строк зберігання продукції;
- желатинування крохмалю: крохмаль – поширений
і важливий елемент корму. У процесі екструзії складні
крохмальні вуглеводи і цукор перетворюються в прості, що спрощує засвоюваність корму;
- механічне подрібнення – дрібна структура більш
придатна для оптимального перетравлювання корму.
На виході з екструдера відбувається руйнування внутрішньої структури корму (чим полегшується його
перетравлення) і збільшення поверхні, що сприяє прискоренню засвоювання поживних речовин у травному
тракті;
- гомогенізація – в екструдері всі компоненти корму

Аннотация. В статье приведена информация о
технологии производства комбикормов для свиней,
птиц, крупного рогатого скота, рыб и домашних
животных. Особенностью производства комбикормов
фирмой «Farmet» является использование процесса
экструзии.
Для экструзии кормов «Farmet» производит экструдеры пяти типоразмеров модели FE производительностью от 80 до 5600 кг / ч, потребляя мощность
от 15 до 370 кВт.
«Farmet» применяет два способа экструзии: сухую
и мокрую. Экструзия компонентов комбикормов
обеспечивает разрушение структуры (денатурации)
белков, радикальное снижение содержания антипитательных веществ, стерилизацию и гомогенизацию
смеси.
Summary. This article contains information about
feed production technology for pigs, poultry, cattle, fish
and domestic animals. The feature of feed production by
«Farmet» firm is the use of extrusion process. For feed
extrusion «Farmet» produces five extruders of FE model
sizes with capacity from 80 to 5600 kg / h, consuming
power from 15 to 370 kW.
«Farmet» extrusion uses two methods: dry and wet.
Extrusion of feed ingredients ensures the destruction of
the structure (denaturation) of protein, radical reduction
of no nutritional substances, sterilization and homogenization of the mixture.

Стаття надійшла до редакції 11 травня 2017 р.
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Різне
Васільєв О., інженер (УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого)

Пам’яті Володимира Антоновича Ясенецького
заступника головного редактора
науково-виробничого журналу
“Техніка і технології АПК”, кандидата технічних
наук, старшого наукового співробітника,
академіка Академії інженерних наук України
(до 79-річчя від дня народ ження)
Спливає час…Десь серед небуття
Сторіччя губляться, не залишивши сліду…
І що таке одне людське життя
В масштабах Вічності або хоч цього Світу?
Наш Всесвіт без початку і кінця…
Безмежність…Вічність…Що за величини?
В чому тоді була мета Творця,
Коли він з праху створював людину,
Чий вік на фоні Вічності, що мить?
І як цю мить всю правильно прожити?
Як хтось встигає путнє щось зробить,
Та ще і Пам'ять добру залишити?
Насправді, Бог дав кожному з нас шанс
Життя прожити праведно і гідно…
На жаль, Бог вибір не зробив за нас…
І більшість помилилась, очевидно…
Такі, з дозволу сказати, «філософські» роздуми, як
правило, не виникають безпричинно, посеред звичайної повсякденності… Повинна з’явитися якась поважна причина, яка змусить тебе на деякий час зупинитися, відволіктися від буденних справ, замислитися про
щось таке, що зазвичай узагальнено називають «високими матеріями»… Чому називають саме «високими»,
а не якимись іншими і чому саме «матеріями», а не
також якимось іншим терміном – достеменно, мабуть,
невідомо нікому. Просто так звикли узагальнено називати те, що немає чітких форм, меж, якостей… Як,
наприклад, безкінечність, вічність, всесвіт…
На жаль, дуже часто однією з таких причин стає не
якийсь успіх у житті, не саме життя, а те, що раптово
обриває життя назавжди – це смерть близької людини,
родича, друга, доброго знайомого… Кожен з нас розуміє, що всі ми – смертні і кожен у свій час має залишити цей світ, що немає виключень з цього закону природи…
Але є люди, я б навіть сказав, особистості, які деся№ 5 (104) травень 2018 р.

тиріччями працюють у напруженому ритмі, майже не
змінюються з роками зовні і складається враження, що
час не владний над ними…
Багато хто з нас у житті мав зустрічі з такими людьми, або співпрацював з ними, або навіть мав з такими
людьми теплі дружні стосунки…
Ще одним з життєвих спостережень є те, що більшість з таких активних протягом тривалого життя
людей живуть так, наче у них немає ніяких проблем,
негараздів, ворогів… Їх посмішки, можна сказати, наче
випромінюють завжди тепло і доброту… А головне –
вони ніколи не скаржаться на життя, здоров’я, сусідів,
колег по роботі і т. п. Але основною загадкою для мене
завжди була особлива зацікавленість таких людей
усім, що їх оточує, якась, кажучи жартома, «патологічна» небайдужість до всього, незважаючи на поважний
вік, кількість нагород, звань, високих посад… І така
активна життєва позиція зберігається десятиріччями…
А зацікавленість навколишнім світом замість того, щоб
поступово з роками згасати, навпаки зростає!
Мимоволі починаєш рівнятися на таких людей,
тому що стає самому цікаво, що цікавого вони знаходять в тому, що тобі аж ніяк нецікаво… І відкриваються
невідомі до цього речі… З’являються нові знання, які
стають тобі в пригоді… Ти починаєш по-іншому дивитися на навколишній світ, відрізняти непомітні до
цього відтінки кольорів і звуків…
Поступово ти починаєш відчувати ту невидиму
позитивну енергію, яку наче випромінюють ці сиві,
мудрі і завжди усміхнені аксакали і ловиш себе на
думці, що з якогось часу спеціально намагаєшся наче
випадково зустрітися з кимось з таких людей, потиснути такій людині руку, почути добре слово… Це, так
би мовити, «підзарядка» – і емоційна, і духовна, а не
крадіжка чужої життєвої енергії…
Поряд з такими людьми просто комфортно в усіх
відношеннях. Ти розумієш шалену різницю в знаннях,
життєвому досвіді, міцності переконань між собою і
старшою людиною, яку ти поважаєш, і водночас, не
відчуваєш себе таким собі недоучем, пташеням або,
як то кажуть в армійському середовищі, «салагою»
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перед «дідом-дембелем»…
І час від часу відганяєш від себе думку, що колись
час візьме своє і ти втратиш можливість навіть привітатися з людиною, яку вважаєш своїм добрим старшим товаришем або навіть другом… Переконуєш
себе, що цей час настане ще дуже не
скоро…Неочікувана трагічна новина в одну мить руйнує всі спільні плани на майбутнє, пригнічує, примушує замислитися про щось невідоме, але вічне…
Більшість людей, маючих за плечима певний життєвий досвід, мабуть, погодяться з думкою про те, що
наше життя наповнене парадоксами і, на перший
погляд, несумісними протилежностями… З одного
боку, дуже добре, якщо життя тобі дарує зустрічі, можливість спілкування або співпраці чи навіть дружби з
людьми, яких можна назвати Особистостями з великої
літери… Є з кого брати приклад, є у кого чомусь навчатись, є можливість уникнути багатьох життєвих помилок, якщо дотримуватися їхніх принципів, переконань,
їхнього стилю життя і побудови сімейних стосунків,
їхньої любові до батьківщини, і багато чого, що вони
сповідували…
А з іншого боку, коли смерть забирає когось з таких
людей з кола твого спілкування, а точніше сказати з
самого життя, ти відчуваєш біль особистої втрати.
Залишається порожнеча в душі, яку неможливо заповнити новими знайомствами з також цікавими порядними людьми.
От і мені по життю пощастило мати дружні теплі
стосунки або незабутні зустрічі з легендарними для
мене людьми, і, водночас, довелося відчути біль від
того, що смерть зупинила їхні серця…
Перелік прізвищ та імен таких людей є, на щастя,
досить довгим… Серед них і бойовий льотчик, Двічі
Герой Радянського Союзу Олександр Ігнатович
Молодчий, який ще в 1941 бомбив Берлін…Це і наш
тричі академік Леонід Володимирович Погорілий, який
всього себе присвятив мирній науці, рідній землі, а
тепер наш інститут носить його ім’я… І багато інших
людей, життя і праця яких були дійсно присвячені
наближенню світлого майбутнього нас усіх…
Спілкування з такими людьми я вважав за велику честь
для себе і зберігаю в пам’яті їхні імена. У когось було
більше високих нагород і звань, у когось менше, але
всі вони не просто існували якийсь час у цьому світі.
Вони своєю працею створювали нашу історію і врештірешт самі стали невід’ємною частиною цієї історії. Це
все дуже дорогі для мене люди. І зараз їх немає серед
нас…
Ще не виповнилося 40 днів, як раптова смерть
забрала від нас ще одну людину, за якою жалкують не
лише рідні, а разом зі мною ще багато-багато інших
людей. Мова йде про нашого Ясенецького
Володимира Антоновича, активність якого, або як ми
між собою називали, «моторність», не згасала роками
і вважалося, що зносу не буде цьому міцному сивому з
молодих літ чоловіку…
Минають дні… Життя продовжується… Але час від
часу в голові виникають думки… Як же так? Чому це
взагалі могло статися, якщо не було помітно жодних
ознак важкої хвороби чи непомірного перевтомлення?
Людина день у день ходила на роботу, займалася
звичними справами, яких як завжди було багато… Але

ж так було і раніше… Так було завжди, скільки я його
знаю…
Але наявний мимоволі гіркий досвід багатьох втрат
і такі самі роздуми після кожних поховань, навчили
помічати якісь дрібниці, малопомітні ознаки того, що
причини, та ще й вагомі, завжди були присутні… У
когось боліли рани з часів Великої Вітчизняної… Хтось
не без наслідків для здоров’я пережив голодні роки…
Хтось багато працював всупереч серцевим сигналам
про втому і необхідність перепочинку…
Більшість з нас давно помічали, що наш Володимир
Антонович так багато і активно працює, наче
побоюється хоч на хвилинку зупинитися, збитися з
ритму і потім не ввійти в нього знову… Напевно, це і є
однією з перших ознак того, що людина відчуває, що
часу її залишається все менше і всупереч цим відчуттям хоче встигнути зробити ще більше ніж тоді, коли
попереду були ще роки і роки…
Другою причиною є переламна, а не гармонійна
зміна епох… Люди старшого покоління були дітьми
війни, які в дуже вразливому юному віці пережили
жахи, які не в змозі передати ні книжки про війну, ні
кінематограф… Наш Антонович і відноситься саме до
таких дітей війни… Тоді люди гуртувалися, щоб вижити, ділилися останнім шматком хліба… Горе, яке увірвалося майже в кожну сім’ю, мимоволі споріднювало
серця і душі людей… Люди намагалися жити наче однією великою багатонаціональною сім'єю, бо лише згуртувавшись, могли подолати страшні наслідки жахливої
війни, налагодити мирне існування, отримати гарну
освіту, незважаючи на змушену тривалу перерву в
навчаннях… Коли дивишся документальні кінострічки
того часу, починаєш розуміти різницю між справжнім і
штучним, між живим звуком і фонограмою, між щирою
посмішкою і «радісним фотошопним обличчям» для
нікому непотрібного, але глянцевого журналу…
Це була велика Епоха, а її велич створювали прості
звичайні люди, вчорашні солдати, вдови, сироти – цілі
покоління, які ставали одним цілим і в часи війни, і
після Великої Перемоги… Їм є чим пишатися, а ми
мали можливість пишатися тим, що це наші діди, батьки, матері… Наші люди все перемогли заради нас і
нашого майбутнього…
А потім, на мій погляд, була допущена одна з найбільших історичних помилок, яка полягає в тому, що
хтось придумав захистити свідомість майбутніх поколінь від жахів війни тим, що найбільш страшніші сторінки війни стали все рідше згадувати, все рідше нагадувати саме про жахи війни, підмінивши розповіді
рядових бійців мемуарами великих, як вони самі себе
вважали, військових начальників, парадами військової
техніки…
Якщо ще моє покоління, а я народився в 60-х післявоєнних роках, відчувало ціну Великої Перемоги, горе
тих, хто назавжди залишився сиротою за розповідями
живих учасників тих подій, бо ми особисто бачили скалічених війною людей, то з роками ситуація стала змінюватися не в кращій бік.
І це закономірно. Людина, яка ніколи не бачила
страшних наслідків війни, не спілкувалася з учасниками боїв, не читала про дітей-героїв, таких як Ліза
Чайкіна або Марат Казєй, не в змозі уявити масштаби
тієї трагедії і величність свого народу, який з честю
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пережив цю трагедію… Поступово виростали покоління, які щось чули, але не зрозуміли… Щось проходили
в школі, але дуже коротко…
Уявить собі, яка це психологічна травма для старшого покоління зрозуміти, що вони самі, з благородних начебто намірів, виростили цілі покоління байдужих до їхнього подвигу, праці, ідеалів… молодих
людей. Не без зовнішньої «допомоги» в нас не змінилися, а підмінилися цінності, за які гинули мільйони
співвітчизників на примарні, так звані «європейські
цінності», які самі європейці не в змозі ні сформулювати, ні продемонструвати, ні обґрунтувати, як дійсно
цінність… Володимир Антонович належав до тієї
Епохи, коли речі називалися своїми іменами…
Люди віддавали борг своїй Батьківщині не тому, що
насправді щось заборгували, а тому, що вважали святим своїм обов’язком щось зробити насамперед на
благо всієї країни… Сьогодні так звана «комерціалізація всього і вся» проникла в усі сфери нашого життя,
наше мислення, нашу ідеологію… Ще деякі живі ветерани сьогодні можуть сказати, що краще було б не
воювати, а здатися фашистам… Бо бачите, як сьогодні німці гарно живуть… І ніяка цензура такі заяви не
викреслює з ефірів, газет, екранів ТВ…
Таке відверте нехтування подвигом наших дідів і
батьків не може не відлунюватися болем в серцях тих,
хто насправді бачив війну своїми очима, тих, хто вижив
і все зробив для блага майбутніх поколінь… І ось вам
«подяка»…
Можливо, я висловлюся досить некоректно, але
наша, з тисячоліть складена Історія, є такою величною,
що ні Америка, ні Англія, ні Німеччина … жодна країна в
світі не може з нею порівняти власну історію… Так вже
сталося історично… І не зможуть порівняти, тому що,
вивчаючи детально, немає чим рівнятися… Тому логічно, що нашій Історії заздрять… Нашу Історію намагаються принизити, викривити, взагалі викреслити і
переписати наново, щоб ми, залишившись без своїх
святинь і без своєї історії, попросилися приєднатися
до чужої, до речі, також перебільшеної і сфальшованої
на свою користь. Чому в американських підручниках
переможцями фашизму значаться американці, а не
наші діди і батьки? І це безмежне лицемірство, розповсюджене засобами масової інформації, як
виявляється, ефективно працює… Наша молодь мріє
про «забугорне» безхмарне життя, так звані «нові можливості»… Якщо мені ці речі болючі, то для таких як
Володимир Антонович, який був на 25 років старшим
за мене, ці питання ще болючіші… Розумієте, якщо
сенс свого життя і все, в що ти свято вірив, сьогодні
вважається результатом пропаганди тоталітарної
системи, тоді і щирі посмішки в післявоєнних документальних кінострічках є несправжніми? Так виходить?
Іще однією з причин раптового відходу з життя
Володимира Антоновича стала важка хвороба його
дружини. Коли безкоштовна радянська медична
система вже зруйнована, а «реформована» сучасна і
дуже не безкоштовна допомогти не може, куди звертатися? А ми живемо у віці вільного обігу інформації і
знаємо, що відомий багатій Рокфеллер прожив понад
100 років і на це, крім свого, використав ще 7 (!)
донорських сердець… Одразу виникає думка, а може
десь за великі гроші і змогли б подовжити життя
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близькій людині. Але реальність дуже сувора…
Ніякими діями Володимир Антонович не міг допомогти
людині, яку вважав з собою одним цілим… І змиритися
з цим не міг… І з тим, що скоро може залишитися
сам… І… серце не витримало.
Не знайшовши в собі сили пережити неминучу, за
висновками лікарів, смерть коханої дружини, використавши всі сили на догляд за нею, наш Володимир
Антонович раптово пішов з життя… Дехто з нас
висловлював думку про те, що у цьому безвихідді для
себе Володимир Антонович знайшов єдиний для себе
вихід.
На 9-й день після смерті Володимира Антоновича,
нам довелося ховати його дружину… На її похороні
наш батюшка, отець Михайло, висловився про те, що
не лише в житті, а і в смерті, Володимир Антонович
проявив себе справжнім Чоловіком. Він пішов в інший
світ попереду своєї дружини, щоб приготувати її там
місце… Як би там не було, але проживши разом все
життя, дві близьких людини майже разом пішли у
Вічність…
І це також змушує замислитися над тим, чи це збіг,
чи насправді Бог допоміг цим людям не розлучатися
ніколи…
Людина не одразу може змиритися з будь-якою
втратою, а тим більше - з втратою назавжди… Але з
часом доводиться звикати до думки, що є, на жаль,
незворотні втрати, але життя продовжується і потрібно
якось жити далі…, займатися звичними буденними
справами, посміхатися, радіти якимось приємним
митям нашого буття…
Залишилися роздуми про швидкоплинність нашого
буття, приємні спогади про людину, з якою в мене за
багато років роботи в одному колективі і життя в одному селищі, склалися дуже добрі дружні стосунки…
Не буду повторювати теплі слова, що були сказані
на похороні Володимира Антоновича іншими людьми,
лише скажу, що моя думка цілком збігається з висловлюваннями директора інституту Кравчука Володимира
Івановича, директора ННЦ «ІМЕСГ» Адамчука Валерія
Васильовича, голови ради трудового колективу
УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого Бабинець Тетяни
Леонідівни, і думками тих, хто не проронив ні слова,
пригнічений траурною звісткою…
Осмислення сказаного приходить пізніше, ніж було
почуте… Якою була людина, що ми втратили?
Автобіографію, заслуги, нагороди… все це можна умістити в кілька рядків речень, цифр, дат… Але хочеться
сказати набагато більше.
Про таких людей, як Володимир Антонович, неможливо розповісти з одних вуст і щось не упустити. Я б
просто висловився приблизно так: «непересічна багатогранна Особистість». А скільки цих граней – не перелічити…
Справа в тому, що чим би він не захоплювався, він
віддавав цьому захопленню всього себе. Щоб уявити,
яким він був грибником, потрібно було б поспілкуватися з багатьма колегами і односельцями, які їздили з
ним неодноразово кожен рік на гриби у різні йому відомі місця … Щоб уявити, яким він був рибалкою – треба
поспілкуватися з багатьма любителями і знавцями
риболовлі… Але йому було недостатньо просто ходити
рибалити і відпочивати в своє задоволення. Він перей-
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мався справами всієї спілки рибалок, зарибленням
водойми, охороною її від браконьєрства…
Вдома він також був справжнім господарем, про що
свідчить наявність в нього всього різноманіття потрібного в господарстві справного інструменту. До
останнього відвідував суботники і паркові дні, де працював нарівні з молодими колегами і косою, і сокирою,
і …, і це все, незважаючи на чималий вік. Що стосується його сім'ї, то це взагалі для Антоновича було
щось святе. Хто з нас хоча б інколи не висловлювався
вголос, коли були певні негаразди в сім'ї, або діти
поводилися не так, як нам того хотілось, або виникали
якісь проблеми зі здоров’ям? У Ясенецького, з його
слів, завжди було все добре – поруч кохана дружина,
слухняні діти, внуки…
Що стосується наукової роботи та випробувань, він
завжди був у курсі всіх новітніх розробок, наукових
досягнень, винаходів… Він об’їздив за роки своєї праці
майже весь простір колишнього СРСР, дальнє і ближнє зарубіжжя… І скрізь у нього зав’язувалися добрі
дружні та партнерські відносини, переходячи в багаторічну співпрацю.
Сказати, що він був патріотом свого інституту,
свого селища, вітчизняної аграрної науки, це дуже
замало… Це було його кредо, його життя, його, так би
мовити, пісня…
За 56 років наукового стажу та випробувань в нього
накопичилося стільки ідей, знань, досвіду…, що важко
собі уявити. На його очах і за його безпосередньої участі формувалася радянська система машин і кращого
після розпаду СРСР ще ніхто не зміг придумати, бо то
був фундаментальний труд багатьох фахівців, які вдавалися до найдетальніших дрібниць…
Його відрядження в країни ЄС на різні виставки,
симпозіуми, семінари… були завжди цілком спрямованими на результат. Підписувалися контракти, привозилися кипи матеріалів щодо техніки і обладнання у
сільгоспвиробництві, накопичувалися знання і досвід.
Тобто, його поїздки не відбувалися заради самих
поїздок. Вони приносили користь і інституту, і аграрній
науці країни. Пам’ятаю, як не один раз наші з ним наукові і звичайні співбесіди він доповнював реальними
епізодами свого життя, своєї праці, спогадами про
конкретних людей, з якими йому довелося спілкуватися, співпрацювати…
Про той факт, що він був по-справжньому інтелігентною людиною, свідчить те, що за 23 роки сумісної
роботи я не зміг пригадати жодного випадку, коли б
Володимир Антонович перебив чиюсь промову, доповідь, розмову або задав питання, не дослухавши звіт
чи промову до кінця.
І питання, які він задавав, завжди були доречними,
стосувалися самої суті проблеми, її важливості. Ці
питання задавалися не з метою продемонструвати
власну вченість, компетентність та обізнаність, а з
метою допомогти молодому науковцю визначитися з
подальшими дослідженнями, втіленням результатів
цих досліджень в життя. Так поводяться лише справжні інтелігенти. До того ж він такий був і після вченої
ради, і на будь-якому святі, і в побуті. Людина завжди
була сама собою і це притягувало до нього людей…
А що далі? Як завжди в таких випадках люди
висловлюються про збереження світлої пам’яті, про-

довження справ, втілення в життя всього того, що
людина не встигла реалізувати за життя… І, як завжди,
на жаль, у своїй більшості слова залишаються лише
словами… Чому так? Один з біблійних постулатів звучить так: “Віра без справ є мертвою”. Це твердження
можна віднести до всього, що нас оточує, до всього,
що саме і робить нас людьми – дружба, пам'ять, співчуття, допомога іншим… перелік є довгим і всього не
охопити.
Пам'ять – це не лише один-два рази на рік згадування про померлу людину у зв’язку з якимись датами
або поминальними днями. Це щось більше…
Наприклад, продовження незавершених справ… При
цьому, таке поняття, як комерціалізація, абсолютно
недоречне… Можливо, це формування залишених нам
знань в книжку або збірку книжок… Це підтримка
зв’язку з дітьми чи внуками, можливо, вони оберуть
той самий шлях і продовжать справи батька чи діда…
Це якісь справи, які свідчать про те, що те, чому
померла людина присвятила все життя, не пішло в
небуття… Це – Повага… Лише виявляючи в реальних
справах, а не демонструючи на словах, таку Повагу,
ми отримуємо моральне право на самоповагу…
Можемо розраховувати на відповідне відношення
наших нащадків до нас самих… Іншого шляху я не
бачу…

Стаття надійшла до редакції 17 травня 2018 р.
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