
ISSN 2306-1391



ЗЗ ММ ІІ СС ТТ

© “Техніка і технології АПК”, 2021

ISSN 2306-1391

Міністерство розвитку економіки,торгівлі та сільського господарства
України:
- Повноцінне функціонування індустріальних парків забезпечить 
притік інвестицій, - Ігор Петрашко;
-В Україні офіційно стартував міжнародний проект залучення додаткового
фінансування в аграрний сектор;
- Ігор Петрашко: Наша мета - зростання ефективності 
та конкурентоспроможності української промисловості;
- У Мінекономіки працюють над запуском цифрового проєкту “Е-дозвіл”;
- Парламент підтримав розблокування великої приватизації....................6

Науковий блок
Техніка і обладнання для АПК: дослідження, експертиза, 
прогноз розвитку

Вільбіцький В., Цема Т., Афанасьєва С.
Оновлена нормативна база щодо затвердження типу тракторів, причепів 
та причіпних машин .................................................................................8

Коробко А., Тетівник Г., Твердохліб С., Козлов Ю.
Випробування жниварки Olimac типу Drago виробництва компанії 
«Olimac s.r.l.» (Італія).................................................................................13

Шевчук Р. 
Тросовий віброударний струшувач плодів ................................................17

Дослідження за актуальними проблемами АПК

Лебедєв А. 
Сучасні проблеми теорії трактора.............................................................20

Інноваційні технології в АПК
Майданович Н.
Агросфера України в умовах кліматичних змін ..........................................25

Виробничий блок
Науково-пропагандистські заходи 
Войновський В. 
Культиватори-підживлювачі. Огляд ринку ................................................29

Муха В., Пономаренко О., Куянов В., Миропольський О. 
Елементна база від «Бондіолі Павезі Україна» ..........................................33

Каракай А. 
Аналіз конструкції просапного культиватора Green Razor 5.6 
виробництва ТОВ «Avers-Agro» ................................................................36
Випробувано в УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого
Глибокорозпушувач стрілоподібний ГРC-4 GRS-4 ....................................38
Універсальна комбінована дощувальна машина марки ШФДМУ ...............39
Танки-охолоджувачі молока серії TCооl М.................................................40
Зерносушарки шахтного типу серії «НВТ» .................................................41
Дощувальна машина кругової дії марки ШКДМ .........................................42
Жниварка для збирання сої ЖС-6 .............................................................43
Мотовоз маневровий ммт-2м на базі трактора ХТЗ-150К-09 ....................44
Мотовоз-навантажувач ммт-2п на базі трактора ХТА-200-06 ....................45
Котел твердопаливний «КОБЗАР-АП- 60» .................................................46
Кормозмішувач двошнековий Demi-mix 14 ...............................................47

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

Свідоцтво про державну реєстрацію:

серія КВ № 15495-4067Р від 18.08.2009 р.

Видається за інформаційної підтримки 

Міністерства розвитку економіки, торгівлі 
та сільського господарства України, 

Національної академіі аграрних наук України і НУБіП України

Засновники:
Державна наукова установа “Український 

науково-дослідний інститут прогно зування та
випробування техніки і технологій для сільсько-

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

Державне підприємство «Український державний
центр по випробуванню та прогнозуванню техніки

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

Міжнародна громадська організація «Український
міжнародний інститут агропромислового 

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

Ковальова Олена, канд. екон. наук, голова
редакційної ради

Кравчук Володимир, д-р техн. наук, професор,
академік НААНУ – головний редактор

Оситняжський Микола, інженер
Яловега Степан, інженер

Р е д а к ц і й н а  к о л е г і я :
Муха Володимир, в. о. заст. гол. редактора

Бабинець Тетяна, канд. екон. наук
Баранов Георгій, д-р. техн. наук, професор

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

Войтов Віктор, д-р. техн. наук, професор
Ветохін Володимир, д-р. техн. наук, професор

Гринько Павло, інженер
Заришняк Анатолій, д-р с.-г. наук, професор,

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

академік НААНУ
Климчук Микола, канд. мед. наук

Красовський Євген, д-р техн. наук Польщі
Маковецький Олег, д-р с.-г. наук
Малярчук Микола, д-р с.-г. наук

Михайлович Ярослав, канд. техн. наук, професор
Митрофанов Олександр, інженер

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

академії пед. наук, професор
Новохацький Микола, канд. с.-г. наук, доцент

Павлишин Микола, д-р техн. наук
Погорілий Віктор, інженер

Ревенко Іван, д-р техн. наук, професор
Ромащенко Михайло, д-р техн. наук, професор,

академік НААНУ,
Рубльов Владислав, д-р техн. наук, професор

Таргоня Василь, д-р с.-г. наук
Чеботарьов Валерій, д-р техн. наук Білорусії

Шебанін В`ячеслав, д-р техн. наук, професор,
академік НААНУ,

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

В и д а в е ц ь :
ДНУ «УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого»

код ЄДРПОУ 04604309

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

смт Дослідницьке, вул. Інженерна, 5 
Тел./факс: (044) 290-43-49
E-mail: tetainform@ukr.net

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

УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого 
(протокол № 4 від 15.12.2020 р.) 

Підписано до друку 11.02.2020 р.
Формат 60х841/8. Друк офс.

Ум. друк. арк. 3,72. Обл.-вид. арк. 2,23.
Наклад 5000 прим., номер замовлення 189

Друкарня ТОВ “ВИДАВНИЧИЙ БУДИНОК “АВАНПОСТ-
ПРИМ”, м. Київ, вул. Сурікова, буд. 3, корп. 3



Ministry of Economic Development, Trade and Agriculture of Ukraine:
- Full value functioning of industrial parks will provide inflow of investments, - Igor Petrashko;
- An international project to attract additional funding to the agricultural sector has officially started in Ukraine;
- Igor Petrashko: Our goal is to increase the efficiency and competitiveness of Ukrainian industry;
- The Ministry of Economy is working on launching a digital project "E-permit";
- Parliament supported the unblocking of large-scale privatization ......................................................................6

Scientific block
Machinery and equipment for Agro-Industrial Complex: researches, expert examination, 
forecast for development
Vilbitsky V., Tsema T., Afanasieva S.
Updated regulatory framework for type approval of tractors, trailers and towed machines .....................................8

Korobko A., Tetivnyk G., Tverdokhlib S., Kozlov Yu.
Tests of the Olimac Drago harvester of the “Olimac s.r.l.” company  production (Italy)..........................................13

Shevchuk R., Salo Ya., Mazurak M.
Cable vibro-shock fruit shaker ..........................................................................................................................17

Research on actual problems of engineering for agriculture

Lebedyev A.
Modern problems of tractor theory....................................................................................................................20

Innovative technologies in Agro-industrial complex
Maydanovych N.
Agrosphere of Ukraine in the climate change conditions..................................................................................... 25

Productive block

Scientific and propaganda activities

Voinovskyy V.
Feed cultivators. Market overview ....................................................................................................................29

Mukha V., Ponomarenko O., Kuyanov V., Myropolsky O.
Hardware componrnts base from "Bondioli Pavezi Ukraine"............................................................................... 33

Karakay A.
Analysis of the Green Razor 5.6 cultivator design produced by LLC "Avers-Agro" .................................................36

Tested at L. Pogorilyy UkrNDIPVT
The deep ripper arrow-shaped GRS-4 ..................................................................................................................38
Universal combined sprinkler of the  ШФДМУ brand ...............................................................................................39
Tanks coolers of milk of the TCool M series............................................................................................................40
Grain dryers of column type of the  НВТ series .......................................................................................................41
Sprinkler of circular action of the ШКДМ brand ......................................................................................................42
Harvester for soy  ЖС-6......................................................................................................................................43
Motor locomotive shunting ммт-2м  on the basis of the ХТЗ -150K-09 tractor.......................................................... 44
Motor-locomotive -loader ммт-2п on the basis of the  ХТА 200-06 tractor..................................................................45
Solid fuel boiler "КОБЗАР-АП-60" ........................................................................................................................46
Twin-screw  feed mixer Demi-mix 14 ....................................................................................................................47

CC OO NN TT EE NN TT SS

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

Редакційна колегія журналу «Техніка і технології АПК» просить вибачення у своїх читачів та рекламодавців
за технічну помилку на титульній сторінці журналу №4 (117), де вказаний 2021 рік замість 2020 року.







6

№ 1 (118) березень 2021 р.

3 лютого, за участі заступника Міністра розвитку еко-
номіки, торгівлі та сільського господарства України
Тараса Висоцького відбувся офіційний запуск проєкту
«Розвиток доступу аграрного сектора України до ринків
капіталу», який буде реалізовано у 2021-2024 роках за
підтримки Міжнародної фінансової корпорації (IFC) у
партнерстві зі Швейцарською Конфедерацією.

У заході взяли участь керівник регіонального офісу в
Україні, Білорусі та Молдові Міжнародної фінансової кор-
порації (IFC) Джейсон Пеллмар, директорка
Швейцарського бюро співробітництва Посольства
Швейцарії в Україні Ніколь Рудер, керівник програми з
розвитку фінансування агросектора Міжнародної фінан-
сової корпорації (IFC) Лія Сорока, спеціаліст фінансового
сектору проекту «Аграрні розписки в Україні» Кирил
Мухомедзянов, Міністр аграрної політики та продоволь-
ства України Роман Лещенко та Голова Національної комі-
сії з цінних паперів та фондових ринків Тимур Хромаєв.

«Радий приєднатися до запуску нової, послідовної іні-
ціативи щодо розвитку аграрних ринків капіталу в Україні.
Минулого року разом з партнерами ми працювали над
модернізацією Закону про аграрні розписки, маючи на
меті покращити доступ до фінансових ресурсів у сільсько-
му господарстві України. І сьогодні я  особливо пишаюся
Україною, котра змогла внести свій вклад у покращення

цього інструменту, та стати на шлях автоматизації та циф-
рової трансформації у секторі аграрного фінансування», -
зазначив заступник Міністра Тарас Висоцький.

Він додав, що очікується  прийняття законопроєкту
№2805-д, який трансформує аграрну розписку з товаро-
розпорядчого документа на операції з цінними паперами,
що значно розширить можливості аграріїв у залученні
додаткових коштів. Зокрема, вже гармонізовано Реєстр
аграрних розписок з іншими державними реєстрами, що
дасть змогу автоматично обмінюватися даними та забез-
печити їхню валідність. 

Від самого початку проєкту «Аграрні розписки в
Україні» Міністерство підтримувало впровадження цього
нового альтернативного інструменту фінансування.
Завдяки спільним зусиллям державного, громадського та
приватного секторів, аграрні розписки стали одним з най-
більш поширених та найзручніших інструментів фінансу-
вання в сільському господарстві. Реально, розписки вже
допомогли агровиробникам отримати фінансування у
розмірі понад 32 млрд гривень. Проте в період глобаль-
них кліматичних змін та враховуючи невпинний розвиток
аграрної галузі, важливо забезпечити фермерів ширшим
спектром інструментів для залучення додаткового фінан-
сування. 

3 лютого, на черговому засіданні Уряд схвалив про-
єкт Закону України “Про внесення змін до деяких зако-
нів України щодо удосконалення засад створення та
функціонування індустріальних парків”.

“Нам не потрібні індустріальні парки, які існують
лише на папері. Мета законопроекту – щоб інструмент
індустріальних парків дійсно працював і показував свою
дієвість. Під дієвістю ми маємо на увазі  розвиток під-
приємництва, створення робочих місць, додаткові бюд-
жетні надходження, збільшення інвестицій, економіч-
ний та соціальний розвиток України”, - зазначив Міністр
розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства
України Ігор Петрашко.

Фактично, станом на 1 лютого 2021 р. до Реєстру
індустріальних (промислових) парків включено 46 пар-
ків. Однак частина з них не розвивається через відсут-
ність належної інфраструктури, а також через відсут-

ність чіткого регулювання на законодавчому рівні
питання приєднання індустріальних парків до електрич-
них мереж. До того ж часто до індустріальних парків не
підведені інженерні комунікації, дороги, відсутнє забез-
печення електроенергією. 

Схвалений Урядом проєкт закону допоможе узгоди-
ти механізми фінансування створення інфраструктури
індустріальних парків, приєднання їх до інженерних
мереж та будівництва транспортних об’єктів.

Крім того, документом посилюється вимоги до інду-
стріальних парків для включення у Реєстр та передба-
чає можливість їх виключення із Реєстру за визначеним
переліком умов. Це дасть змогу уникнути наявності в
Реєстрі індустріальних парків, які функціонують лише
“на папері”, та спрямувати державну підтримку на
реальні інвестиційні проєкти.

М і н і с т е р с т в о  р о з в и т к у  е к о н о м і к и , т о р г і в л і  т а  
с і л ь с ь к о г о  г о с п о д а р с т в а  У к р а ї н и :  
–  П о в н о ц і н н е  фу н к ц і о н у в а н н я  і н д ус т р і а л ь н и х  п а р к і в
забезпечить притік інвестицій, - Ігор Петрашко;
–  В  У к р а ї н і  о ф і ц і й н о  с т а р т у в а в  м і ж н а р о д н и й  п р о е к т
залучення додаткового фінансування в аграрний сектор;
– Ігор Петрашко: Наша мета - зростання ефективності та
конкурентоспроможності української промисловості;
-  У  М і н е к о н о м і к и  п р а ц ю ю т ь  н а д  з а п ус к о м  ц и ф р о в о г о
п р о є к т у  “ Е - д о з в і л ” ;
-  П а р л а м е н т  п і д т р и м а в  р о з б л о к у в а н н я  в е л и к о ї  
п р и в а т и з а ц і ї .
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4 лютого  Міністр розвитку економіки, торгівлі та
сільського господарства України Ігор Петрашко  взяв
участь у шостому публічному обговоренні
Національної економічної стратегії-2030 на тему
“Розвиток промисловості, транспорту та інфраструк-
тури”. Захід відбувся за участі представників Уряду,
Офісу Президента, Верховної Ради України, Центру
економічного відновлення, бізнесу, профільних асо-
ціацій та експертів.

“Ключовою метою державної підтримки вітчизняної
промисловості є зростання її ефективності та конку-
рентоспроможності, що дозволить зміцнити позиції на
ринках збуту, інтегрувати українських виробників до
глобальних ланцюгів вартості, нарощувати обсяги
виробництва, зберігати та створювати робочі місця”, -
зазначив Міністр розвитку економіки, торгівлі та сіль-
ського господарства України Ігор Петрашко.

За його словами, вихід промисловості України на
новий рівень є можливим через комплексний розвиток
переробних галузей, розширення виробництва про-
дуктів максимально глибокої переробки, через карди-

нальне оновлення технологій та основних засобів
виробництва, каскадування промислових проєктів на
регіональному рівні, підвищення ресурсоефективності
в промисловості.

Стратегія розвитку промисловості передбачає такі
основні механізми: 

упровадження інновацій, елементів Індустрії 4.0;
розвиток виробництва продукції з вищою доданою

вартістю;
розвиток промисловості на регіональному рівні,

смарт-спеціалізація;
підвищення ресурсної ефективності виробництва;
формування циркулярної економіки;
укладання “промислового безвізу”;
розвиток промисловості через індустріальні парки.
“У 2021 році ми очікуємо відновлювального зро-

стання вітчизняної економіки на 4,8%. На перший
погляд, ця цифра може видаватись оптимістичною,
але за нею стоїть зважена оцінка можливостей і праг-
нень економічних гравців - від мікропідприємництва
до великого промислового бізнесу”, - наголосив Міністр.

Заступник Міністра  з питань цифрового розвитку,
цифрових трансформацій і цифровізації Ігор Дядюра
анонсував запуск проєкту Мінекономіки “Е-дозвіл” під час
публічного обговорення Національної економічної страте-
гії-2030. 

Захід відбувся під головуванням Віце-прем'єр-міні-
стра України–Міністра цифрової трансформації  Михайла
Федорова та був присвячений обговоренню теми розвит-
ку цифрової економіки та інформаційно-комп’ютерних
технологій.

Ігор Дядюра наголосив, що Мінекономіки приділяє
питанню цифровізації економіки велику увагу. 

“Я вважаю  цифровізацію важливою умовою для підви-
щення темпів економічного зростання та конкуренто-
спроможності України. Зараз Міністерство бере активну
участь у багатьох цифрових проєктах, серед них важливе
місце зараз займає “Е-дозвіл”. Ми очікуємо, що вже вліт-
ку він запрацює,” - зазначив заступник Міністра.

Ігор Дядюра додав, що запуск “Е-дозвіл” значно спро-
стить процес отримання дозвільних документів та вирі-
шить низку проблемних питань для бізнесу, інвесторів та
країни загалом. Проєктом передбачено:

Спрощення, прискорення та нова якість взаємодії біз-
несу та держави. Перенесення в цифровий формат

забезпечить прозорість процесів для заявника та  можли-
вість відслідковувати свою заявку. Також проєктом
передбачається автоматична видача дозволу, там де не
передбачено додаткових перевірок подавача заяви.

Комплексне опрацювання, тобто робота за однією
заявкою для цілого набору послуг. Це дасть змогу бізнесу
більше не витрачати час та ресурси на бюрократичні про-
цедури.

Максимальна прозорість для суспільства. На жаль,
сьогодні значна частина ліцензійних дозвільних реєстрів
існує у вигляді паперових книг або excel таблиць. Все це
буде переведено у формат баз даних та буде налаштова-
на взаємодія. Для того, щоб отримати дані про ліцензію чи
дозвіл підприємця, не потрібно буде подавати паперовий
запит і очікувати відповідь тижнями. Все це буде доступне
у форматі відкритих даних. Буде забезпечена повна під-
контрольність процесів державним органам, зокрема
Державній регуляторній службі.  

“Автоматизація державних послуг допоможе зберегти
час та зменшить корупційний ризик, проте головне вона
дозволить сформувати довіру до держави, оскільки біз-
нес побачить, що умови для всіх рівні та справедливі”, -
заступник Міністра  з питань цифрового розвитку, цифро-
вих трансформацій і цифровізації Ігор Дядюра

http://me.gov.ua/

4 лютого Верховна Рада Україна підтримала у першо-
му читанні урядовий законопроєкт №4543  про розблоку-
вання великої приватизації. За це рішення проголосувало
284 народних депутатів.

Прийняття закону допоможе здійснити низку підготов-
чих та організаційних заходів, які передують проведенню
безпосереднього продажу об’єктів великої приватизації,
зокрема проведення аукціонів. 

“Команда Мінекономіки вдячна народним депутатам
за підтримку цього важливого законопроєкту. Зняття
обмежень на продаж з великих державних підприємств
дасть змогу не тільки збільшити надходження до держав-
ного бюджету до 12 млрд грн, а й залучити великий обсяг
інвестицій та прискорити економічне зростання”, - зазна-
чив Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського гос-
подарства України Ігор Петрашко.

Насамперед ідеться про велику приватизацію таких
об’єктів: підприємства “Більшовик”, Одеського припорто-
вого заводу, Об’єднаної гірничо-хімічної компанії,
“Президент-готелю”. 

“Мала приватизація у 2020 році, попри карантинні
обмеження, продемонструвала свою ефективність. За рік
державний бюджет отримав надходження у розмірі
майже 2,3 млрд гривень”,- під час виступу з трибуни
Верховної Ради України зазначила заступниця Міністра
розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства
України Світлана Панаіотіді.

Прес-служба Міністерства розвитку економіки,торгівлі 
та сільського господарства України
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Т е х н і к а  і  о б л а д н а н н я  д л я  А П К :  д о с л і д ж е н н я ,
е к с п е р т и з а ,  п р о г н о з  р о з в и т к у

Вступ. Підтвердження відповідності сільськогос-
подарських і лісогосподарських транспортних засобів
(тракторів, причепів, причіпних машин) вимогам
Технічного регламенту затвердження типу сільсько-
господарських та лісогосподарських тракторів, їх при-
чепів і змінних причіпних машин, систем, складових
частин та окремих технічних вузлів, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2011
№ 1367 (далі – Технічного регламенту затвердження
типу) [1]. здійснюється із застосуванням Переліку
стандартів, відповідність яким означає відповідність
вимогам зазначеного Технічного регламенту. Для
сільськогосподарських транспортних засобів такий
Перелік було затверджено наказом Міністерства 
економічного розвитку і торгівлі України від 05.02.2016
№ 188 [2].

Наявність стандартів, які стали неактуальними та
втратили чинність, у зазначеному Переліку створюва-
ло труднощі для практичного застосування вимог та
процедур підтвердження відповідності згідно з
Технічним регламентом затвердження типу.
Необхідність підтвердження відповідності вимогам
Технічного регламенту затвердження типу застосу-
вання чинних в Україні стандартів, потребувало вне-
сення в чинний Перелік відповідних змін та затверд-
ження його згідно із законодавством. 

Основна частина. Для підтримання актуальних
умов застосування чинного Технічного регламенту
затвердження типу стосовно встановлення національ-
ними стандартами вимог, відповідних європейським
нормам, наказом Мінекономіки України від 30.12.2020 
№ 2810 [3] було затверджено оновлений Перелік
національних стандартів для застосування Технічного
регламенту затвердження типу (рис. 1) та скасовано
попередній Перелік [2]. Електронну версію цього нака-
зу можна знайти на офіційному сайті Мінекономіки
України (www.me.gov.ua), перейшовши за такими
посиланнями: Головна» Діяльність» Технічне регулю-
вання» Переліки національних стандартів під технічні
регламенти.

Оновлена нормативна база щодо затверд ження
типу тракторів,  причепів та причіпних машин

УДК 631.373:006

У статті наведено оновлений Перелік національних стандартів для цілей застосування Технічного регламен-
ту затвердження типу сільськогосподарських та лісогосподарських тракторів, їхніх причепів і змінних причіпних
машин, систем, складових частин та окремих технічних вузлів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 28.12.2011 № 1367 та роз’яснення щодо його застосування. Подана в статті інформація буде корис-
ною для виробників і постачальників сільськогосподарських транспортних засобів (тракторів, причепів, причіп-
них машин), випробувальних лабораторій та органів з оцінки відповідності, які здійснюють діяльність із затверд-
ження типу зазначеної продукції.

Ключові слова: нормативна база, причіпна машина, перелік національних стандартів, причіп, стандарт,
Технічний регламент затвердження типу, трактор. 

Вільбіцький В., державний експерт (Мінекономіки), Цема Т., завідувачка відділу, 
Афанасьєва С., старший науковий співробітник (УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого)

Рис. 1 – Наказ Мінекономіки України від 30.12.2020 № 2810

© Вільбіцький В., Цема Т., Афанасьєва С., 2021
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Перелік оновлено відповідно до статті 112 Закону
України «Про технічні регламенти та оцінку відповідно-
сті» та складено за формою додатка 4 Методичних
рекомендацій щодо формування переліків національ-
них стандартів, затверджених наказом
Мінекономрозвитку від 19.12.2016 № 2094 [4] (рис. 2).

Через те, що змінилися вимоги до формування
переліків національних стандартів для застосування
технічних регламентів, форма оновленого Переліку
відрізняється від попереднього. Зокрема, якщо стан-
дарт, який входив до попереднього Переліку [2], був
замінений на нову версію, позначення та назва нової
версії стандарту зазначаються відповідно в колонці 2 і
3, а в колонці 5 вказується позначення старої версії
стандарту, який входив до попереднього Переліку і
тепер замінений. У колонці 6 зазначається дата припи-
нення надання презумпції відповідності старій версії
стандарту. Під фразою «Дата затвердження цього
переліку» слід розуміти дату 30.12.2020. Тлумачення
змісту нової форми представлення Переліку стандар-
тів наведено на рисунку 3 на прикладі 
ДСТУ ISO 500-1:2019.

Актуалізацію та оновлення попереднього Переліку
стандартів, затвердженого наказом
Мінекономрозвитку від 05.02.2016 № 188 (який містив
52 позиції), було проведено Мінекономіки та
УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого за такими основними
напрямками (рис. 4):

– заміна неактуальних стандартів на стандарти

нових версій (7 позицій); 
– виключення скасованих

стандартів (всього 9 позицій, з
них 5 позицій ДСТУ UN/ECE R та
4 позиції ГОСТ). 

Оновлюючи Перелік стан-
дартів, урахували наявність
двох чинних версій окремих

стандартів (4 позиції).
Познаки стандартів нових версій, які було включено

до оновленого Переліку на заміну тих, які втратили
актуальність і чинність, виключених стандартів, які
були скасовані, а також познаки стандартів, для яких
до Переліку включено дві чинних версії, наведено на
рисунку 5.

Оновлений Перелік стандартів для застосування
Технічного регламенту затвердження типу наведено в
таблиці 1.

У цьому Переліку із 48 включених стандартів 
36 позицій залишилися без змін, інші замінені новими
чинними версіями, а також для деяких стандартів, вка-
заних на рисунку 5, додатково наведено подвійні чинні
версії. Користувачі Переліку можуть використовувати
будь-яку із двох наведених версій стандарту. Нові вер-
сії стандартів, включені до Переліку, не містять істот-
них змін стосовно установлення вимог до тракторів,
причепів і причіпних машин, для деяких стандартів
нових версій помінялася лише нумерація пунктів, які
містять вимоги. Частина вимог, яка визначалась ска-
сованими стандартами типу ДСТУ UN/ECE та
ГОСТами, зараз установлена нормативно-правовими
документами, наведеними в додатку 5 Технічного рег-
ламенту затвердження типу (згідно зі змінами, внесе-
ними постановою КМУ від 04.12.2019 № 1168) [5]. Слід
зазначити, що із виключенням ГОСТ 4364-81
«Приводы пневматические тормозных систем авто-
транспортных средств. Общие технические требова-
ния» (п. 2.4) скасовано можливість виготовлення
однолінійних з’єднань для пневматичних гальмівних
систем. Згідно з п. 5.3.2.2 ДСТУ 8373:2015
«Сільськогосподарські та лісогосподарські колісні
трактори. Системи гальмівні. Загальні вимоги» (пози-
ція 7 оновленого Переліку) пневматичне з’єднання між
гальмами причепа/причіпної машини та гальмівною
системою трактора має бути дволінійним.

Рис. 2 – Оновлення нормативної бази для Технічного регламенту затвердження типу

Рис. 3 – Приклад тлумачення нової форми представлення 
Переліку стандартів, затвердженого наказом 

Мінекономіки від 30.12.2020 № 2810

Рис. 4 – Напрямки актуалізації Переліку НД

Рис. 5 – Стандарти, стосовно яких було актуалізовано 
та оновлено Перелік
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№ Позначення національного стан-
дарту

Назва національного 
стандарту

Дата початку
надання пре-
зумпції відпо-

відності внаслі-
док застосу-
вання націо-

нального стан-
дарту

Позначення 
заміненого 

національного
стандарту

Дата припинення
надання презумпції

відповідності внаслі-
док застосування

заміненого національ-
ного стандарту

1 2 3 4 5 6

1. ДСТУ 7322:2013
(підрозділи 5.21 і 5.29)

Трактори сільськогосподарські. 
Загальні технічні умови 05.02.2016

2.
ДСТУ 7416:2013
(підрозділи 4.3—4.6)

Сільськогосподарські та лісогосподарські
трактори. Зусилля та опір тягові. 
Загальні вимоги

05.02.2016

3.
ДСТУ 7462:2013
(підрозділи 4.1—4.7)

Сільськогосподарські та лісогосподарські
трактори. Платформи вантажні.
Характеристики

05.02.2016

4.
ДСТУ 7466:2013
(підрозділи 4.1 і 4.2)

Сільськогосподарські та лісогосподарські
колісні трактори. Сидіння пасажирські.
Загальні вимоги

05.02.2016

5.
ДСТУ 7589:2014
(розділи 4 і 5)

Сільськогосподарські та лісогосподарські
трактори. Захист від рухомих частин і
виступних елементів. 

05.02.2016

6.
ДСТУ 7818:2015
(пункти 4.1—4.9 і розділи 5—7)

Сільськогосподарські та лісогосподарські
колісні трактори. З’єднання механічні між
трактором і причіпним устаткованням.
Загальні вимоги

01.04.2016

7.
ДСТУ 8373:2015
(підрозділи 5.1—5.3)

Сільськогосподарські та лісогосподарські
колісні трактори. Системи гальмівні.
Загальні вимоги

01.07.2017

8.
ДСТУ 4140-2002 / 
ГОСТ 7463-2003
(підрозділи 4.4, 4.6—4.10, 
підрозділи 5.2—5.4)

Шини пневматичні для тракторів та 
сільськогосподарських машин. 
Технічні умови

05.02.2016

9.
ДСТУ 4140:2020
(підрозділи 5.8—5.10, 5.14— 5.16,
6.2— 6.5)

Шини пневматичні для сільськогосподарсь-
ких транспортних засобів та причепів до них.
Загальні технічні умови 

01.06.2021
ДСТУ 4140-2002 / 

ГОСТ 7463-200 01.06.2021

10.
ДСТУ ГОСТ 30748-2003
(ИСО 3965-90) 
(підрозділи  3.1, 3.2 і розділ 5)

Трактори сільськогосподарські. 
Визначення максимальної швидкості 05.02.2016

11. ДСТУ EN 1853:2014
(підрозділ 4.2 і пункт 4.5.2)

Сільськогосподарські машини. Причепи
саморозвантажувальні. Вимоги щодо безпеки 05.02.2016

12.
ДСТУ EN 1853:2018 
(EN 1853:2017, IDT)
(підпункт 4.2.1.1, пункт 4.2.2 і
підрозділ 4.5)

Сільськогосподарські машини. 
Причепи. Вимоги щодо безпеки

Дата затверд-
ження цього

переліку

13.
ДСТУ EN 61310-2:2014
(підрозділи 4.2, 5.1 і розділ 7)

Безпечність машин. Позначення, маркуван-
ня та приведення в дію. 
Частина 2. Вимоги до маркування

05.02.2016

14.
ДСТУ EN 61310-2:2017
(EN 61310-2:2008, IDT; 
ІЕС 61310-2:2007, IDT) 
(підрозділи 4.2, 5.1 і розділ 7)

Безпечність машин. Позначення, маркуван-
ня та приведення в дію. 
Частина 2. Вимоги до маркування

Дата затверд-
ження цього

переліку

15.
ДСТУ ISO 500-1:2019 
(ISO 500-1:2014, IDT)
(розділи 4—7)

Сільськогосподарські трактори. Вал відбирання
потужності задній типів 1, 2, 3 та 4. Частина 1.
Основні технічні характеристики, вимоги
щодо безпеки, розміри основного захисного
кожуха та зони вільного простору

Дата затверд-
ження цього

переліку

ДСТУ ISO 
500-1:2012 Дата затвердження

цього переліку

16.
ДСТУ ISO 500-2:2012
(розділи 4—6)

Сільськогосподарські трактори. Вал відби-
рання потужності задній типів 1, 2 та 3.
Частина 2. Вузькоколійні трактори. Розміри
основного захисного кожуха і зони вільного
простору

05.02.2016

17.
ДСТУ ISO 1728:2009
(розділ 3)

Колісні транспортні засоби. З'єднувачі пнев-
матичних магістралей гальмової системи
тягача та причепа. 
Вимоги щодо взаємозамінності

05.02.2016

18.
ДСТУ ISO 3463:2015
(розділи 9, 11 і 13)

Сільськогосподарські та лісогосподарські
колісні трактори. Конструкції для захисту
під час перекидання. Метод динамічного
випробування та умови приймання

01.07.2017

19.

ДСТУ ISO 3767-1:2019 
(ISO 3767-1:2016, IDT)
(підрозділи  4.12, 9.6, 9.7, 9.14,
9.99, 9.105, 13.8, 15.1—15.6, 15.10,
15.11, 15.16—15.18 і 16.1)

Сільськогосподарські та лісогосподарські
трактори i машини, приводне газонне та
садове обладнання. Умовні познаки органів
керування та інших об’єктів. Частина 1.
Загальні умовні познаки

Дата затверд-
ження цього

переліку

ДСТУ ISO 
3767-1:2005 Дата затвердження

цього переліку

20.

ДСТУ ISO 3767-2:2019 
(ISO 3767-2:2016, IDT)
(підрозділи  4.12, 9.22, 9.23, 
9.38 —9.41, 9.43 і 9.44)

Сільськогосподарські та лісогосподарські
трактори i машини, приводне газонне та
садове обладнання. Умовні познаки органів
керування та інших об’єктів. Частина 2.
Умовні познаки для сільськогосподарських
машин i тракторів

Дата затверд-
ження цього

переліку

ДСТУ ISO 
3767-2:2005 Дата затвердження

цього переліку

Таблиця 1 – Перелік національних стандартів для цілей застосування Технічного регламенту затвердження типу
сільськогосподарських та лісогосподарських тракторів, їх причепів і змінних причіпних машин, систем, складо-

вих частин та окремих технічних вузлів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2011 № 1367
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№ Позначення національного стан-
дарту

Назва національного 
стандарту

Дата початку
надання пре-
зумпції відпо-

відності внаслі-
док застосу-
вання націо-

нального стан-
дарту

Позначення 
заміненого 

національного 
стандарту

Дата припинення
надання презумпції
відповідності внас-
лідок застосування
заміненого націо-

нального стандарту

1 2 3 4 5 6

21.
ДСТУ ISO 3776-1:2009
(розділ 4)

Сільськогосподарські трактори та машини.
Ремені безпеки. Частина 1. Вимоги до роз-
ташування анкерних кріплень

05.02.2016

22.
ДСТУ ISO 3776-2:2013
(розділ 4)

Сільськогосподарські трактори та машини.
Ремені безпеки. Частина 2. 
Вимоги до міцності анкерних кріплень

05.02.2016

23.

ДСТУ ISO 3776-3:2013
(пункти та підпункти 
4.1.1—4.1.3, 4.1.4.1, 4.1.5.2, 4.2.1—
4.2.7, 4.2.8(d), 4.3.1, 4.3.2.2,
4.3.3—4.3.6 і 4.4.5.2)

Сільськогосподарські трактори та машини.
Ремені безпеки. Частина 3. 
Вимоги щодо монтажу

05.02.2016

24. ДСТУ ISO 4252:2013
(розділи 4-6)

Сільськогосподарські трактори. Робоче
місце оператора. Розміри входу та виходу 05.02.2016

25. ДСТУ ISO 4253:2008
(розділ 6)

Трактори сільськогосподарські.
Розташування сидіння оператора. Розміри 05.02.2016

26.
ДСТУ EN ISO 4254-1:2016 (EN ISO
4254-1:2015, IDT; ISO 4254-
1:2013, IDT) (підпункт 5.1.2.3,
пункт 5.2.1, підрозділи 6.2 і 6.3)

Сільськогосподарські машини. Вимоги
щодо безпеки. 
Частина 1. Загальні вимоги

Дата затверд-
ження цього

переліку

27.

ДСТУ EN ISO 4254-1:2017
(EN ISO 4254-1:2015, IDT; 
ISO 4254-1:2013, IDT)
(підпункт 5.1.2.3, пункт 5.2.1, під-
розділи  6.2 і 6.3)

Сільськогосподарські машини. Вимоги
щодо безпеки. 
Частина 1. Загальні вимоги

Дата затверд-
ження цього

переліку

ДСТУ ISO 4254-
1:2012, який замінено

ДСТУ EN ISO 4254-
1:2015 (EN ISO 4254-

1:2013, IDT) 

Дата затвердження
цього переліку

28. ДСТУ ISO 5007:2012
(підрозділи 7.1 і 7.2)

Сільськогосподарські колісні трактори.
Сидіння оператора. Лабораторні 
вимірювання переданої вібрації

05.02.2016

29.
ДСТУ ISO 5676:2006 
(розділ 5, підрозділ 6.1, пункти
6.2.1, 6.2.2 і розділ 7)

Сільськогосподарські та лісогосподарські
трактори і машини. 
Гідравлічна муфта гальмівної системи

05.02.2016

30. ДСТУ ISO 5692-1:2007
(розділи 3, 4 і додаток A)

Сільськогосподарські транспортні засоби.
Механічні з’єднання на причепах. Частина 1.
Розміри петлі зчеплення діаметром 50 мм
та перерізом 30 мм

05.02.2016

31. ДСТУ ISO 5692-2:2007
(розділи 3-6)

Сільськогосподарські транспортні засоби.
Механічні з’єднання на причепах. Частина 2.
Петля зчеплення з втулкою діаметром 40 мм

05.02.2016

32. ДСТУ ISO 5692-3:2013
(розділи 4-6)

Сільськогосподарські транспортні засоби.
Механічні з’єднання на причепах. Частина 3.
Петлі зчіпні поворотні

05.02.2016

33.
ДСТУ ISO 5700:2019
(ISO 5700:2013, IDT) 
(розділи 9, 11 і 13)

Сільськогосподарські та лісогосподарські
трактори. Убезпечувальні конструкції в разі
перекидання. Метод статичного випробо-
вування та умови прийняття

Дата затверд-
ження цього

переліку
ДСТУ ISO 5700:2004 Дата затвердження

цього переліку

34. ДСТУ ISO 6489-5:2013
(розділи 4, 6 і 7)

Сільськогосподарські транспортні засоби.
Механічні з’єднання між причепами та
тягачами. Частина 5. Технічні характеристики
неповоротних зчіпних вилок

05.02.2016

35. ДСТУ ISO 8759-1:2007
(розділи. 4—5)

Сільськогосподарські колісні трактори.
Переднє навісне устатковання. Частина 1.
Вал відбирання потужності та триточковий
зчіпний пристрій

05.02.2016

36. ДСТУ ISO 10998:2013
(пункти 5.3.1, 5.6.1 і 5.7.1)

Трактори сільськогосподарські. 
Вимоги до рульового керування 05.02.2016

37. ДСТУ ISO 12003-1:2012
(розділи 10, 12 і 14)

Сільськогосподарські та лісогосподарські
трактори. Захисні конструкції колісних
вузькоколійних тракторів. Частина 1.
Захисні конструкції в разі перекидання,
встановлювані спереду

05.02.2016

38. ДСТУ ISO 12003-2:2012
розділи  9, 11 і 13)

Сільськогосподарські та лісогосподарські
трактори. Захисні конструкції колісних
вузькоколійних тракторів. Частина 2.
Захисні конструкції в разі перекидання,
встановлювані ззаду

05.02.2016

39.
ДСТУ EN ISO 14982:2015 
(EN ISO 14982:2009, IDT)
(пункти 6.1.2, 6.2.2, 6.3.2, 6.4.2,
6.5.2, 6.6.2 і додаток A)

Машини для сільського та лісового госпо-
дарства. Електромагнітна сумісність.
Методи випробування та критерії приймання

Дата затверд-
ження цього

переліку
ДСТУ ISO 14982:2003 Дата затвердження

цього переліку

40.

ДСТУ EN ISO 14982:2018 
(EN ISO 14982:2009, IDT; 
ISO 14982:1998, IDT)
(пункти  6.1.2, 6.2.2, 6.3.2, 6.4.2,
6.5.2, 6.6.2 і додаток A)

Машини для сільського та лісового госпо-
дарства. Електромагнітна сумісність.
Методики випробування та критерії 
приймання

Дата затверд-
ження цього

переліку

41.

ДСТУ ISO 15077:2012
(підрозділ 4.1; підпункт 1.1, пунк-
ти 2 і 6 таблиці 1; пункт А.3.3
додатка A)

Сільськогосподарські та лісогосподарські
трактори і самохідні машини. Органи керу-
вання. Зусилля приведення в дію, перемі-
щення, місце розташування та способи
приведення в дію

05.02.2016
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Висновок. Оновлення нормативної бази щодо
затвердження типу тракторів, причепів та причіпних
машин є необхідним кроком для  забезпечення акту-
альних умов і механізмів застосування Технічного рег-
ламенту затвердження типу. Оновлений Перелік
національних стандартів, затверджений наказом
Мінекономіки від 30.12.2020 № 2810, має застосову-
ватись під час оцінки відповідності та затвердженні
типу сільськогосподарських і лісогосподарських трак-
торів, причепів та причіпних машин як виробниками,
постачальниками, так і органами затвердження типу
та випробувальними лабораторіями.

Література

1. Про затвердження Технічного регламенту
затвердження типу сільськогосподарських та лісогос-
подарських тракторів, їх причепів і змінних причіпних
машин, систем, складових частин та окремих техніч-
них вузлів: Постанова Кабінету Міністрів України від 
28 грудня 2011 року № 1367. URL: http://zakon.rada.gov.ua.

2. Про затвердження Переліку національних стан-
дартів, які в разі їх застосування є доказом відповідно-
сті сільськогосподарських та лісогосподарських трак-
торів, їх причепів і змінних причіпних машин, систем,
складових частин та окремих технічних вузлів вимогам
Технічного регламенту затвердження типу сільсько-
господарських та лісогосподарських тракторів, їх при-
чепів і змінних причіпних машин, систем, складових
частин та окремих технічних вузлів: Наказ
Мінекономрозвитку від 05.02.2016 № 188. URL:
http://zakon.rada.gov.ua.

3. Про затвердження Переліку національних стан-

дартів для цілей застосування Технічного регламенту
затвердження типу сільськогосподарських та лісогос-
подарських тракторів, їх причепів і змінних причіпних
машин, систем, складових частин та окремих техніч-
них вузлів: Наказ Мінекономіки від 30.12.2020 № 2810.
URL: http://zakon.rada.gov.ua.

4. Про затвердження Методичних рекомендацій
щодо формування переліків національних стандартів,
відповідність яким надає презумпцію відповідності
продукції, пов’язаних з нею процесів або методів
виробництва чи інших об’єктів вимогам технічних рег-
ламентів: Наказ Мінекономрозвитку від 19.12.2016 
№ 2094. URL: http://zakon.rada.gov.ua.

5. Про внесення змін до постанов Кабінету
Міністрів України від 8 липня 2009 р. № 694 і від 
28 грудня 2011 р. № 1367: Постанова КМУ від
04.12.2019 № 1168. URL: http://zakon.rada.gov.ua.

Аннотация. В статье приведен обновленный
Перечень национальных стандартов для применения
Технического регламента утверждения типа сельско-
хозяйственных и лесохозяйственных тракторов, их
прицепов и сменных прицепных машин, систем,
составных частей и отдельных технических узлов,
утвержденного постановлением Кабинета Министров
Украины от 28.12.2011 № 1367 и разъяснения по его
применению. Представленная в статье информация
будет полезной для производителей и поставщиков
сельскохозяйственных транспортных средств (трак-
торов, прицепов, сменных прицепных машин), испы-
тательных лабораторий и органов по оценке соответ-
ствия, осуществляющих деятельность по утвержде-
нию типа указанной продукции.

№ Позначення національного
стандарту

Назва національного 
стандарту

Дата початку
надання пре-
зумпції відпо-

відності внаслі-
док застосу-
вання націо-

нального стан-
дарту

Позначення 
заміненого 

національного стан-
дарту

Дата припинення
надання презумпції

відповідності внаслі-
док застосування

заміненого національ-
ного стандарту

1 2 3 4 5 6

42. ДСТУ ISO 16154:2014
(розділ 4, додатки A і E)

Сільськогосподарські та лісогосподарські
трактори і машини. Пристрої освітлювальні,
світлові сигнальні та маркувальні для про-
їзду дорогами загального користування.
Загальні вимоги щодо встановлення

05.02.2016

43. ДСТУ ISO 20019:2006
(розділи 3 і 4)

Сільськогосподарські транспортні засоби.
Механічні з’єднання на причіпних транс-
портних засобах. Розміри петель зчеплення

05.02.2016

44. ДСТУ ISO 21244:2013
(розділ 4)

Сільськогосподарське устатковання.
Механічні з'єднання між причепами та
тягачами. Петлі зчеплення знаряддя та їх
з’єднання з тяговими брусами тракторів

05.02.2016

45.
ДСТУ ISO 26322-1:2013
(підпункти  4.3.2.1, 4.3.2.2,
4.3.2.4, пункти 4.3.3, 4.3.4,
4.4.1—4.4.3)

Сільськогосподарські та лісогосподарські
трактори. Вимоги щодо безпеки. Частина 1.
Трактори стандартні

05.02.2016

46.
ДСТУ ISO 26322-2:2013
(підрозділ 4.3, пункти  4.4.1-
4.4.3)

Сільськогосподарські та лісогосподарські
трактори. Вимоги щодо безпеки. Частина 2.
Трактори вузькоколійні та малогабаритні

05.02.2016

47. ГОСТ 20062-96
(пункти 4.6, 4.8 і 4.9)

Сиденье тракторное. Общие технические
условия 05.02.2016

48.
ГОСТ 26336-97
(підпункт 4.1.4, пункт 4.4 і
пункт  8.9 таблиці 8)

Тракторы, машины для сельского и лесного
хозяйства, самоходные механизмы для
газонов и садов. Условные обозначения
(символы) элементов систем управления,
обслуживания и отображения информации

05.02.2016

Примітка: Інші вимоги, визначені Технічним регламентом затвердження типу сільськогосподарських та лісогосподарських тракторів, їх при-
чепів і змінних причіпних машин, систем, складових частин та окремих технічних вузлів, але не охоплені стандартами, включеними в цей
Перелік, регламентуються чинними нормативно-правовими актами та Правилами Європейської Економічної Комісії ООН, наведеними в
додатку 5 зазначеного Технічного регламенту.
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Summary. The article presents an updated List of
national standards for the purposes of application of the
Technical Regulation on type-approval of agricultural or
forestry tractors, their trailers and interchangeable towed
machinery, together with their systems, components and
separate technical units, approved by the Cabinet of
Ministers of Ukraine from 28.12.2011 № 1367 and clarifi-
cation regarding its application. The information provided

in the article will be useful for manufacturers and suppli-
ers of agricultural vehicles (tractors, trailers, towed
machinery), testing laboratories and conformity assess-
ment bodies that carry out activities to approve the type of
these products.

Стаття надійшла до редакції 8 лютого 2021 р.

Вступ. Ефективне ведення процесів сільськогос-
подарського виробництва передбачає отримання
максимального кінцевого продукту з вирощуваних
аграрних культур. У цьому випадку – це збирання куку-
рудзяних качанів без вагомих втрат зерна перед пода-
ванням у комбайн.

Мета роботи. Визначення можливості викори-
стання жниварки в умовах землеробства України.

Основна частина. Технічні дані моделей жниварок
Olimac типу DRAGO наведені в таблиці 1.

Жниварки типу DRAGO (рис. 1, 2, 3) сконструйовані
і призначені для встановлення на комбайни різних
типів для збирання качанів кукурудзи і кошиків соняшника.

Презентаційні дані жниварки. Жниварка Olimac
DRAGO обладнана ексклюзивним та запатентованими
функціями, дві з яких є абсолютно новими:

- автоматичні саморегулювальні пластини підвіски,
де кукурудзяне стебло ідеально затиснуте, повне зби-

рання проходить без втрат;
- подвійний подрібнювач, завдяки якому

подрібнення є набагато тоншим, ніж у інших
жниварок;

- підвісні колодки: відривальні пластини
Жниварки Olimac DRAGO обладнані спеці-
альною підвіскою, здатною поглинати вплив
стебел на ті ж самі пластини;

- автоматичні самоналагоджувальні від-
ривальні пластини відкриваються автома-
тично та одночасно відповідно до різних роз-
мірів стебла.

Цей автоматизм працює в кожному рядку
самостійно. Оператору не потрібно вносити
жодних коригувань. Урожай збирається без втрат.

Відривальні вальці – довші, порівняно зі звичайни-
ми кукурудзяними жниварками: нижня периферійна
швидкість обертання надійно відділяє качана від рос-
лини. Стебло надійно затискається, збирання врожаю
– повне, відбувається без втрат.

Жниварка Olimac DRAGO оснащена новим гіперпо-

Випробування жниварки Ol imac,  типу Drago,
виробництва компанії  Ol imac s.r . l .  ( Італія)

УДК 62:629.018

У статті наведені результати випробувань жниварки Olimac типу DRAGO (Італія) і висвітлена доцільність вико-
ристання жниварки в умовах України на збиранні кукурудзи на зерно. Випробування жниварки Olimac типу
DRAGO, модель DRAGO GT 8-70 (8FR70-GT), виробництва фірми Olimac (Італія) показали відповідність агрегата
наданій зі жниваркою технічній документації, вимогам чинної в Україні нормативної документації на цей тип
обладнання. Показники якості, споживчі характеристики є прийнятними до застосування у виробничих умовах.

Ключові слова: жниварка Olimac, агрегатування, призначення, функції, конструкція, технологічний процес,
безпека.

Коробко А., провідний науковий співробітник, канд. техн. наук, доц., Тетівник Г., науковий співробітник,
Твердохліб С., науковий співробітник, Козлов Ю., інженер 1 категорії, 
(Харківська філія УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого)

Таблиця 1 – Зведені дані моделей жниварок типу DRAGO

Модель Кількість
рядів

Відстань
між рядами

Маса без 
подрібнювача,

кг

Маса з 
простим 

подрібнювачем,
кг

Маса зі 
складним 

подрібнювачем,
кг

Жорсткі кукурудзяні приставки

4F-GT...
18F-GT

від 4 до
18

від 50,8 до
80

від 1415 до
4140 від 1500 до 4400 від 1570 до 4600

Складні кукурудзяні приставки

6FR-GT...
16FR-GT

від 6 до
16

від 70 до
80

від 2560 до
4400 від 2690 до 4700 від 2800 до

4910

Примітка. Усі дані щодо маси та ширини є оціночними і можуть мінятися за
умов агрегатування (приєднання) до жниварки опційних елементів

Рис. 1 – Жниварка типу DRAGO, представник моделей 6F-GT

© Коробко А., Тетівник Г., Твердохліб С., Козлов Ю., 2021
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дібним шне-
ком діамет-
ром 500 мм
(найбільшим
у секторі), що
з б і л ь ш у є
ш в и д к і с т ь
руху вниз
сухої кукуруд-
зи, щоб уник-
нути будь-
яких перешкод і втрати ядра.

Бічні шнеки та низькопрофільна конструкція дають
змогу повністю збирати врожай навіть тоді, коли кача-
ни дуже низько лежать або висять.

Звичайні кукурудзяні жниварки мають лише одну
муфту, яка втручається в різні рухи. Навпаки, жнивар-
ки Olimac DRAGO мають чотири муфти для кожного
рядка. Ці чотири муфти мають різне калібрування,
кожна ідеально підходить для певного руху, завдяки
чому досягається вища продуктивність і безпека.

Жниварки Olimac DRAGO пристосовані до роботи з
усіма комбайнами закордонного виробництва.

Перевозити жниварки можна трактором, комбай-
ном або іншим енергозасобом на спеціалізованому
візку (рис. 4).

Технічний опис. Збиральна секція жниварки скла-
дається з напрямного, приймального, гуртувального
та переробного механізмів.

Головна частина жниварки – розділювачі рядів
(рис. 5) наконечники А і колони В. Їхня функція – розді-
ляти ряди, підхоплювати полеглі рослини та направля-
ти в секцію відривання.

Оснащення фронтальної частини жниварки: мисові

подавальні лан-
цюги С (рис. 6),
відривальні пла-
стини D (рис. 7),
відривальні вальці
Е (рис. 8).

Мисові пода-
вальні ланцюги
п е р е м і щ у ю т ь
стебла і качани
всередину обри-
вального ряду до
шнека.

В і д р и в а л ь н і
пластини при-
значені для акуратного відривання качанів, для цього
вони м’яко протягуються відривальним вальцем.
Пластини саморегулюються завдяки натискним пру-
жинам.

Відривальні вальці
обертаються назу-
стріч одне одному,
защемляють рослину
та протягують донизу,
трішки здрібнюючи
рослину.

Жниварка може
поставлятися з трьо-
ма типами подрібню-
вача. Варіант жнивар-
ки без подрібнювача
залишає на полі довгі
стеблини. Оснащення жниварки простим або склада-
ним подрібнювачем (первинної або подвійної нарізки)
дає змогу подрібнювати залишки стебел до коротень-
ких шматочків або подрібнених залишків. Короткий
опис опцій наведений далі.

Жниварка без зубцевого подрібнювача, стандартна.
Базовий тип жниварки поставляється без подріб-

нювача. Замість нього встановлена заслінка. З такою
опцією під час збирання відривальні вальці подрібню-
ють стебла та залишки, після чого на полі залишають-
ся стебла довжиною близько 300 мм, залежно від
висоти зрізу.

Зубцевий стеблеподрібнювач є опційним допов-
ненням до жниварки. Він монтується під вальці на
нижню частину обшивки і призначений для додатково-
го подрібнення залишків після збирання.

Простий подрібнювач – подрібнювач первинної
обробки складається з корпусу і одного обертального
блока з двома ножами під кожним рядом жниварки.

Рис. 4 – Жниварка типу Drago встановлена 
на спеціалізованому візку

Рис. 7 – Схематичне зобра-
ження відривних пластин

Рис. 8 – Схематичне зображення
відривних вальців

Рис. 5 – Схематичне зображення 
розділювача рядів

Рис. 6 – Схематичне зображен-
ня мисових подавальних ланцюгів

Рис. 3 – Жниварка типу DRAGO, представник 
моделей 8FR-GT

Рис. 2 – Жниварка типу DRAGO, представник 
моделей 8F-GT
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Стебла спочатку проходять через відривальні вальці,
після чого залишки подрібнюються обертальними
ножами. Простий подрібнювач має функцію зупинки,
щоб зупинити ножі на окремих рядах.

Складний подрібнювач складається з одного кор-
пусу і двох обертальних блоків з двома ножами під
кожним рядом. Стебла проходять спочатку через від-
ривальні вальці, після чого подрібнюються ножами, які
обертаються. Передній блок з ножами обертається
скоріше від заднього блока. Завдяки цьому проходить
сумісне подрібнення (нарізка) стебел. Результат –
нижча стерня. Подрібнювач не має функції зупинки.

Щоб запобігти ушкодженню сторонніми твердими
предметами жниварка оснащена окремими охоронни-
ми пристосуваннями головних органів, які складають-
ся зі зчіпної муфти з поперечною тягою в герметично-
му кожусі всередині привода, який обертається.
Запобіжні пристосування застосовані для мисових
ланцюгів, головного привода, стеблеподрібнювача.

Також є запобіжний штифт, розміщений на маточи-
ні приводного вала між кожухом передачі та перехід-
ним кожухом. Цей штифт спрацьовує у разі помилки
оператора, наприклад під час забору сторонніх пред-
метів або від неправильного ухилу жниварки. Штифт
також слугує для амортизації і захищає від сильних
ударів, які можуть пошкодити органи збиральної
машини (приводні вали, паси тощо).

Потужність передається карданним валом. 
Відривальні пластини м’яко відокремлюють качани

від стебел з найменшою втратою зерен під час відско-
ку завдяки саморегулюванню пластин на кожному
ряду залежно від умов збирання врожаю. Також у жни-
варок є пластини з амортизаторами для пом’якшення
удару качанів. Жниварки DRAGO GT можуть бути скла-
даними.

Опис технологічного процесу. Мисові частини
вкладаються між рядами кукурудзи, розкривають ряди
і протягують між двома відривальними пластинами,
зверху вальців, функція яких пропускати стебла через
нижню частину жниварки, а кукурудзяні качани затри-
мувати поверх пластин.

Коли качани, обертаючись, досягають відриваль-
них ланцюгів та опиняються поверх відривальних пла-
стин, вони просуваються далі через шнеки в канал –
транспортер комбайна.

Виконання технологічного процесу збирання куку-
рудзи жнивним комплексом наведене на рисунку 9.

Результати випробувань. Випробовувалася жни-
варка Olimac, типу DRAGO GT, модель 8-70. Технічна
характеристика жниварки наведена в таблиці 2.

Показники умов випробувань наведені в таблиці 3.

Показник якості виконання технологічного процесу
наведені в таблиці 4.

Рис. 9 – Процес збирання кукурудзи

Таблиця 2 – Технічні показники жниварки Olimac
типу Drago, модель 8-70

№
п/п Показник

Значення показника згідно з
даними

НЕ випробувань

1 2 3 4

1 Агрегатування (комбайн) Комбайни 
різних марок

Claas Lexion
760

2 Модель жниварки
8FR70-GT
(DRAGO 
GT 8-70)

8FR70-GT
(DRAGO 
GT 8-70)

3 Кількість рядів, од. 8 8

4 Відстань між рядами, см 70 70

5 Ширина захвату, м 5,6 5,6

6 Маса без подрібнювача, кг 3140 3140

7 Додаткові опції:

7.1 Простий подрібнювач, маса, кг 3310 3310

7.2 Складний подрібнювач, маса, кг 3450 3450

8

Габарити в робочому 
положенні, мм:
- ширина
- глибина з дільниками
- висота

6170
немає даних
немає даних

6170
2380
1120

Таблиця 3 – Показники умов випробувань

№
п/п Показник

Значення показника згідно з
даними

НЕ випробувань

1 2 3 4

1 Культура (сорт) кукурудза Кукурудза
«Легенда»

2 Стиглість немає даних 100

3 Врожайність насіння, ц/га немає даних 90

4 Висота рослин, см немає даних від 162 до 200

5 Діаметр стебла, см немає даних від 20 до 22

6 Густота рослин, тис.шт./га немає даних від 90 до 100

7 Висота розташування нижнь-
ого качана, см немає даних від 60 до 70

8
Вологість, %:

- зерна
- незернової частини

немає даних від 20,5 до 24,2
від 45,7 до 52,4

9 Схил поля, град. немає даних від 0 до 2,4

10 Вологість ґрунту в шарі від 0
до 10 см, % немає даних від 18,0 до 19,2

11 Твердість ґрунту в шарі від 0
до 10 см, МПа немає даних від 1,02 до 1,30

12 Забур’яненість, % немає даних від 0,01 до 0,05
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Висновки. Жниварки Olimac типу DRAGO вироб-
ництва Італії виготовляються в двох варіантах: жорсткі
кукурудзяні приставки та складні кукурудзяні пристав-
ки (декілька моделей).

На випробування була надана жниварка моделі
Olimac Drago GT 8-70 (8FR-GT). Жниварка прийнята на
випробування в зібраному вигляді. Разом зі жнивар-
кою представлена супровідна документація:
Настанова щодо експлуатування кукурудзяної жнивар-
ки DRAGO GT, інструкція з експлуатування карданних
валів.

Основні особливості жниварки Olimac типу DRAGO:
- автоматичне саморегулювання ширини вхідних

щілин знижує втрати;
- усі основні регулювання проведені у виготовлюва-

ча, що практично звільняє оператора від втрат часу на
підготовчі роботи;

- ексклюзивні ножові вальці на 50 % довші від тра-
диційних, чим знижується дрижання стебел та втрати
під час зрізування. Качани відділяються плавно, знос
ланцюгів і втрати зводяться до мінімуму, розкидання
качанів відсутнє;

- регульований кут нахилу головки жниварки 17-20 %
знижує втрати;

- запатентована Stealth-Tec форма «носа» знижує
втрати;

- подвійний подрібнювач дає високий результат
переробки стебел, усуваючи додаткову операцію для
подрібнення залишків рослин; 

- запатентовані амортизовані відривальні пластини
регулюються автоматично. Вони оснащені спеці-
альними амортизаторами, які поглинають удар від
падіння качанів. Качани збираються обережно, без-
контрольно не вискакують із похилої камери і повністю
обробляються без втрат.

Робоча швидкість під час скошування становила в
середньому 11 км/год. Ширина захвату жниварки під
час скошування восьми рядків становила 5,6 м. Висота
зрізу коливалася в межах 60-90 мм. Втрат насіння на
виявлено. Жниварка якісно виконує технологічний
процес.

Режим роботи комбайна Claas Lexion 760 вибирав-
ся відповідно до умов проведення випробування та
забезпечення стабільного обмолоту рослинної маси з
мінімальними втратами врожаю. Проведеною екс-

плуатаційно-технологічною оцінкою встановлено, що
продуктивність за годину основної роботи на робочій
швидкості 11 км/год. і робочій ширині захвату 5,6 м
становила 6,0 га/год. Зниження продуктивності за
змінним часом до 5,4 га/год в основному пов’язане із
затратами часу на переїзди по полю, переведення
жниварки з робочого в транспортне положення і зво-
ротно, технічне та технологічне обслуговування.

Питома витрата палива склала 17,8 л/га.
Експлуатаційно-технологічні показники роботи жни-
варки – задовільні. Наробіток жниварки за період екс-
плуатування склав 130 год. За цей час відмов не
виявлено.

Випробування жниварки Olimac типу DRAGO,
модель DRAGO GT 8-70 (8FR70-GT), виробництва
фірми «Olimac» (Італія) показали відповідність агрега-
та наданій зі жниваркою технічній документації, вимо-
гам чинної в Україні нормативної документації на цей
тип обладнання. Показники якості, споживчі характе-
ристики є прийнятними до застосування у виробничих
умовах.

Література

1. Протокол державних приймальних випробувань
технічного засобу для АПК ХФ УкрНДІПВТ 
ім. Л. Погорілого № 2429/0802-05-2019 Жниварки
Olimac типу DRAGO, 2019. – 29 с.

Аннотация. В статье приведены результаты испы-
таний жатки Olimac типа DRAGO (Италия)5 и освеще-
ние целесообразности использования жатки в усло-
виях Украины при сборе кочанов кукурузы. Испытания
жатки Olimac типа DRAGO, модель DRAGO GT 8-70
(8FR70-GT), производства фирмы «Olimac» (Италия)
показали соответствие агрегата предоставленной с
жаткой технической документации, требованиям дей-
ствующейй в Украине нормативной документации на
данный тип оборудования. Показатели качества,
потребительские характеристики являются приемле-
мыми для применения в производственных условиях.

Summary. The article presents the results of tests of
the Olimac header of the DRAGO type, Italy, and illumina-
tion of the expediency of using the header in the condi-
tions of Ukrainian lands when collecting corn heads. Tests
of the Olimac header of DRAGO type, model DRAGO GT
8-70 (8FR70-GT), manufactured by “Olimac” (Italy) have
shown the compliance of the unit with the technical docu-
mentation provided with the header, the requirements of
the regulatory documentation in force in Ukraine for this
type of equipment. Quality indicators, consumer charac-
teristics are acceptable for use in industrial conditions.

Стаття надійшла до редакції 25 січня 2021 р.

Таблиця 4 –Показники якості виконання 
технологічного процесу

№
п/п Показник

Значення показника згідно з 
даними

НЕ випробувань

1 Робоча ширина захвату, м 5,6 5,6

2 Робоча швидкість руху,
км/год. від 3,5 до 12 від 10 до 12

3 Мінімальна висота зрізу, мм 70 від 60 до 90

4 Втрати насіння, % немає даних 0

5 Продуктивність, га/год. немає даних від 5,60 до 6,72

6
Якість зерна (з бункера), %:

- основне зерно
- домішки

немає даних 98,9
1,1
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Суть проблеми. Плодозбиральні машини [1, 2] та
інші аналогічні засоби, оснащені штамбовими струшу-
вачами, оцінюються, насамперед, за вимогами до
агрофону, на якому можуть працювати. Для цих машин
і засобів агрофон повинен відповідати таким вимогам:
нахил ділянки багаторічних плодових насаджень – до
6-8o; ширина міжрядь не менше 4-6 м, а вільний прохід
у міжряддях – 2 м; відстань між деревами в ряду –
понад 3-3,5 м; мінімальна висота штамбів – 0,5-0,7 м;
розташування гілок над поверхнею міжрядь по пери-
ферії крони – 1,2-1,4 м. В Україні більшість багаторіч-
них насаджень за висотою штамбів і розташуванням
гілок не відповідають вимогам підготовки насаджень
до використання плодозбиральних машин зі штамбо-
вими струшувачами. У таких непідготованих насад-
женнях доцільно використовувати тросові струшувачі
плодів [3-5], петля-захват яких встановлюється і
закріплюється на центральному провіднику крони пло-
доносного дерева, а потім з’єднується тросом зі збу-
рювачем коливань. Від місця захвату центрального
провідника коливання передаються всьому дереву і
плоди опадають на поверхню міжрядь дерев чи на
уловлювальні полотна, розстелені під кроною. 

Тросові вібраційні струшувачі плодів, зокрема різні
моделі струшувачів Vibrope турецької фірми Kadioglu
[3], характеризуються низькою повнотою знімання
плодів, залежною від частоти струшування гілок.
Плодоносні гілки мають різні діаметри й довжину, а від
цих розмірів залежить необхідна частота струшування
гілок, за якої досягається висока повнота знімання
плодів, тобто діапазон необхідних частот струшування
гілок крони доволі широкий. Для забезпечення високої
повноти знімання плодів спектр частот струшування
гілок повинен охоплювати діапазон необхідних частот.
У вказаних тросових струшувачах зміна частоти вібра-
ційного струшування гілок забезпечується зміною
частоти обертання колінчастого вала двигуна внутрі-
шнього згоряння трактора, з яким агрегатується стру-
шувач. Проте змінюючи частоту обертання колінчасто-
го вала двигуна, спектр частот струшування гілок не
охоплює діапазону необхідних частот і повнота зніман-
ня плодів низька. 

За госпдоговором між Львівським сільськогоспо-
дарським інститутом (сьогодні – Львівський націо-
нальний аграрний університет) та Науково-дослідним

інститутом садівництва Нечорноземної смуги (сьогод-
ні – Всеросійський селекційно-технологічний інститут
садівництва і розсадництва, м. Москва) у 
1988-1991 роках розроблено тросовий віброударний
струшувач плодів [4, 5]. У цьому віброударному стру-
шувачі гармонійно змінювана збурювальна сила, яка
відповідає вібраційному режиму, доповнюється силою
послідовних ударів, забезпечуючи віброударний
режим струшування. Ударний імпульс, як закономір-
ність зміни сили удару, – це сума гармонійно змінюва-
них збурювальних сил із широким спектром частот,
тобто віброударний режим забезпечує широкий
спектр частот струшування гілок. Оскільки такий
спектр охоплює діапазон необхідних частот струшу-
вання різних гілок, то й повнота знімання плодів підви-
щується.  

Проте тросовий віброударний струшувач плодів [4, 5]
характеризується агротехнічно недопустимими наван-
таженнями кореневої системи та зламуванням тонких
гілок крони струшуваних дерев. У процесі роботи стру-
шувача трос разом з циліндром віброударного збурю-
вача коливань здійснюють горизонтальні й вертикаль-
ні коливання. Збурювальна сила, яка під час коливань
передається через петлю-захват центральному про-
віднику крони дерева, містить дві складові – горизон-
тальну та вертикальну. Горизонтальна складова діє
перпендикулярно до поздовжньої осі центрального
провідника і виконує корисну роботу зі струшування
плодів. Вертикальна складова збурювальної сили діє
вздовж центрального провідника і не виконує такої
корисної роботи, а лише навантажує кореневу систе-
му дерева. Вертикальні коливання троса разом з
циліндром віброударного збурювача коливань ще й
зумовлюють небажані додаткові кутові відхилення
циліндра, який втрачає поздовжню співвісність із тро-
сом. Внаслідок цього генеруються небажані додаткові
вертикальні коливання троса, які залежні від маси
циліндра як складової віброударного збурювача коли-
вань і зумовлюють надмірні коливання центрального
провідника, штамба та гілок дерева. За надмірних
коливань відшаровується ґрунт від кореневої шийки
штамбів, що є ознакою агротехнічно недопустимого
навантаження кореневої системи дерев, супроводжу-
ваного в подальшому захворюванням коренів, а зла-
мування тонких гілок крони перевищує агротехнічно
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допустимий рівень. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій.

Дослідження тросового віброударного струшувача [4-7]
спрямовані на обґрунтування доцільності удоскона-
лення його окремих конструкційних елементів. Також
обґрунтовано параметри коливань центрального про-
відника крони і плодоносних гілок дерев залежно від
частоти струшування й зазору в ударній парі циліндра
збурювача коливань. Прийнято допущення, що верти-
кальні коливання троса не залежать від маси циліндра
віброударного збурювача коливань. Результати
досліджень – вагомі, теоретично і практично значущі,
проте потребують розширення в напрямах удоскона-
лення наявних конструкції струшувача та розроблення
принципово нових тросових віброударних струшувачів
плодів. 

Мета роботи – розробити тросовий віброударний
струшувач плодів, який внаслідок зменшення верти-
кальних коливань троса, незалежних від мас складо-
вих віброударного збурювача коливань струшувача,
забезпечує зменшення навантаження кореневої
системи та зламування тонких гілок крони струшува-
них дерев до агротехнічно допустимого рівня.  

Виклад основного матеріалу. Розроблений тро-
совий віброударний струшувач плодів [8] належить до
засобів механізованого знімання плодів у багаторічних
насадженнях, де висота штамбів дерев і розташування
гілок над поверхнею міжрядь не відповідають вимогам
підготовки насаджень до використання плодозби-
ральних машин, оснащених штамбовими струшувачами. 

Розроблений струшувач (рис. 1) містить остов 1,
приєднаний до триточкового механізму 2 задньої
навіски трактора. До остова 1 шарнірно прикріплені

нижні торці важелів 3 вертикального паралелограмно-
го механізму, а верхні торці цих важелів шарнірно при-
кріплені до скоби 4. Також на остові 1 шарнірно вста-
новлений гідроциліндр 5, під’єднаний до роздільно-
агрегатної гідросистеми трактора, а шток гідроцилінд-
ра 5 шарнірно прикріплений до важелів 3 вертикально-
го паралелограмного механізму. Скоба 4 вертикаль-
ною віссю 6 зчленована з поворотною платформою 7,
на якій змонтований віброударний збурювач коли-
вань. Також на горизонтальній осі 10 поворотної плат-
форми 7 встановлені прямий 8 і вигнутий 9 важелі. На
верхньому плечі прямого важеля 8 закріплений трос
11, яким віброударний збурювач коливань сполучений
з петлею-захватом 12 дерева, а повертання нижнього
плеча прямого важеля 8 обмежене регульованим упо-
ром 13 поворотної платформи 7. Заднє плече вигнуто-
го важеля 9 шарнірно з’єднане з шатуном 14, встанов-
леним на кривошипі 15 тягового вала 16. Цей вал
змонтований в опорах обертання поворотної платфор-
ми 7 і з’єднаний муфтою 17 з гідродвигуном 18 і
під’єднаний до роздільно-агрегатної гідросистеми
трактора. Переднє плече вигнутого важеля 9 сполуче-
не з верхнім плечем прямого важеля 8 пружиною стис-
ку 19, встановленою на упорному гвинті 20 вигнутого
важеля 9. Упорний гвинт 20 просунутий через вухо
прямого важеля 8 для обмеження віддалення перед-
нього плеча вигнутого важеля 9 від верхнього плеча
прямого важеля 8, а наближення цих важелів обмеже-
не регульованим упором 21.

Перед початком збирання плодів здійснюється тех-
нологічна наладка тросового віброударного струшува-
ча. Для цього прямий важіль 8 фіксується у вертикаль-
ному положенні, в якому нижнє плече важеля контак-
тує з регульованим упором 13. Також фіксуються у
вертикальному положенні шатун 14 і кривошип 15.
Пружина стиску 19 у цьому положенні має попередній
натяг, а між торцевою поверхнею упорного гвинта 20 і
прямими важелем 8 наявний незначний початковий
зазор. Потім встановлюється необхідний зазор між
регульованим упором 21 і прямим важелем 8 відповід-
но до виду, сорту й віку дерев, які підлягають струшу-
ванню. Завершивши наладку, трактор з навішеним
тросовим віброударним струшувачем під’їжджає і
зупиняється біля дерева, щоб поворотна платформа 7
розташовувалась напроти центрального провідника
крони. Механізмом 2 задньої навіски трактора скоба 4
переміщається на висоту передбачуваного захвату
дерева. Працівник, який обслуговує струшувач, вста-
новлює і закріплює петлю-захват 12 на такій висоті
центрального провідника, щоб у подальшому натягну-
тий трос 11 розташовувався горизонтально. Трос 11
з’єднується з петлею-захватом 12 і вмикається жив-
лення гідроциліндра 5, під дією якого важелі 3 верти-
кального паралелограмного механізму повертаються,
надаючи попереднього натягу тросу 11, розташовано-
му горизонтально без провисання, а дерево дещо від-
хиляється від положення рівноваги у початкове поло-
ження коливань. Водночас прямий важіль 8 займає
вертикальне положення, впираючись у регульований
упор 13, що сприяє найефективнішій передачі гори-
зонтальної збурювальної сили центральному провід-
нику крони. Між регульованим упором 21 і прямим
важелем 8 витримується встановлений необхідний

(а – вигляд збоку; б – зверху)
Рис. 1 – Схема тросового віброударного струшувача плодів
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зазор. 
Вмикається живлення гідродвигуна 18, крутний

момент через муфту 17 і тяговий вал 16 передається
кривошипу 15, який починає обертатися. Шатуном 14
повертається вигнутий важіль 9, причому його перед-
нє плече з регульованим упором 21, повертаючись,
наближається до верхнього плеча прямого важеля 8.
За цих умов деформується пружина стиску 19, гармо-
нічно змінювана збурювальна сила, пропорційна
деформації пружини, через прямий важіль 8, трос 11 і
петлю-захват 12 передається центральному провідни-
ку крони дерева, яке починає коливатися у вібраційно-
му режимі від початкового положення. Регульований
упор 21 наносить удар по прямому важелю 8 у момент
їх максимального наближення і гармонійно змінювана
збурювальна сила доповнюється силою удару.
Вібраційний режим роботи струшувача переходить у
віброударний, за якого незначно збільшується відхи-
лення дерева, проте стрімко зростають прискорення
центрального провідника крони і плодоносних гілок.
Внаслідок цього плоди інтенсивно відокремлюються
від гілок і опадають на поверхню міжрядь дерев чи на
уловлювальні полотна, розстелені під кроною. Після
удару віброударний режим роботи струшувача пере-
ходить у вібраційний, коли вигнутий 9 і прямий 8 важ-
елі, контактуючи між собою, повертаються разом. Під
дією гармонійно змінюваної збурювальної сили, яка
вже залежить від кута повертання кривошипа 15,
дерево продовжує коливатись, а плоди далі відокрем-
люються та опадають. З досягненням максимального,
тобто амплітудного відхилення дерева, у процесі
подальшого обертання кривошипа 15 вигнутий 9 і пря-
мий 8 важелі разом змінюють напрям повертання.
Завдяки дії сили пружності штамба та центрального
провідника крони дерево коливається до початкового
положення, яке відповідає моменту надання тросу 11
попереднього натягу. Якщо дерево досягає цього
положення, прямий важіль 8 впирається в регульова-
ний упор 13. У процесі подальшого обертанням криво-
шипа 15 переднє плече вигнутого важеля 9 з регуль-
ованим упором 21 віддаляється від верхнього плеча
прямого важеля 8. Зменшується деформація пружини
стиску 19, віддалення переднього плеча вигнутого
важеля 9 від верхнього плеча прямого важеля 8 дося-
гає максимального значення, яке відповідає встанов-
леному необхідному зазору. Кривошип 15 продовжує
обертатися, шатуном 14 переднє плече вигнутого
важеля 9 з регульованим упором 21 змінює напрям
повертання і знову починає наближатися до прямого
важеля 8. Робочий цикл тросового віброударного
струшувача повторюється до повного збирання плодів
з дерева, після чого трактор з навішеним тросовим
віброударним струшувачем переїжджає до наступного
дерева. 

У процесі роботи тросового віброударного струшу-
вача маси прямого важеля 8 та інших складових вібро-
ударного збурювача коливань не впливають на коли-
вання закріпленого на цьому важелі троса 11. Як наслі-
док, зменшуються вертикальні коливання троса 11,
зменшується амплітуда коливань дерева, яка зале-
жить лише від радіуса кривошипа 15, немає відшару-
вання ґрунту від кореневої шийки штамбів дерев,
досягається зменшення навантаження на кореневу

систему та зламування тонких гілок крони струшува-
них дерев до агротехнічно допустимого рівня. 

Висновки. Розроблений тросовий віброударний
струшувач плодів внаслідок зменшення вертикальних
коливань троса, незалежних від мас складових вібро-
ударного збурювача коливань струшувача, забезпечує
зменшення навантаження на кореневу систему та зла-
мування тонких гілок крони струшуваних дерев до
агротехнічно допустимого рівня. 
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Аннотация. Разработан тросовый виброударный
стряхиватель плодов, который вследствие уменьше-
ния вертикальных колебаний троса, независимых от
масс составляющих виброударного возбудителя
колебаний стряхивателя, снижает нагрузку на корне-
вую систему и излом тонких веток кроны стряхивае-
мых деревьев до агротехнически допустимого уровня.
Разработанный стряхиватель принадлежит к сред-
ствам механизированного съема плодов в многолет-
них насаждениях, где высота штамбов деревьев и
расположение веток над поверхностью междурядий
не соответствуют требованиям подготовки насажде-
ний к использованию плодоуборочных машин, обору-
дованных штамбовыми стряхивателями. 

Summary. Shaker of fruits of vibrating shock type by
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means of the steel cable was developed, which due to the
reduction of vertical oscillations of the steel cable, inde-
pendent of the masses of the vibrating shock components
of the shaker, reduces the load on root system and the
maximum allowable limit of breaking the thin branches of
the crown of shaken trees to agrotechnically acceptable
level. The developed shaker of vibrating shock type

belongs to the means of mechanized harvesting of fruit
removal in perennial plantations, where the height of tree
trunks and the location of branches above the surface
between rows do not meet the requirements of prepara-
tion of plantations for the use of fruit harvesters equipped
with shakers of tree trunks. 

Стаття надійшла до редакції 10 січня 2021 р.

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

Сучасні  проблеми теорії  трактора

УДК 631.37

У статті викладено проблеми теорії трактора. Обґрунтовані нові залежності підвищення активної (корисної)
роботи тракторів, включаючи транспортно-технологічні агрегати змінної маси. Обґрунтовано метод парціаль-
них прискорень для оцінки тягових властивостей трактора, маси та опору агрегатованої машини під час техно-
логічного процесу. Уточнена залежність тягового ККД трактора у напрямку зниження витрат енергії на підвер-
таннях. Запропонована нова залежність зниження ковзання рушія (колесо, гусениця) під час поворотів 
трактора. Доведено, що комплектування тракторних агрегатів за питомими енерговитратами є оптимальним.

Ключові слова: трактор, теорія, активна робота, парціальне прискорення,ефективний тяговий ККД, поворот
без ковзання, технологічна адаптація.
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Постановка проблеми. Теорія трактора – це
наука про методи дослідження його експлуатаційних
властивостей, які визначають ступінь пристосованості
трактора як тягового засобу або приведення в дію
приєднаних до нього сільськогосподарських машин.
Вперше теоретичні питання оцінки тягових властиво-
стей трактора були відображені в роботі Судакова А. Н.
«Тракторы» (1917 р.), в якій поряд з описанням різних
конструкцій викладено ряд теоретичних висновків про
вплив деяких факторів на ККД трактора та інші поло-
ження. Визначення поняття ККД трактора в цій роботі –
«Это доля мощности двигателя, расходуемая на дви-
жение трактора». Це визначення більше ста років є
основою оцінки тягового ККД трактора тягової концепції.

Перший підручник з теорії трактора був підготовле-
ний проф. Медведєвим М. І. (1935 р.) і більш система-
тизований навчальний посібник написаний професор
Львовим Є. Д. (1952 р.). Зараз найбільш актаульними
підручниками з теорії трактора є підручники підготов-
лені за редакцією професора Гуськова В. В. [1] і 
професора Кутькова Г. М. [2].

Сучасний рівень теорії трактора професор Надикто В. Т.
спільно з професором Кюрчевим В. М. узагальнили у
статті [3] з аналізом результатів власних досліджень за
новими елементами теорії тягової динаміки та екс-
плуатації колісних тракторів. Відображаючи значи-
мість наукових результатів щодо теорії трактора, наве-
дених у цій статті, одночасно необхідно звернути увагу
на ряд нових наукових проблем у теорії трактора,
викликані необхідністю їх адаптації до технологічного
процесу, який виконується.

Нові проблеми теорії трактора:
• підвищення активної роботи трактора, зокрема у

складі агрегатів змінної маси;
• обґрунтування методу оцінювання тягово-дина-

мічних властивостей трактора та ефективного тягово-
го ККД;

• розроблення основ теорії повороту трактора без
ковзання рушія;

• теоретичне обґрунтування технологічної адаптації
трактора.

Метою статті, з огляду на це, є викладення нових
положень теорії трактора, які можуть бути використані
для вирішення вищеозначених проблем.

Основна частина. Рішення нових проблем теорії
трактора розвивається у напрямку продовження вирі-
шених раніше [4].

Проблема підвищення активної роботи трактора
вирішується зниженням енерговитрат передачі потуж-
ності від двигуна до агрегатованої машини. При цьому
корисна (активна) робота визначається роботою рухо-
мих сил за виключенням роботи, витраченої на подо-
лання сил шкідливого опору, який характеризує не
корисну (пасивну) роботу трактора. Пасивна робота
трактора обумовлена переважно силами шкідливого
опору за наявності кута � між векторами сили і перемі-
щення, наприклад під час руху трактора по м’якому
ґрунті. Це твердження базується на основних поло-
женнях теоретичної механіки [5] про роботу сили на
прямолінійній ділянці шляху.

В останній час для підвищення тягових властиво-
стей трактора пропонується підвищення ваги баласту
до 100 % від експлуатаційної ваги трактора за декла-
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рацією закордонних фірм. Для оцінювання активної та
пасивної роботи трактора у Харківській філії
УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого було проведено випробу-

вання трактора John Deere 6230 ( – 70 кВт, –
4390 кг) з баластом ( – 1040 кг) і без баласту на різ-
них агрофонах.

Аналіз результатів експериментального досліджен-
ня показав, що застосування баласту підвищує витра-
ти потужності на пересування трактора John Deere
6230, які на стерні колосових культур дорівнюють 

7,8 кВт (11, 14 % від двигуна), на полі, підготовле-

ному під посів, – 22, 6 кВт (32,2 % від двигуна). Це
призводить до зниження активної роботи трактора на
довжині гону 1000 м на стерні колосових культур на
12,1 %, на полі, підготовленому під посів, – на 33,4 %.

Ефективність баластування тракторів провідних
світових тракторних фірми підтверджується на випро-
буваннях у тракторній випробувальній лабораторії уні-
верситету Небраски (США) [6]. Наприклад, на випробу-

ванні трактора John Deere 8400R Diesel ( – 252,26 кВт,
маса баласту 2678 кг) ефективність баластування
доведена для певних швидкостей руху. На швидкостях
руху без баласту/з баластом 5,86/5,63 км/год. трактор
має тягове зусилля відповідно 131,45/161,59 кН, тобто
підвищується на 23 %, на швидкостях 8,53/8,75 км/год.
тягове зусилля знижується на 10 %. Отже, застосуван-
ня баласту ефективне до певного підвищення швидко-
сті руху трактора.

Можна погодитися з думкою науковців [3] про сум-
нівність баластування трактора до 100 % його маси.
Позитивному результату цього баластування немає ні
теоретичного, ні практичного підтвердження.
Необхідно відзначити актуальність проблеми щодо
зниженню витрат енергії тракторів у складі агрегатів
змінної маси. Автор цієї статті спільно зі своїм учнем
доктором технічних наук Шуляком М. Л. розробили
концепцію підвищення активної роботи трактора у
складі транспортного агрегата змінної маси. Зазвичай
під час руху тракторних поїздів на прямолінійній ділян-
ці дороги кут � змінюється в межах 0 < � < 90о залежно
від номенклатури вантажів, різноманітності дорожньо-
польових умов, способу агрегатування з причепом і т. д.
Доведено, що більшу активну роботу має тракторний
поїзд в агрегатуванні трактора з напівнавісним приче-
пом (� = 0), меншу – в агрегатуванні з напівпричепом 
(� > 0 ), що є наслідком пониженої активної тягової
сили трактора.

На зниження активної роботи транспортного агре-
гата і відповідно на підвищення пасивної роботи істот-
но впливає його нерівномірний рух, який необхідно
розглядати як динамічний процес взаємозв’язку функ-
ціональних параметрів. Провідна наукова гіпотеза цієї
роботи полягає в тому, що під час нерівномірного руху
транспортного агрегата формуються періодичні
(коливальні) зміни його лінійної швидкості, які призво-
дять до осциляційного руху. Запропонована залеж-
ність для визначення додаткових витрат енергії на
осциляційні рухи під час нерівномірного руху ТА: 

, (1)

де – маса транспортного агрегата; – середнє
значення швидкості зміни осциляцій.

Додаткові витрати енергії на осциляційні рухи
транспортного агрегата постійної маси під час нерів-
номірного руху, наприклад агрегата ХТЗ-17221 +
напівпричіп ТСП-16 (маса вантажу – 10000 кг), під час
прямолінійного руху на твердій ґрунтовій дорозі
завдовжки 1000 м призводять до додаткових витрат
дизельного палива 0,07 кг. 

Під час транспортних робіт, наприклад. трактора з
напівпричепом (рис. 1), лінія дії рушійної сили F завжди
відбувається через фіксовану точку O з'єднання трак-
тора з напівпричепом і нестабільні точки M1, M і

M2(центр мас), положення яких визначається масою

вантажу, який перевозиться, і розподілом його по
об'єму кузова причепа.

Кут � має підвищене значення за повного заванта-
ження напівпричепа порівняно з його частковим
завантаженням, тобто �1 > �2 . При цьому пропорційно

зменшується активна робота сили F, а пасивна – під-
вищується.

Для транспортних, транспортно-технологічних
агрегатів змінної маси доведено твердження про
повну роботу рушійної сили трактора, яке не залежить
від форми траєкторії руху центра мас вантажу, який
перевозиться, а залежить лише від початкового і кін-
цевого його положення. Нестабільність активної
рушійної сили трактора на транспортних роботах
характеризує роботу у динамічному просторі функціо-
нування за енергетичними показниками.

Проблема тягово-динамічних властивостей тракто-
рів передбачає рішення теоретичних та практичних
задач з обґрунтування динамічного методу оцінюван-
ня їхніх тягових властивостей. Таким методом є метод
парціальних прискорень [7], в основу якого покладено
зворотний перехід від векторної суми у просторі сил,
які діють на трактор до векторної суми у просторі прис-
корень. Цей метод реалізований у СОУ-П УкрНДІПВТ
ім. Л. Погорілого 71.2-37-04604309-017:2015 з визна-
чення тягових показників тракторів .

Запропоновано оцінювати тягове зусилля на тяго-
вих колесах Рт і на гаку Ргк трактора за залежностями:

, (2)

, (3)

де , – маса трактора і сільгоспмашини, від-

повідно; , – лінійні прискорення агрегатів

Рис. 1 – Схема дії рушійної сили трактора в агрегатуванні з
напівпричепом перемінної маси
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під час розгону і вибігу (вимкнена муфта зчеплення,

нейтральна передача трансмісії) відповідно; –
прискорення трактора під час дії тільки сили опору
коченню на колесах.

Отже, для визначення Рт за відомих , оці-

нюється різниця і ; для визначення Ргк оці-

нюється прискорення розгону трактора за дії тільки
опору коченню на колесах.

За відомої швидкості трактора оцінюється ефек-

тивна потужність двигуна і потужність на

гаку трактора .
Оскільки Pт відповідає силі тяги на тягових колесах

трактора без урахування втрат на тертя в трансмісії на

швидкості руху агрегата ефективну потужність
двигуна можна оцінити за залежністю

.       (4)

Під час виконання агрегатом певної технологічної
операції потужність на гаку трактора визначається за
залежністю:

.  (5)

За співвідношенням та оцінюється
тяговий ККД трактора

. (6)

Для оцінки за рівнянням (4), (5) і (6) потужності дви-
гуна, на гаку трактора та його тягового ККД під час тех-
нологічного процесу необхідно визначити масу трак-
тора, агрегатованої сільгоспмашини та її силу опору.
Автором цієї статті сформульовані нові способи визна-
чення маси та опору сільгоспмашини, реалізовані на
випробуваннях тракторних агрегатів у Харківській філії
УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого.

Сутність способів:
– маса сільгоспмашин в агрегатуванні з трактором

визначається за прискоренням вибігу (вимкнена
муфта зчеплення, нейтральна передача) на певному
ґрунтовому фоні, наприклад, на ґрунтовій дорозі, до
повної зупинки трактора із сільгоспмашиною та без
неї за однакової швидкості початку вибігу;

– сила опору сільгоспмашини в агрегатуванні з
трактором визначається з відомою масою трактора і
сільгоспмашини за різницею поздовжніх прискорень
розгону на певному ґрунтовому фоні трактора із сіль-
госпмашиною в транспортному і робочому положеннях.

Для оцінювання прискорень руху тракторного агре-
гата на гоні ефективний є розроблений у Харківському
національному автомобільно-дорожньому університе-
ті (ХНАДУ) і Харківському національному технічному
університеті сільського господарства ім. Петра
Василенка (ХНТУСГ ім. П. Василенка) вимірювально-
реєстраційний комплекс, який базується на застосу-
ванні ємнісних акселерометрів з трьома робочими
осями (рис. 2).

Експериментальні дослідження з оцінювання тяго-
во-динамічних властивостей трактора проведені в
Харківській філії УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого на трак-
торі John Deere 8430 (Ne – 186 кВт) в агрегатуванні з
дисковою бороною John Deere 637 (рис. 3, 4).

Експериментальні дослідження агрегата John
Deere 8430 + John Deere 637 підтвердили раніше від-
значену гіпотезу про можливе підвищення енерговит-
рат трактора під час його несталого руху на гоні [8].
Розглядаючи поздовжній рух агрегата John Deere 8430 +
John Deere 637 можна відзначити його збурений рух на
етапах розгону, несталого руху і гальмування. У цьому
випадку витрати агрегата пропонується оцінювати за
залежністю:

, (7)

1 – датчики прискорень; 2 – ПК для зняття та архівації даних
Рис. 2 – Розміщення вимірювально-реєстраційного 

комплексу в кабіні трактора

Рис. 3 – Загальний вигляд ґрунтообробного агрегата
John Deere 8430 + John Deere 637

1 – масив експериментальних значень прискорень;
2 – відфільтровані значення прискорень. 

Режими руху: Р – розгін; Н – несталий; Г – гальмування
Рис. 4 – Графік поздовжніх прискорень агрегата John Deere

8430 + John Deere 637 на довжині гону 1400 м
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де – потужність, яка
необхідна для руху агрегата; 

відповідно маса та швидкість руху агрегата.
Доведено, що додаткові витрати енергії під час

несталого руху агрегата на гоні складають 2-3 % від
загальних енерговитрат.

Визначення зазначених додаткових енерговитрат
не передбачене чинною нормативною документацією,
внаслідок цього немає можливості обґрунтувати
напрямки їх модернізації та ефективної експлуатації.

Проблема ефективного тягового ККД трактора
вирішується зниженням додаткових енерговитрат на
нестабільний режим його руху під час технологічного
процесу [9].

У випадку руху трактора під час оранки з підвертан-
нями визначається ефективний тяговий ККД трактора

для обліку втрат потужності на підвертання:

(8)

де – маса трактора; – вага трактора;

– коефіцієнт використання змінної ваги

на гаку; – гаковий опір; – ефективна

потужність двигуна; – додаток, який
ураховує збільшення опору руху, зростає на оранці
приблизно на 5 % (� = 0,05) на кожен 1 км/год. швид-

кості; – коефіцієнт обліку «швидкісних» втрат під час

перевертання ґрунту; – доданки, які вра-

ховують втрати потужності на підвертання ( ,

якщо ; , якщо ).
Результати розрахунку тягового ККД [1] та ефек-

тивного за залежністю (8) наведено на рисунку 5
для гусеничних тракторів ХТЗ-200 з безступеневим
гідрооб’ємним механізмом повороту та ХТЗ-181-07 з
різницево-швидкісним механізмом повороту.

Аналіз кривих зміни ККД тракторів ХТЗ-200 і 
ХТЗ-181-07 показує, що ефективний тяговий ККД
менше тягового ККД на 5-7 % у діапазоні швидко-
стей руху на оранці від 5,0 до 10,0 км/год. При цьому
тяговий ККД трактора ХТЗ-181-07 у діапазоні робочих

швидкостей =6,5 – 9,5 км/год. вище трактора
ХТЗ-200, але ефективний тяговий ККД у цьому діа-
пазоні швидкостей трактора ХТЗ-200 вище на 2,0-3,0 %.
Це пояснюється зниженням енерговитрат трактора
ХТЗ-200 на підвертання.

Підвищений ефективний тяговий ККД трактора
ХТЗ-200 порівняно з базовим трактором ХТЗ-181-07
забезпечив підвищення його продуктивності за одну
годину технологічного часу в агрегатуванні з плугами
ПРУН-5-45 і ПЛН-6-35 на 5,5 – 7,0 % з одночасним
зниженням погектарної витрати палива на 7,7 % [9].

Рішення проблеми ефективного тягового ККД трак-
тора передбачає виконання експериментальних
досліджень з оцінювання опору руху тракторних агре-
гатів і витрат енергії на підвертання на різних техноло-
гічних операціях.

Проблема підвищення агроекологічних властиво-
стей трактора передбачає рішення теоретичних і
практичних задач із забезпечення їхньої агроекологіч-
ної безпеки. Рішення проблеми агроекологічної без-
пеки під час прямолінійного руху трактора відображе-
на в працях відомих вчених Бєккера М. Г., Ксеневича І. П.,
Кушнарьова А. С., Надикто В. Т., Русанова В. О. та
інших. Не вирішена агроекологічна безпека сільсько-
господарських тракторів на поворотній смузі. На
необхідність рішення цієї проблеми було звернуто
увагу автором цієї статті на випробуваннях трактора
Case IH Magnum 380 Rowtrac на орних роботах на полі
після збирання пшениці (рис. 6).

На випробуваннях відмічено ковзання трактора вбік
від напрямку його руху, яке призводить до зминання
ґрунту.

Теоретичне рішення проблеми забезпечення пово-
роту трактора без ковзання рушія може бути досягну-

то, усунувши швидкість ковзання (рис. 7).
Швидкість руху від рушія до корпусу трактора пере-

дається через вісь (т. А), яка за наявності ковзання
(буксування) здійснює складний рух:

– поступальне перекочування на ґрунту з теоретич-

ною швидкістю , яка визначена тяговою потужністю
трактора;

– пласко-паралельне ковзання зі швидкістю ,
яке визначає в основному буксування рушія.

У цьому випадку дійсна швидкість осі рушія
(колесо, гусениця), яка визначається сумою

, має деяке уведення (рис. 7), природою
якого можуть бути як пружні властивості рушія або
ґрунту, так і ковзання відносно ґрунту.

Згідно із законами механіки [5] єдиною точкою під

Рис. 6 – Трактор Case IH Magnum 380 Rowtrac в агрегатуванні 
з плугом Kverneland RW100 на поворотній смузі

Рис. 5 – Зміна тягового ( ) та ефективного тягового ( ) ККД
тракторів ХТЗ-200 і ХТЗ-181-07 на орних роботах з плугом

ПРУН-5-45(оранка стерні озимої пшениці на глибину 30 см): 
� – � – ХТЗ-200; о – о – ХТЗ-181-07
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час пласко-паралельного руху тіла, у якому відсутня

швидкість ковзання , є миттєвий центр швидкостей
ковзання (МЦС) (рис. 7, т. С). У цьому випадку дійсна

швидкість буде дорівнювати теоретичній ,
направленій вздовж плоскості обертання рушія (коле-
са, гусениці).

Математично цю умову можна записати такими
рівняннями зв’язків:

(9)

де , – координати МЦС опори рушія в загальній
системі координат, пов’язані з центром повороту (рис.
7, т. О); – кут повороту рушія відносно корпусу;

– відстань від центра повороту трак-
тора до МЦС рушія.

У рівняння (9) входять координати МЦС ( , ) від-
носно центра повороту трактора, під час перетворен-
ня якого надається можливість оцінити будь-яку із кон-
струкційних схем трактора з урахуванням його бази,
колії, числа опор рушія і їх взаємного розташування.

Проблема технологічної адаптації трактора перед-
бачає підвищення їх пристосованості до природних
умов (довжини гону) і різних виконуваних технологіч-
них процесів у складі МТА. На основі аналізу результа-
тів експериментальних досліджень тракторів загаль-
ного призначення, виконаних у Харківській філії
УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого, запропоновано оцінюва-
ти технологічну адаптацію трактора за питомими (на
одиницю площі) енерговитратами (кДж/м2) у режимі
робочого ходу за залежністю:

,

де – середнє значення питомого тягового опору

на швидкості = 1,4 м/с, – без-
розмірний коефіцієнт, який враховує залежність при-
рощення тягового опору від швидкості.

Розрахунки показали, що за максимуму ККД

робочі швидкості вищі, ніж ,

визначені за .
Відповідно, агрегати, складені за критерієм

будуть мати б вищі питомі енерговитрати

порівняно з (рис. 8).

Для тракторів серії ХТЗ-170 на орних роботах

швидкості руху, обґрунтовані , забезпечать зни-

ження енерговитрат порівняно з режимом
приблизно на ≈ 5 %.

Теоретичні проблеми з адаптації мобільних с.-г.
агрегатів до умов експлуатації відображені у наукових
працях учнів автора цієї статті доктора технічних наук
Артьомова М. П., доктора технічних наук Антощенкова Р. В.,
д-ра техн. наук. Шуляка М. Л., доктора технічних наук
Калініна Є. І.

Проблемними теоретичними та практичними
задачами зараз є адаптація трактора в систему точно-
го землеробства, яка базується на глобальній навіга-
ційній супутниковій системі [10]. Суттєву роль системі
точного землеробства відводиться тракторам, техно-
логічна адаптація який передбачає забезпечення їх
відповідності технологічним вимогам за швидкісними,
тягово-зчіпними показникам, стійкості руху та мане-
вреності.

На сучасному етапі впровадження точного земле-
робства в аграрному секторі України найбільш ефек-
тивними можуть бути система паралельного водіння і
автопілотування, які дають змогу раціонально і точно
виконувати технологічні операції під час переоблад-
нання тракторів вітчизняного виробництва.

Висновки. Деякі задачі науки і практики відобра-
жають тенденцію переходу трактора із тягового в 
тягово-енергетичний засіб у разі агрегатування з ком-
бінованими сільськогосподарським агрегатами, які
мають активні робочі органи, і в подальшому – в енер-
гетичний засіб з розгалуженою системою відбору
потужності. Для цих агрегатів необхідно виконання
теоретичних досліджень у напрямку раціонального
співвідношення мас енергетичних і технологічних
частин, тягового та енергетичного балансу, керовано-
сті та стійкості руху і т. д.

Для тракторів тягової концепції, які використо-
вуються в основному в аграрному секторі України,
необхідне уточнення деяких теоретичних положень у
напрямку підвищення їхньої активної роботи, зокрема
в складі агрегатів змінної маси; тягової динаміки трак-
тора на основі методу парціальних прискорень, ефек-
тивного тягового ККД трактора; агроекологічних вла-
стивостей трактора; технологічної адаптації.

Нові теоретичні проблеми, які необхідно вирішити:

Рис. 8 – Адаптація трактора загального призначення у складі
ґрунтообробного агрегата за швидкістю руху

Рис. 7 – Кінематика руху рушія трактора 
(колеса, гусениця) на повороті
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адаптація тракторів у систему точного землеробства,
розвиток наукового напрямку щодо мехатронних і
автоматизованих систем керування, створення комбі-
нованих агрегатів мінімальної складності.
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Аннотация. В статье изложены проблемы теории
трактора. Обоснованы новые зависимости повыше-
ние активной (полезной) работы тракторов, в том
числе транспортно-технологических агрегатов пере-
менной массы. Обоснован метод парциальных уско-
рений для оценки тяговых свойств трактора, массы и
сопротивления агрегатированной машины при
выполнении технологического процесса. Уточнена
зависимость тягового КПД трактора в направлении
снижения затрат энергии на подвороты. Предложена
новая зависимость снижения скольжения движителя
(колесо, гусеница) при поворотах трактора. Доказано,
что комплектование тракторных агрегатов по удель-
ным энергозатратам – оптимальное.

Summary. The article describes the problems of the
theory of the tractor. New dependences are substantiat-
ed for increasing the active (useful) work of tractors,
including transport and technological units of variable
weight. The method of partial accelerations is substanti-
ated for assessing the traction properties of the tractor,
the mass and resistance of the aggregated machine when
performing the technological process. The dependence
of the traction efficiency of the tractor in the direction of
reducing energy consumption for doorways has been
clarified. A new dependence is proposed for reducing the
sliding of the propeller (wheel, caterpillar) on token turns.
It has been proved that the completing of tractor units in
terms of specific energy consumption is optimal.

Стаття надійшла до редакції 8 лютого 2021 р.

І н н о в а ц і й н і  т е х н о л о г і ї  в  А П К

Агросфера України 
в умовах кліматичних змін

УДК 633.11:551.58

У роботі представлено огляд та аналіз основних результатів сучасних наукових досліджень щодо впливу змін
клімату на агросферу України. Проаналізовано позитивні та негативні наслідки впливу кліматичних змін на сіль-
ське господарство. Відмічено, що особливої ваги в умовах зазначених кліматичних змін набувають ресурсо-
ощадні агротехнології, до яких відносяться технології типу no-till, strip-till, ridge-till. Зазначено, що для зниження
погодних ризиків, українським аграріям необхідно враховувати світову практику climate-smart технологій.

Ключові слова: зміни клімату, агросфера, агрокліматичні зони, урожайність сільськогосподарських культур,
ресурсоощадні агротехнології.
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Вступ. Відомо, що на продуктивність агросфери
істотно впливають чотири пов'язаних з кліматом чин-
ники – зволоженість, теплозабезпечення, термічні
умови холодного періоду і континентальність клімату,

які зі свого боку визначають відповідні зміни річної та
добової амплітуд температури земної поверхні, воло-
гості, хмарності, швидкості вітру та мінливості атмо-
сферних опадів тощо [1]. Зміни клімату ведуть до
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переоцінки впливу всіх цих взаємопов'язаних факторів
і збільшення зволоженості або поліпшення умов про-
ведення польових робіт негайно позначаються на
результатах господарської діяльності.

На цей час отримано досить багато оцінок впливу
глобальної зміни клімату на сільське господарство. У
світовому аспекті, зміни агрокліматичних факторів
найбільш сприятливо відіб'ються на зернових регіонах
і скандинавських країнах [2, 3]. Проте ряд прогнозних
досліджень впливу кліматичних змін на глобальний
рівень врожайності свідчать про його зменшення вже в
2020-х роках і очікується, що з часом збитки зростати-
муть до 50 % до 2080-х років [4].

В умовах України відповідні дослідження виконано
стосовно основних озимих та ярих зернових культур і
кукурудзи і встановлено, що за реалізації різних сце-
наріїв зміни клімату очікувані погодні умови у найближ-
чі десятиліття будуть переважно сприятливими для
вирощування сільськогосподарських культур [5, 6]. У
роботі [7] проведено аналіз основних особливостей
зміни клімату в Україні в ХХ-ХХI століттях і отримано
оцінку можливих регіональних екологічних наслідків
під впливом глобального потепління. Досліджено між-
народний досвід адаптації до зміни клімату і можливо-
сті його застосування в умовах України [8].

Метою роботи є огляд та аналіз основних резуль-
татів сучасних наукових досліджень щодо впливу змін
клімату на аграрний сектор України, а саме на загаль-
ні наслідки кліматичних змін для агросфери, транс-
формацію агрокліматичних зон України, очікувану 
врожайність сільськогосподарських культур у серед-
ньостроковій перспективі, фітосанітарний стан в умо-
вах зміни клімату, загострення посушливості та екс-
тремальності клімату, рекомендовані адаптаційні
заходи для агросектора.

Основна частина. Для аграрного господарства
України загальні наслідки потепління клімату будуть
пов'язані з такими моментами:

• активізується розкладання гумусу в ґрунтах;
• погіршаться умови зволоження ґрунту, особливо

на південному сході країни, що потребуватиме віднов-
лення і розширення зрошення;

• зросте роль застосування добрив та впроваджен-
ня вологозатримувальних агротехнологій;

• строки сівби стануть більш ранніми, але збере-
жеться загроза загибелі рослин через весняні замо-
розки; покращаться умови і скоротяться строки зби-
рання врожаю;

• покращаться умови перезимівлі сільськогоспо-
дарських культур і багаторічних трав, але не буде
забезпечена їх повна яровизація, тому економічно
вигідною буде заміна сучасних сортів зернових пізнь-
остиглими сортами, система фотосинтезу яких пра-
цює більш тривалий час, внаслідок чого продуктив-
ність агроекосистем підвищиться.

• більш сприятливими стануть умови перезимівлі
шкідників, збудників хвороб рослин, бур'янів. 

Відмітимо, що спостережувані кліматичні зміни в
останні десятиліття вже істотно вплинули на зміщення
у північному напрямку всіх агрокліматичних зон
Європи [9] і України зокрема [10]. Відповідно до даних
кліматичного моделювання, у найближчі десятиліття
міграція агрокліматичних зон у Східній Європі може

досягати подвоєної швидкості, порівняно з періодом
1975-2016 рр. [9]. Через це агрокліматичне зонування
території України може зазнати ще істотніших змін
(рис. 1).

Зміщення агрокліматичних зон уже спричинило
переміщення до північніших регіонів посівів ряду куль-
тур, зокрема цукрових буряків, соняшника та сої. І на
території України вже майже немає територій з обме-
женими тепловими ресурсами для вирощування теп-
лолюбних культур. Зокрема, для вирощування соняш-
ника з’явилися нові можливості в північних регіонах
Європи, включаючи північ України, де соняшник рані-
ше мало вирощувався і де він може корисно сприяти
диверсифікації систем посіву зернових культур.

Наведені в роботі [6] оцінки впливу зміни клімату на
врожайність озимої пшениці по всій Україні та окремо
для трьох різних екологічних зон країни свідчать про
позитивні наслідки впливу потепління клімату на вро-
жайність у північній зоні Полісся через збільшення
сонячної радіації та опадів. У Лісостепу вплив кліма-
тичних змін буде незначним, але підвищення темпера-
тури на 2 °C (відносно до кліматичної норми за 
1976-2005 рр.) загрожує врожаю пшениці на південь
від цієї зони. Ось у родючій степовій зоні, де гарячий і
сухіший клімат, а також вища евапотранспірація, вро-
жайність пшениці може знизитися до 5,5 ц/га до 2070
року. Загалом у довгостроковій перспективі вироб-
ництво пшениці в Україні може зменшитися на 6 % за
скромного сценарію зміни клімату та більш ніж на 11 %
у сценарії високих викидів парникових газів [6]. Проте
зараз спостережувані зміни врожайності значно вищі
від прогнозованого раніше для цього періоду рівня,
оскільки значний вплив на збільшення врожайності
мають агротехнологічні вдосконалення [4].

Дослідження науковців українського Інституту агро-
екології проведені на основі аналізу супутникової
інформації щодо температури земної поверхні i веге-
таційних індексів NDVI за історичний період 
1982-2016 рр. вказують на підстави для прогнозуван-
ня зростання загального рівня врожайності зернових
культур в Україні до 2050 року. Очікується, що у
Поліській зоні індекс NDVI зросте на 7-14 %, у
Лісостеповій зоні – на 7-10 % та в Степовій зоні – на
8,5 %, що є приводом прогнозувати відповідне збіль-

а) Агрокліматичне зонування, яке базується на тривалості веге-
таційного періоду та сумі активних температур за період (1981-
2010). (b) Усереднена закономірність просторової міграції агро-
кліматичних зон в умовах глобального потепління на 2 °C згідно
з RCP 8.5. Сірим представлено регіони, де не очікуються зміни
щодо базового періоду. Визначені агрокліматичні зони (із пів-
ночі на південь) названі так: зона лісів (nemoral – NEM), конти-

нентальна (continental –CON), степова або панноніальна
(Pannonian – PAN), північно-морська (NMA), південно-морська

(SMA). Джерело: адаптовано з [9]
Рис. 1 – Зміщення агрокліматичних зон Європи і України
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шення в урожайності зернових культур з 4,1 (2015 р.)
до 5,0 т/га, а до 2050 р. – до 5,3 т/га [11]. З такою вро-
жайністю, навіть за умови поточного рівня матеріаль-
но-технічних резервів та вирішення проблем, пов'яза-
них із родючістю ґрунту, валовий збір зерна до 
2025 року може скласти 75,0 млн. тонн і до 2050 р. –
79,0 млн. тонн [11]. На перспективу зростання вро-
жайності основних сільськогосподарських культур в
Україні у найближчі 10 років свідчать і ряд інших розра-
хунків за моделями EPIC та GLOBIOM [12].

Впродовж останнього десятиліття швидко прогре-
сувало також дослідження складних взаємозв’язків,
які виникають внаслідок впливу кліматичних змін на
сільське господарство, зокрема на комах-шкідників та
патогени рослин [13]. Сценарії розвитку майбутньої
екологічної ситуації в агросфері різняться, проте
думки науковців стосовно динаміки фітосанітарного
стану в умовах зміни клімату є одностайними – очі-
кується збільшення чисельності, міграційної активно-
сті та шкодочинності комах фітофагів, що матиме
негативні наслідки для сільського господарства, здо-
ров’я людства й охорони навколишнього середовища. 

Комахи є надзвичайно вразливими до підвищення
температури навколишнього середовища, що впливає
на їхню поведінку, розповсюдження, розвиток, вижи-
вання та репродукцію. Також опосередковано на
комах впливає підвищення рівня вуглекислого газу в
атмосфері, оскільки рослини, які виросли в атмосфері
з підвищеним рівнем вуглекислого газу, уповільнюють
процес синтезу протеїнів, якими живляться комахи.
Внаслідок цього суттєво підвищується інтенсивність
харчування фітофагів, що і призводить до збільшення
втрат урожаю. Цей ефект уже спостерігається сьогод-
ні для окремих груп комах, таких як метелики, твер-
докрилі, прямокрилі [14]. Зміна кількості опадів теж
впливає на динаміку чисельності комах, проте цей
ефект є дотепер маловивченим.

Аналіз даних моніторингу комах, проведений в
Україні, свідчить, що з підвищенням температури та
збільшенням концентрації вуглекислого газу в атмо-
сфері виникає загроза для різноманіття ентомофауни,
що є головним чинником стабільності екосистем [15].
Встановлено, що в сучасних агроценозах Лісостепу
України підвищення середньорічних показників темпе-
ратури повітря сприяло розмноженню комплексу
шкідливих видів комах, а висока вологість повітря
позитивно впливала на живлення попелиць на пшени-
ці [16]. Також на основі аналізу гідрометеорологічних
умов України та стану посівів пшениці озимої та сої від-
мічено збільшення ураженості рослин вірусними
інфекціями та зменшення їх урожайності зі зростанням
рівня посушливості погодних умов. Проте відмічено
зниження вірусної інфекції пшениці та отримання
більш стабільного валового врожаю зерна в останні
роки завдяки створенню нових сортів пшениці, при-
стосованих до негативних біотичних/абіотичних фак-
торів, та зміни строків сівби на пізніших [17].

Очікується, що збільшення тривалості вегетаційно-
го періоду внаслідок потепління буде ефективним для
сільського господарства у північній частині країни.
Проте в південних областях України, внаслідок підви-
щення середньої річної температури повітря, значно
посиляться посушливі явища і розшириться зона

нестійкого зволоження в центральних і північних обла-
стях, що є однією з найбільш серйозних проблем
впливу зміни клімату на сільськогосподарське вироб-
ництво [5, 7].

На думку більшості дослідників, для ранніх ярих
зернових культур агрометеоумови істотно не змінять-
ся або ж злегка погіршаться через збільшення посуш-
ливості періодів кущіння-колосіння й колосіння-воско-
ва стиглість, які проходитимуть в умовах підвищеного,
порівняно з наявним, температурного фону. За
незмінних умов зволоження це може спричинити зни-
ження врожайності ярих культур внаслідок скорочення
вегетаційного періоду і більш раннього їх дозрівання [5].

Також клімат України не уникне в майбутньому
погодних аномалій. Стихійні явища залишаться харак-
терною особливістю клімату нашої країни. Найбільші
ризики для виробництва сільськогосподарської про-
дукції представляють такі прояви зміни клімату:

- збільшення повторюваності посушливих явищ
зокрема і з екстремально високими температурами. А
посуха і підвищена температура негативно впливають
на ріст і розвиток рослин, водний режим, індукують
коротші стадії онтогенезу, порушують процеси фото-
синтезу (поглинання світла, фіксація СО2) і дихання,

що призводить до втрати продуктивності зернових. З
огляду на це, для адаптаційних заходів у вирощуванні
сільськогосподарських культур актуальним буде
застосування біопрепаратів антистресової дії;

- збільшення повторюваності стихійних гідроме-
теорологічних явищ в теплий період року (сильні дощі,
грози, смерчі, шквали, град і т.п.);

- зменшення частоти випадання і збільшення інтен-
сивності опадів, що перешкоджатиме накопиченню
ґрунтової вологи і погіршуватиме умови збирання вро-
жаю;

- відсутність стійкого снігового покриву (малосніж-
ні зими), що зі значним зниженням температури збіль-
шуватиме ризик вимерзання озимих культур;

- підвищення ризиків нестійкості ґрунтового покри-
ву зокрема розвитку водної ерозії, дефляції і дегуміфі-
кації, що потребуватиме застосування лісомеліора-
тивних заходів у всіх природно-кліматичних зонах та
збільшення лісової компоненти в агроландшафтах.

Зважаючи на це, постає необхідність упровадження
нових ґрунтозахисних та ресурсоощадних технологій
вирощування сільськогосподарських культур та інфор-
маційного поширення переваг їх застосування. На
думку автора, особливої ваги в умовах зазначених клі-
матичних змін набувають ресурсоощадні агротехно-
логії, до яких відносяться технології типу no-till, strip-
till, ridge-till, що дають можливість частково зберігати і
накопичувати на поверхні ґрунту мульчу, знижують
швидкість руху приземного шару повітря і сприяють
кращому збереженню вологи, накопиченої впродовж
осінньо-зимового періоду [18-20]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій та глобаль-
ні емпіричні дані свідчать, що трансформація сільсько-
господарських виробничих систем на основі принципів
грунтозахисного та ресурсоощадного землеробства
(ГРЗ) вже відбувається і набирає обертів у глобально-
му масштабі як нова парадигма 21-го століття [21].
ГРЗ характеризується трьома взаємопов'язаними
принципами: безперервне мінімальне механічне пору-
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шення ґрунтового покриву; постійне покриття ґрунту
органічними речовинами; диверсифікація видів куль-
тур, які вирощуються по черзі і / або одночасно. ГРЗ
застосовується у всьому світі на території площею
приблизно 180 млн. га (або 12,5 % від загальної площі
орних земель) [21]. Площа застосування методу збіль-
шується приблизно на 10,5 млн. га в рік. Незважаючи
на те, що масштаб ведення ресурсоощадного земле-
робства в два рази перевищує масштаб органічного
землеробства, громадська обізнаність про ГРЗ наба-
гато нижча. Найбільші обсяги впровадження ГРЗ у
Південній і Північній Америці, далі йдуть Австралія і
Нова Зеландія, Азія, Росія, Україна, Європа й Африка [21].

Прогресивні фермери України, які мають досвід
міжнародної діяльності, в останні десятиліття застосо-
вують ГРЗ на території, яка становить майже 2 відсот-
ки всієї площі орних земель, розміщених здебільшого
в степовій зоні. Масштабному застосуванню ГРЗ
перешкоджає нестача інформаційного забезпечення
та обміну знаннями про застосування та ефективність
цієї технології. Згідно з інформацією Світового банку, в
середньостроковій перспективі технології ГРЗ можуть
поширитись у зоні українського Степу (де всі землі
придатні для їх застосування) на площі до 9 млн. га.
Передбачається також поступове поширення таких
технологій на зону Лісостепу і переведення загалом на
ці технології у довгостроковій перспективі близько 
17 млн. га [22]. Слід відмітити, що ГРЗ може також
допомогти пом'якшити зміни клімату завдяки істотно-
му скороченню викидів СО2 в атмосферу через змен-

шення використання дизельного палива та збільшення
секвестрації вуглецю у ґрунті.

У роботі [23] досліджено ряд способів, за сприяння
яких три основні традиційні агроекологічні стратегії
(біодиверсифікація, управління ґрунтом та заощад-
ження води) можуть бути реалізовані під час розроб-
лення та управління агроекосистемами, що дає змогу
фермерам прийняти стратегію, яка одночасно підви-
щує стійкість та забезпечує економічні вигоди, вклю-
чаючи пом'якшення наслідків глобального потепління.
Тому, визначаючи найбільш дійові шляхи і механізми
зниження погодних ризиків для українських аграріїв,
необхідно враховувати світову практику climate-smart
технологій [23-26]. До таких практик відноситься орга-
нічне сільське господарство, різні види ресурсоощад-
ного землеробства, управління органічними відходами,
раціональне зрошення, лісомеліоративні заходи тощо. 

Висновки. Аналіз наявних наукових досліджень та
оцінок впливу глобальних і регіональних кліматичних
змін на агросферу свідчить про їх тісний взає-
мозв’язок та взаємозалежність. З точки зору продук-
тивності агросфери України, зміни клімату матимуть як
позитивні, так і негативні наслідки. Тому на думку
авторів переважної більшості проаналізованих науко-
вих досліджень, важливим шляхом адаптації агросфе-
ри до зміни клімату, в рамках поточної та прогнозова-
ної ситуації, є використання кращих вітчизняних та
закордонних climate-smart практик землекористуван-
ня та агротехнологій.
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Аннотация. В работе представлен обзор и анализ
основных результатов современных научных иссле-
дований о влиянии изменений климата на агросферу
Украины. Проанализированы положительные и отри-
цательные последствия влияния климатических изме-
нений на сельское хозяйство. Отмечено, что особое
значение в условиях указанных климатических изме-
нений приобретают ресурсосберегающие агротехно-
логии, к которым относятся технологии типа no-till,
strip-till, ridge-till. Отмечено, что с целью снижения
погодных рисков, украинским аграриям необходимо
учитывать мировую практику climate-smart технологий.

Summary. The paper presents an overview and analy-
sis of the main results of modern research on the impact
of climate change on the agrosphere of Ukraine. The pos-
itive and negative effects of climate change on agriculture
are analyzed. It is noted that resource-saving agrotech-
nologies, which include technologies such as no-till, strip-
till, ridge-till, acquire special importance in the conditions
of these climate changes. It is noted that in order to
reduce weather risks, Ukrainian farmers need to take into
account the world practice of climate-smart technologies.
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Культиватори-під живлювачі.  Огляд ринк у

УДК 631.315.2

У статті подано інформацію про сільськогосподарську техніку, а саме, культиватори, які вносять рідкі та твер-
ді мінеральні добрива, під час обробітку ґрунту. Ці машини представлені широким спектром на ринку України та
мають попит серед споживачів. Також тут охарактеризовано їхні технічні характеристики. Зроблені висновки
про переваги застосування цих машин аграріями.
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Вступ. Просапні культиватори-підживлювачі вико-
ристовують для міжрядної культивації, забезпечуючи
внесення добрив з одночасним обробітком ґрунту.
Культиватори можуть обладнуватися плоскорізальни-
ми лапами-бритвами, ротаційними боронами, пру-
жинними борінками, підгортачами. Вони забезпе-
чують підрізання бур'янів, перемішування та вирівню-
вання ґрунту, подрібнення, розпушування ґрунту та
внесення добрив або препаратів для боротьби з
бур'янами [1]. Вітчизняні виробники техніки пропо-
нують широку гаму культиваторів-підживлювачів. 

Основна частина. ТОВ «АГРОПРОМИСЛОВА
КОМПАНІЯ «ФАВОРИТ» представляє на ринку культи-
ватор-підживлювач КНРФ 5.6-06 із системо внесення
рідких добрив (рис. 1). Він призначений для міжрядної
обробки посівів просапних культур з одночасним вне-
сенням рідких комплексних добрив. Його ширина між-
ряддя становить 70 см, а ширина захвату культивато-
ра – 5,6 м. Глибина обробки сягає від 6 см до 16 см.
Робоча швидкість становить від 5 до 10 км/год.
Культиватор обладнаний баком об'ємом 600 л.
Передбачено варіант використання культиватора для
суцільної культивації з лапами-бритвами, а також для
підгортання. Паралелограмна підвіска секцій робочих
органів має збільшену жорсткість, що виключає
пошкодження посівів і забезпечує копіювання рельєфу
ґрунту. Усі вузли змонтовані на підшипниках кочення.
Атмосферна шина копіювального колеса забезпечує
самоочищення в процесі роботи. Опорно-приводні
колеса забезпечують плавність ходу агрегата і якісне
зчеплення з ґрунтом.

Завод «Красилівмаш» представляє аграрію свій
культиватор-підживлювач просапний КПР-5,6

«Поділля Vermont 560» із системою внесення рідких
добрив (рис. 2). Культиватор призначений для міжряд-
ного обробітку та підживлення посівів просапних куль-
тур. Його ширина міжрядь становить 70 см, а робоча
ширина захвату – 5,6 м. Робоча швидкість агрегата
складає 6-10 км/год, глибина обробітку ґрунту – від 3 см
до 10 см. Агрегатується культиватор з тракторами
потужністю від 80 к. с. до 100 к. с. Культиватор може
обладнуватися плоскорізальними односторонніми та
універсальними стрілчастими або долотоподібними
лапами. Він комплектується двома бочками для доб-
рив об'ємом 300 л кожна.

ВАТ «Галещина машзавод» представляє аграріям
культиватор-підживлювач моделі КП-5,6 «Козак
Пацюк» (рис. 3). Культиватор призначений для між-
рядного обробітку та підживлення посівів просапних
культур, ширина міжрядь якого може бути як 45 см, так
і 70 см. Робоча ширина захвату з міжряддям 45 см ста-
новить 5,4 м, а з міжряддям 70 см – 5,6 м. Робоча
швидкість агрегата складає 6-8 км/год, глибина обро-
бітку – від 3 см до 10 см. Агрегатується культиватор з
тракторами потужністю від 80 к. с. до 100 к. с.
Особливістю конструкції культиватора є те, що гряділь
рядка має двоточкову систему кріплення, що дає ста-
більнішу роботу прополювальної секції. Рама культи-
ватора також значно жорсткіша завдяки двом пара-
лельним балкам. Робочі органи культиватора мають
захисні «екрани», які регулюються по висоті, що
виключає засипання культурних рослин під час першо-
го прополювання ґрунту. Культиватор обладнується
банками туковисівного апарата зі знімним дном, чим
швидко і зручно можна очистити туковисівну систему
від мінеральних добрив після закінчення роботи.

Рис. 1 – Культиватор-підживлювач  КНРФ 5.6-06 з системо 
внесення рідких добрив

Рис. 2 – Культиватор-підживлювач просапний КПР-5,6 "Поділля
Vermont 560" з системою внесення рідких добрив

Рис. 3 – Культиватор-підживлювач моделі КП-5,6 "Козак Пацюк"
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Туковисівний апарат приводиться в дію від опорно-
приводних коліс, які мають механізм регулювання по
висоті.

Далі розглянемо культиватори-підживлювачі, які
представлені для аграріїв на ринку України. 
ПАТ «Ельворті»  представляє на ринку культиватора-
підживлювача ALTAIR-5,6-04 із системою внесення
рідких добрив (рис. 4). Він призначений для міжрядної
обробки посівів просапних культур з одночасним вне-
сенням рідких добрив, забезпечуючи розпушування
ґрунту в міжряддях на глибину від 6 см до 
16 см зі знищенням бур'янів. Його ширина міжряддя
становить 70 см, а робоча ширина захвату – 5,6 м.
Культиватор працює на швидкості від 5 км/год до 
10 км/год., агрегатуючись із тракторами потужністю
від 80 к. с. Культиватори міжрядного обробітку ALTAIR
комплектуються зносостійким лапами власного
виробництва. Сталеві тримачі стійок лап витримують
значні навантаження. Використанням високоміцних
труб європейських сталей зменшується вага кон-
струкції рами з одночасним збільшенням її міцності і
жорсткості, що призводить до зменшення витрати
палива трактора. Паралелограмна підвіска секцій
робочих органів виключає пошкодження посівів і
забезпечує копіювання рельєфу ґрунту. Усі вузли
змонтовані на підшипниках кочення. Високопроду-
ктивний ефективний мембранний електронасос на 
12 В з продуктивністю 240 л/хв, забезпечує подачу
рідких добрив через фільтри з бака на два регульова-
них клапани, які встановлюють норму подачі добрив.
На культиваторі встановлений бак для рідких добрив
об'ємом 800 літрів.

Компанія «АгроЛан»  представляє культиватор-під-
живлювач КРН-5,6 із системою внесення твердих
мінеральних добрив (рис. 5). Культиватор є навісною
машиною, яка складається з бруса, на якому кріпиться
замок автозчеплення, двоє опорних коліс, дев'ять сек-
цій робочих органів і туковисівна система.
Культиватор обладнаний долотоподібними лапами,
які забезпечують розпушування ґрунту та внесення
мінеральних добрив на глибину від 2,5 см до 20 см.
Ширина міжряддя може бути 45 см або 70 см, робоча
ширина захвату – 5,4 м. Робоча швидкість агрегата
сягає до 10 км/год, він агрегатується з тракторами
потужністю 80 к. с. Висів добрив проводиться тукови-

сівними апаратами, шнеки яких приводяться в обер-
тання від зірочки опорного колеса через механізм
передач, встановлений на брусі культиватора.
Сумарний об’єм для добрив складає 384 л.

ТОВ "Бердянський завод сільгосптехніки" займає
вагоме місце у вітчизняному сільгоспмашинобудуван-
ні та представляє аграріям  культиватор-підживлювач
КПР-5,6 із системою внесення твердих добрив (рис. 6)
призначений для обробітку ґрунту в міжрядді високо-
стеблих культур. Робоча ширина захвату становить 5,6 м
з міжряддям 70 см. Глибина обробітку складає від 6 см
до 16 см. Робоча швидкість становить від 5 до 
10 км/год. Агрегатується культиватор з тракторами
потужністю 80 к. с. Виготовлений із сучасних, зносо-
стійких матеріалів і комплектувальних, він простий в
обслуговуванні, ремонті та експлуатації. Повідкова
група гряділів виконана із смуг металу збільшеного
профілю, на шарнірних з'єднаннях встановлені під-
шипники кочення, що забезпечує надійність і довговіч-
ність конструкції. Лапи робочих органів піддаються
технологіям зміцнення (термообробка або наплавлен-
ня твердим сплавом), що забезпечує їхню довговіч-
ність роботи. На культиватор встановлені пластмасові
туковисівні апарати з приводом обертання від опорно-
приводного колеса через механізм передачі (редук-
тор). Норми висіву добрив встановлюються переста-
новки шестерень механізму передачі. Також можлива
установка системи внесення рідких мінеральних добрив.

Наступним представником культиваторів-піджив-
лювачів є український виробник ПП «ВК ТЕХНОПОЛЬ»
з культиваторами-підживлювачами серії АК (рис. 7).
Це універсальні широкозахватні культиватори з мож-
ливістю внесення в ґрунт мінеральних добрив або
ґрунтового гербіциду, призначені для передпосівної і
парової культивації ґрунту, підрізання і вичісування
бур’янів, а також вирівнювання та ущільнення поверхні

Рис. 4 – Культиватор-підживлювач ALTAIR-5,6-04 з системою
внесення рідких добрив

Рис. 5 – Культиватор-підживлювач КРН-5,6 з системою 
внесення твердих мінеральних добрив

Рис. 6 – Культиватор-підживлювач КПР- 5,6 з системою 
внесення твердих  добрив
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ґрунту під сівбу. Робоча глибина обробки складає від 
5 см до 15 см, ширина захвату – 9,7 м. Робоча швид-
кість культиватора становить до 12 км/год.
Агрегатується культиватор з тракторами потужністю
240 к. с. Культиватор обладнаний бочкою для добрив
об'ємом 3000 л. Перевагою агрегата є перепускні
циліндри та гідрозамок регулювання глибини обробіт-
ку, які в сукупності дають змогу проводити регулюван-
ня з максимальною точністю без додаткових зусиль.
Також на культиваторі використовується лапа, яка
завдяки зміненому кутові атаки обробки забезпечує
стабільність роботи передньої і задньої її частини, що
зі свого боку зменшує борозну і навантаження на
силовий агрегат. Для найкращого вирівнювання поля
та подрібнення великої грудки культиватор оснащений
трирядною фінішною пружинною бороною і прикочу-
вальними котками. Тож культиватор виконує кілька
операцій за один прохід. 

ПрАТ «Богуславська сільгосптехніка» пропонує
аграріям причіпний культиватор-підживлювач КУ-6,2А
із причіпним обладнанням для внесення рідких міне-
ральних добрив (рис. 8). Застосування культиватора
КУ-6,2А дає можливість об'єднати технологічні опера-
ції основного обробітку ґрунту та внесення рідких
мінеральних добрив, чим зменшує експлуатаційні вит-
рати. Культиватор забезпечує розпушування ґрунту та
внесення добрив на глибину від 5 см до 22 см, ширина
міжряддя складає 40 см, а робоча ширина становить 6 м.
Робоча швидкість становить від 9 км/год до 14 км/год.
Агрегатується культиватор з тракторами потужністю
285 к. с. Культиватор компонується бочкою для доб-

рив об'ємом 5000 л, яка обладнання насосам з про-
дуктивністю 500 л/хв. На культиватор встановлено
робочі органи, виготовлені з високоякісної термічно
обробленої сталі фірми «Bellota» – насос поршнево-
мембранного типу фірми «Аnnovi Reverberi» та облад-
нання для внесення добрив фірми «Arag». Внесення
рідких мінеральних добрив здійснюється під тиском 
4-6 атм., що повністю виключає забивання трубок,
через які добрива подаються на глибину обробітку.
Насос приводиться в дію від прикочувального котка,
що забезпечує сталу норму внесення незалежно від
швидкості руху агрегата. Робоча рідина подається
через шайби з каліброваним отвором, які розміщені на
кожній форсунці, що забезпечує рівномірність внесен-
ня по ширині захвату. Покриття металевих конструкцій
лакофарбовими матеріалами виконано за спеці-
альною технологією, завдяки якій конструкційні ком-
поненти успішно протистоять впливу корозії та іншим
руйнівним впливам навколишнього середовища про-
тягом тривалого часу.

ПрАТ «Богуславська сільгосптехніка» також пред-
ставляє аграріям культиватор-підживлювач для вне-
сення рідких добрив ПЖУ-5000 (рис. 9), призначений
для суцільного внесення в ґрунт рідких мінеральних
добрив. Це напівпричіпна машина, яка агрегатується з
тракторами потужністю 170 к. с. На підживлювачі вста-
новлений хімічно стійкий товстостінний пластиковий
бак. Налаштовується аплікатор на певну норму меха-
нічним регулятором, який забезпечує подачу рідини
на секції аплікатора, а зайву рідину перенаправляє в
бак. Норма внесення (л/га) показується на дисплеї
монітора, який встановлюється в кабіні трактора.
Рідина подається мембранно–поршневим насосом
італійської фірми «Annovi Reverberi». Приводиться
насос від колеса, завдяки чому забезпечується постій-
на норма внесення рідини незалежно від зміни швид-
кості руху агрегата. Подача робочої рідини відбуваєть-
ся через ротаметри, на яких закріплені форсунки з
каліброваними отворами (шайба-дозатор). Вони роз-
поділяють загальний потік рідини до робочих органів
культиватора і забезпечують рівномірність внесення
по ширині захвату. Ротаметр – це градуйована прозо-
ра пластикова колба з кулькою всередині, яка служить
для візуалізації процесу внесення добрива і сигналізує
про забивання робочого органу. Під час роботи потік

Рис. 8 – Культиватор-підживлювач КУ-6,2А  з причіпним 
обладнанням для внесення рідких мінеральних добрив

Рис. 9 – Культиватор-підживлювач для внесення 
рідких добрив ПЖУ-5000

Рис. 7 – Культиватор-підживлювач серії АК
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рідини піднімає кульку в колбі на певну висоту, що
свідчить про нормальну роботу системи. Якщо під час
роботи агрегата виникло блокування подачі рідини до
робочого органу (забивання і т. д.), тоді кулька опус-
кається на дно. Вносяться рідкі добрива у ґрунт диско-
вим робочим органом. Він складається з диска і фігур-
ного ножа, який встановлений відразу за диском, до
якого кріпиться металева трубка для подачі рідини в
ґрунт. Внесення добрив проводиться під тиском 
4-6 атмосфер, що зводить до мінімуму можливість
забивання робочих органів. Глибина внесення – 12-20
см. Кількість робочих органів складає 19 шт. [2,3,4]. 

Висновки. Основні переваги культиваторів-під-
живлювачів:

- внесення добрив під час обробки поля;
- надійність і невибагливість в експлуатації;
- низькі енерговитрати в процесі підготовки ґрунту

перед висівом;
- вирівнювання ґрунту;
- збереження вологи в під поверхневому шарі;
- знищення бур'янів;

Аннотация. В статье представлена информация о
сельскохозяйственной технике, а именно, культивато-
рах, которые вносят жидкие и твердые минеральные
удобрения во время обработки почвы. Эти машины
представлены широким спектром на рынке Украины и
пользуются спросом среди потребителей. Также

здесь охарактеризованы их технические характери-
стики. Сделано выводы о преимуществах применения
этих машин аграриями.

Summary. The article provides information about
agricultural machinery, namely, cultivators that apply liq-
uid and solid fertilizers during cultivation. These machines
are represented in a wide range on the Ukrainian market
and are in demand among consumers. Their technical
characteristics are also described here. Conclusions are
made about the advantages of using these machines by
farmers.
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Елементна база від компанії  
«Bondiol i  & Pavesi»

УДК 62 - 585.9

У статті наведена інформація про елементну базу, яку виробляє компанія «Bondioli & Pavesi» (Італія). Компанія
реалізує на світовому ринку карданні передачі, редуктори, гідравлічні компоненти, теплообмінники. Компанія
виробляє карданні передачі потужністю від 7 до 265 кВт; аксіально-поршневі насоси для закритого і відкритого
контурів; аксіально-поршневі і гідравлічні двигуни; гідравлічні розподільники; широкий набір компонентів для
обприскувачів; різноманітні теплообмінники та іншу елементну база для сільськогосподарської техніки.

Ключові слова: елементна база, сільськогосподарська техніка, компанія «Bondioli & Pavesi», Італія.
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Вступ. Надійність сільськогосподарської техніки
залежить від якості елементної бази. У світі елементну
базу – карданні передачі, редуктори, коробки пере-
дач, гідравлічні компоненти та інші комплектуючі
виробляє значна кількість фірм. Аналіз конструкцій
машин, які надходять на випробування в УкрНДІПВТ
ім. Л. Погорілого, показує, що в основному машинобу-
дівники використовують елементну базу компанії
«Bondioli & Pavesi». 

Основна частина. Компанія «Bondioli & Pavesi»
виробляє якісну і прийнятну за ціною елементну базу
для виготовлення сільськогосподарської техніки,
включаючи широкий типорозмірний ряд карданних
передач, циліндричних та конічних редукторів, редук-
торів спеціального застосування, гідравлічних насосів,
моторів, гідророзподільників, рульових дозаторів та

теплообмінників. Також український офіс компанії про-
понує компоненти для обприскувачів - насоси,
комп'ютерні системи контролю виливу, фільтри, фор-
сунки, вентиляторні блоки.

Карданні вали є одним із основних компонентів
трансмісії (рис. 1). Компанія виготовляє вали з можли-
вістю передачі від 13 кВт/234 Нм до 272 кВт/2600 Нм.
Кожна розмірна група має можливість використання
необхідних запобіжних та обгінних муфт.

Ряд стандартних редукторів, які виготовляє компа-
нія, починається з 7 кВт (4,5кг) і перевищує 265 кВт
(95кг) (рис. 2). Значна кількість редукторів виготов-
ляється за спеціальними замовленнями виробників
машин. Редуктори компанії знайшли застосування 
в різноманітних машинах всесвітньо відомих 
виробників.
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Гідравлічні компоненти
представлені рядами
ш е с т е р е н н и х
насосів/моторів, аксіаль-
н о - п о р ш н е в и х
насосів/моторів, елемен-
тами сервопривода (керу-
вання) насосами/мотора-
ми (гідравлічне/електрич-
не) (рис. 3). Гідравлічні
розподільники, завдяки
універсальності, викори-
стовуються як на простих
машинах (маніпулятор, екскаватор), так і на тракторах,
де потрібна гідроавтоматика для забезпечення мож-
ливості агрегатування з широким рядом причіпного
обладнання.

Компанія «Bondioli & Pavesi» продукує широкий
набір компонентів для обприскувачів різного гатунку, в
тому числі насоси різного об'єму (від 6 л/хв до 1600 л/хв)
та робочого тиску (рис. 4). Насоси мають різноманітні
типи приводу – двигун внутрішнього згорання, ВВП,
гідромотор. Усі насоси мають можливість роботи з
агресивними розчинами. Також компанія «Бондіолі і
Павезі» пропонує такі комплектувальні як всмоктуючі та

напірні фільтри, витратоміри (від 3/8” до 6”), хімічні змі-
шувачі, різноманітні форсунки-розбризкувачі.

Одним із напрямків діяльності компанії «Bondioli &
Pavesi» є виробництво широкої гами різноманітних
теплообмінників (рис.5), які застосовують на різному
технологічному обладнанні, зокрема на: 

- сільськогосподарських машинах;
- будівельних і землерійних машинах;
- дорожніх машинах;
- машинах для вторинної переробки;
- компресорах;
- вітрових генераторах;
- транспортно-навантажувальних машинах;
- промислових установках і станках.
Теплообмінники фірми «Bondioli & Pavesi» відріз-

няються високим коефіцієнтом корисної дії. Вони роз-
робляються і виготовляються на основі специфічних
вимог замовників.

Компанія «Bondioli & Pavesi» пропонує широкий
асортимент алюмінієвих і трубчастих теплообмінників
(рис.6).

Компанія «Bondioli & Pavesi» продукує системи
«Fan Drive» (рис. 7), які представляють собою інтегро-
ване  рішення для теплообмінників з вентилятором,
який приводиться в дію гідромотором. На основі сиг-

Рис. 4 – Роликові насоси НУРRО для малооб'ємних обприскува-
чів

Рис. 5 – Великогабаритні теплообмінники

Рис. 1 – Карданні вали фірми «Bondioli & Pavesi» (Італія)

Рис. 3 – Аксіально-поршневі насоси і гідромотори

Аксіально-поршневі
насоси для закрито-

го контура

Аксіально-поршневі
насоси для відкри-

того контура

Аксіально-пор-
шневі гідравлічні

двигуни

Аксіально-поршневі гідравліч-
ні двигуни змінної продуктив-

ності з похилою шайбою

Аксіально-поршневі гідромото-
ри з постійним об'ємом цилінд-

ра з похилою шайбою

Рис. 2 – Редуктори фірми
«Bondioli & Pavesi» (Італія)

Рис. 6 – Алюмінієві і трубчасті теплообмінники 
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налів температури, отриманих від системи, електрон-
ний блок регулює витрату масла, яке надходить до гід-
ромотора. Це дає змогу зробити швидкість обертання
незалежною від обертів двигуна внутрішнього згоран-
ня, що забеспечує оптимальне управління процесом
охолодження і витратами
енергії.

Кожен комплект алюмі-
нієвих теплообмінників з
гідравлічним приводом
включає гідромотор, елек-
тронний блок управління і
датчик температури.
Система може мати різні
конфігурації, які дають
змогу надати оптимальне
рішення для всіх застосу-
вань.  

Для забезпечення  системи за будь-якої можливої
конфігурації у випадку відсутності струму управлінням
автоматично задається максимальна швидкість обер-
тання вентилятора.

Загалом, компанія «Bondioli & Pavesi» виробляє
широку гамму карданних валів, редукторів, коробок
передач високої якості для сільськогосподарської тех-
ніки.

Аннотация. В статье приведена информация об
элементной базе, которую производит компания
«Bondioli & Pavesi» (Италия). Компания реализует на
мировом рынке карданные передачи, редукторы, гид-
равлические компоненты, детали опрыскивателей,
теплообменники. Компания производит карданные
передачи мощностью от 7 до 265 кВт; аксиально-пор-
шневые насосы для закрытого и открытого контуров
аксиально-поршневые и гидравлические двигатели;
гидравлические распределители; широкий набор
компонентов для опрыскивателей; различные тепло-
обменники и другую элементную база для сельскохо-
зяйственной техники.

Summary. The article provides information on the ele-
mental base produced by Bondioli & Pavesi (Italy). The
company sells cardan gears, gearboxes, hydraulic com-
ponents, sprayer parts, heat exchangers on the world
market. The company produces cardan transmission
capacity from 7 to 265 kW; axial-piston pumps for closed
and open contours; axial-piston and hydraulic motors;
hydraulic distributors; a wide range of components for
sprayers; various heat exchangers and other elemental
base for agricultural machinery.

Рис. 7 – Система Fan Drive
компанії “Bondioli & Pavesi)

Стаття надійшла до редакції 3 лютого 2021 р.
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Існують різні знаряддя для обробітку ґрунту, в про-
цесі якого вони виконують різні завдання (таблиця 1).
Тож особливості конструкції цих знарядь обумовлені
технологічним процесом обробітку ґрунту. Від кон-
струкційних особливостей машини залежить відповід-
ність обробітку агротехнічним вимогам, термін служби
машини та якість отриманого врожаю.

Аналізуючи, наведені дані в таблиці 1, можна зро-
бити висновок, що культиваторами виконується 75 %
завдань. В умовах, коли хімічні заходи регулювання
фітосанітарного стану посівів обмежені або виключені
(органічна технологія), раціонально в технологію виро-
щування включати технологічні операції з догляду за
посівами біологічним та механічним способами,
застосовуючи відповідні сільгоспмашини.
Застосування комбінованих агрегатів скорочує витра-
ти палива на 20 %, час виконання технологічних опера-

цій на 50 % і дає змогу раціонально складати техноло-
гічний план обробки.

Культивація – це важлива складова догляду за про-
сапними культурами. Її основними завданнями, які
виконуються механічним способом, є кришіння, роз-
пушування, перемішування, вирівнювання ґрунту, під-
різування бур’янів. 

Сільськогосподарські агрегати, які дають змогу
виконувати одночасно такі завдання – це просапні
культиватори з використанням секцій, оснащених різ-
номанітними опціями, які допомагають розробити
оптимальну схему для обробки ґрунту будь-якого
типу, відповідно до його стану та фізико-хімічних вла-
стивостей, для отримання якісного врожаю, що, відпо-
відно, сприяє отриманню найбільшого прибутку. 

Одним із параметрів технічної характеристики є
вага секції, і, відповідно, вага агрегата, вона суттєво
впливає на ущільнення ґрунту, але під час обробки
важких ґрунтів на високих швидкостях на секцію впли-
вають сили, які конструкція не завжди витримує, тому,
проектуючи її, необхідно обирати матеріали, які витри-
мують найбільші динамічні навантаження за наймен-
шої ваги. Зазвичай це сортовий та фасонний прокат.

© Каракай А., 2021

Аналіз конструкції  просапного 
к ультиватора GREEN RAZOR 5.6 
виробництва ТОВ «Avers-Agro»

УДК 631.315.2:631.51

У статті наведено інформацію щодо аналізу конструкції просапного культиватора GREEN RAZOR 5.6 від 
ТОВ “Avers-Agro”. який призначено для поверхневого обробітку ґрунту. Основними завданнями такого обробіт-
ку, який виконується механічним способом, є кришіння, розпушування, перемішування, вирівнювання ґрунту та
підрізування бур’янів.

Ключові слова: просапний культиватор, обробіток грунту, Avers-Agro.

Каракай А. інженер-конструктор (Avers-Agro)

Таблиця 1 – Завдання машин для обробітку ґрунту

Вид 
сільгоспмашини

Завдання машин для обробітку ґрунту
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%

Плуг + + + + + 63

Культиватор + + + + + + 75

Дисковий
лущильник + + + + + 63

Борона + + + + 50

Фреза + + + 38

Коток + 13

Вирівнювач + 13

Шлейф-борона + + + 38

Рис. 1 – Секція просапного культиватора з нерегульованими
пружинними стійками
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Суттєве значення на розподіл сил під час обробки
має налагодження агрегата, за якого секції приймають
положення найближче до рівноваги щоб запобігти
заглибленню або підйому робочих органів: лап, дис-
ків, борінок тощо. Негативним фактором регулювання
є ступінчастість, оскільки найбільш оптимальний роз-
поділ сил, а відповідно і якість обробки, проводиться
лише з чітко встановленим кутом розташування ланок
паралелограмного механізму до оброблюваної
поверхні поля. Безступінчастості досягають такими
конструктивними рішеннями як гвинтовий механізм на
опорних колесах, опорних котках (рис. 1, рис. 2),
застосуванням регульованих стійок лап (рис. 3), та
регулюванням заднього навісного пристрою трактора.

Навісний просапний культиватор GREEN RAZOR 5,6
із захватом завширшки 5,6 м обробляє 8-рядні посіви
просапних культур. Ширина міжрядь може регулюва-
тися на 45-70 см. Лапи завширшки 150 мм зрізують
бур’яни і розпушують ґрунт. Завдяки регулювальним
колесам на будь-якій ділянці поля досягається ста-
більна глибина розпушування. 

Технічні характеристики культиватора GREEN
RAZOR 5,6 наведені в таблиці 2.

Додаткове оснащення:
- система внесення рідких і твердих добрив;
- допоміжні щитки для захисту листя від пошкод-

ження або засипання землею;
- пальчикові поліуретанові колеса;
- граблини;
- різні комбінації лап.
Від типу матеріалу, з якого складається агрегат,

залежить його надійність, періодичність відмов, вид
зношування. Значна частина технологічних параметрів
та конструктивних елементів обирається опираючись
на довідникові матеріали та стандарти.

Використана інформація з сайту 
https://avers-agro.com.ua

Summary. The article provides information on the
analysis of the design of the cultivator GREEN RAZOR 5.6
from LLC "Avers-Agro" which is intended for surface
tillage. The main technological operations of this type of
cultivation, performed mechanically are crushing, loosen-
ing, mixing, leveling, pruning of weeds.

Аннотация. В статье приведена информация ана-
лиза конструкции пропашного культиватора GREEN
RAZOR 5.6 от ООО "Avers-Agro", предназначенного
для поверхностной обработки почвы. Основными
заданиями такой обработки, выполняемой механиче-
ским способом, являются крошение, рыхление, пере-
мешивание, выравнивание почвы, подрезание сорняков.

Рис. 2 – Секція просапного культиватора з регульованими 
пружинними стійками

Рис. 3 – Просапний культиватор GREEN RAZOR 5.6 
виробництва ТОВ «Avers-Agro» агрегатування з трактором 

JD 8400

Назва Показник

Робоча швидкість, км / год 3-10

Робоча ширина захвату, м 5,6

Продуктивність, га / год 1,7-5,6

Макс. глибина обробки, мм 120

Робочих органів (для міжряддя 700 мм), шт 9

Мінімальна ширина міжряддя, мм 450

Максимальна ширина міжряддя, мм 700

Лапа шириною, мм 150

Транспортна швидкість, км / год ... 20

Маса агрегату, кг 1550

Потужність трактора, не менше к.с. 80

Тип навісний

Обслуговуючий персонал, чол 1 (тракторист)

Таблиця 2 – Технічні характеристики просапного 
культиватора GREEN RAZOR5,6

Стаття надійшла до редакції 27 січня 2021 р.
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ВИПРОБУВАНО в УкрНДІПВТ ім. Л.Погорілого

Призначення і технічний опис
Глибокорозпушувач стрілоподібний ГРС-4 при-

значений для глибокого зяблевого безполицевого
обробітку ущільнених ґрунтів на глибину до 45 см,
для захисту ґрунту від ерозії, руйнування плужної
підошви, поліпшення водного та повітряного режиму
кореневмісного шару ґрунту, снігозатримання, 

підвищення вмісту цінних поживних речовин та інших
показників родючості ґрунту.

Глибокорозпушувач ГРС-4 складається з рами
зварної конструкції з навісним пристроєм, восьми
робочих органів, двох опорних коліс з механізмами
регулювання, кільчатого котка та опорної стійки.

Протокол
державних випробувань 

№ 2498/0216-03-2020 від 
30 вересня 2020 р.

Виробник
Україна, м. Одеса,

ТОВ «Велес-Агро ЛТД»

Особливості конструкції:

Глибокорозпушувач ГРС-4
Конструкційна схема:

1- робочий орган; 2- рама; 
3- опорне колесо; 4- навісний 
пристрій; 5- кільчатий коток; 

6- опорна стійка.

Схема робочого органу:
1 – стійка, 2 – полиця, 3 – штифт,

4 – долото, 5 – болт зрізний, 
6 – болт фіксації

Висновки за результатами
випробувань

Південно-Українська філія 
УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого 

рекомендує включити 
глибокорозпушувач стрілоподібний

ГРС-4 до Державного реєстру 
технічних засобів для АПК України.

Агрегатування. Агрегатується з тракторами
320—360 к.с.

Транспортабельність. Транспортування
агрегатів утруднень не викликає.

Елементи конструкції. Елементи конструкції
(рама, розпушувальні робочі органи) відповідають
вимогам нормативної та конструкторської доку-
ментації.

Конструкційні особливості. Конструкція
глибокорозпушувача проста та зручна в обслуго-
вуванні та експлуатації.

Якість роботи. Глибина обробітку ґрунту
задовольняє вимоги технологій.

Показники надійності. Надійність конструк-
ції достатньо висока. Коефіцієнт надійності — 1,0.

Експлуатаційні показники. Експлуатаційні
показники відповідають вимогам ТУ.

Енергетичні показники. Коефіцієнт заванта-
ження двигуна трактора New Holland Т 8.050 в
агрегаті з глибокорозпушувачем становить 0,78 і
є оптимальним.

Економічні показники. Використання глибо-
корозпушувача є економічно доцільним. Прямі
експлуатаційні витрати становлять 907,39 грн/га.

Гл и б о к о р о з п у ш у в а ч  с т р і л о п о д і б н и й  Г Р C - 4  G R S - 4

Технічна характеристика за результатами випробувань 

Коментарі до результатів випробувань

Під час руху трактора робочі органи глибоко-
розпушувача заглиблюються в землю на вста-
новлену глибину. Стійки  з долотами на заданій
глибині, діючи на ґрунт, створюють «хвилю».
Завдяки цій «хвилі» відбувається кришення
обробленого шару ґрунту без його переміщення.
При  цьому робочі органи руйнують плужну

підошву, створюючи умови для аерації ґрунту і
накопленню вологи.

Кільчатий коток додатково подрібнює та
прикочує ґрунт і вирівнюють його поверхню.

При використанні пристосування для внесен-
ня мінеральних добрів одночасно з обробітком
ґрунту проводиться висів мінеральних добрів.

Коротка інформація про технологічний процес

Показники призначення

Тип машини навісний

Агрегатується з трактором к.с. 320—360

Робоча ширина захвату, м 4,0

Швидкість руху робоча, км/год 7,2

Продуктивність, за годину, га/год: основного часу / змінного часу 2,88 / 2,22

Показники транспортабельності

Габаритні розміри в транспортному положенні, мм:  довжина / ширина / висота 2840 / 4100 / 2450

Конструкційна маса, кг 1930

Дорожній просвіт, мм 400

Швидкість руху транспортна, км/год 15,0

Показники якості роботи

Глибина обробітку по ходу, середня, см 36,3

- середнє квадратичне відхилення, ± см 1,97

Глибина обробітку по ширині захвату, середня см 35,4

- середнє квадратичне відхилення, ± см 2,0

Висота гребенів, см 4,9

Кількість грудок розміром до 50 мм включно, % 80,3

Збереження стерні, % 72,3

Показники надійності

Середній наробіток на відмову, год відмов немає

Щозмінний оперативний час технічного обслуговування, год 0,18

Коефіцієнт готовності 1,00

Енергетичні показники

Питомі витрати палива, кг/га 15,0

Питомі енерговитрати, кВт•год/га 64,9

Коефіцієнт використання ефективної потужності двигуна 0,78

Економічні показники

Затрати праці люд.-год/га 0,45

Прямі експлуатаційні витрати, грн/га 907,39

Кількість персоналу, осіб 1
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Призначення і технічний опис
Універсальна комбінована дощувальна маши-

на марки ШФДМУ призначена для поливу дощу-
ванням зернових, кормових, технічних та овоче-
вих культур, включаючи високостеблі. Привод
пересування машин електромеханічний. Машини
можуть застосовуватися у всіх ґрунтово-кліматич-
них зонах, де є необхідність у зрошенні.

Дощувальна машина складається з таких
складових частин: центрального водоприймаль-
ного візка з автономною енергосиловою установ-
кою, водопровідного трубопроводу фермової
конструкції з дощувальними насадками, самохід-
них опорних візків, систем автоматичного управ-
ління рухом, сигналізації та захисту від аварійних
ситуацій, водозабірного обладнання.

Протокол
Протокол випробувань 

№ 2487/0606-03-2020 від 
02 вересня 2020 року

Виробник
Україна, м. Харків

ТОВ «Варіант Агро Буд» 

Особливості конструкції

Поворотний шарнір та 
струмоперехід

Висновки за результатами
випробувань

За результатами випробувань 
дощувальної машини фронтально-

кругової дії із забором води по шлангу
від гідранта марки ШФДМУ визначе-
но, що вона має достатньо високий

технічний рівень.  
Машина стабільно виконує 

технологічний процес з показниками
призначення, якості роботи і 

надійності, які відповідають вимогам
до широкозахватних дощувальних
машин фронтально-кругової дії із

забором води по шлангу від гідранта.
За показниками безпеки і ергономіч-

ності праці дощувальна машина 
відповідає вимогам чинних норматив-

них документів.

Елементи конструкції. Елементи конструк-
ції (опорні візки, водогін дощувальної ферми та
ін.) відповідають вимогам експлуатаційної доку-
ментації

Конструкційні особливості. Поворотний
шарнір та струмоперехід дають можливість
пересування проміжних опорних візків дощу-
вальної машини у круговому режимі навколо
стояка силового візка

Якість роботи. Надійно виконує технологіч-
ний процес з належними показниками якості.
Відповідає вимогам технології зрошування спо-
собом дощування

Показники надійності. Надійність 
конструкції машини достатньо висока та відпові-
дає вимогам НД. Коефіцієнт готовності – 1,00 

Експлуатаційні показники. Експлуатаційно-
 технологічні показники машини відповідають
агротехнічним вимогам

Енергетичні показники. За енергетичними
показниками дощувальна машина стабільно
виконує технологічний процес, маючи при цьому
задовільні показники з витрат палива та відпо-
відності двигуна і генератора навантаженню.

Економічні показники. Прямі експлуата-
ційні витрати становлять 1497,56грн./га

Технологічний процес, який виконує дощу-
вальна машина ШФДМУ складається з таких
основних операцій: підготовка до роботи, пуск,
робота у заданому режимі, зупинка.

Підготовка машини до роботи полягає в

запуску дизельного двигуна та заповненні
водою всмоктувальної лінії.

Пуск машини та вибір режиму роботи здійс -
нюється безпосередньо з панелі шафи управ-
ління машиною.

Універсальна комбінована дощувальна машина 
марки ШФДМУ

Технічна характеристика за результатами випробувань 

Коментарі до результатів випробувань

Коротка інформація про технологічний процес

Показники призначення

Тип машини

багатоопорна, 
електрифікована, 

фронтально-кругової дії із забором
води по шлангу від гідранта

Робоча ширина захвату, м 420,0

Середня швидкість руху останнього візка, м/хв. 2,05-0,11

Продуктивність, за годину (m = 300 м3/га), га/год.: 
- основного часу / змінного часу 0,27 / 0,248

Показники транспортабельності

Габаритні розміри, м:  довжина / ширина / висота 402,1 / 10,5 / 4,67 

Показники якості роботи

Витрати води, л/с 45,0

Коефіцієнт ефективного поливу                              0,98

Середня інтенсивність дощу, мм/хв.                         0,46

Середній діаметр краплі, мм                                    0,65

Показники надійності

Щозмінний оперативний час технічного обслуговування, год. 0,45

Коефіцієнт готовності 1,0

Енергетичні показники

Питомі витрати пального, л/га 6,3

Економічні показники

Прямі експлуатаційні витрати, грн/га 1497,56

Затрати праці, люд.-год./га                                      4,03

Кількість обслуговуючого персоналу, осіб 1
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Призначення і технічний опис
Танки-охолоджувачі молока серії TCооl М

призначені для охолодження  молока від + 35 °С
до + 4 °С та його  короткочасного зберігання за
температури від + 4 °С до + 5 °С, а також автома-
тичного промивання молочного резервуара
після вивантаження молока.

Танки-охолоджувачі молока виробництва
фірми GEA (ФРН) серії TCооl М виготовляють з
місткістю резервуара для молока 2500, 3100,

3600 л, 4200 л, 5200 л, 6200 л. Всі моделі цієї
серії мають аналогічну будову та відрізняються
лише габаритними розмірами, потужністю та
продуктивністю холодильних агрегатів.

Танки-охолоджувачі складаються з резервуа-
ра для молока закритого типу, двох холодильних
агрегатів, двох мішалок, автомата промивання,
електронного блока керуванням процесами охо-
лодження молока та промивання, герметичного
люка, вентиляційної насадки, драбини.

Протокол
Протокол випробувань 

№ 2196/1105-01-2020 від 
23 вересня 2020 р.

Виробник
Німеччина

Фірма GEA (ФРН)

Особливості конструкції

Компресорно-конденсаторний 
агрегат танка-охолоджувача

Автоматична система промивання
танка-охолоджувача

Процесорний пульт блока керування
танком-охолоджувачем

Висновки за результатами
випробувань

УкрНДІПВТ ім. Л.Погорілого вважає
доцільним застосування уніфікованого

ряду танків-охолоджувачів молока
серії ТCool М, виробництва фірми 
ГЕА (ФРН), на молочних фермах в 
різних регіонах України і пропонує

включити їх до Державного реєстру
технічних засобів для агропромисло-

вого комплексу

Транспортабельність. Обладнання придат-
не для транспортування всіма видами транспорту

Елементи конструкції. Відзначається задо-
вільною якістю виготовлення танка-охолоджувача
молока, має сучасний дизайн, сконструйований з
урахуванням ергономічних вимог, має високий
відсоток автоматизації технологічних процесів

Конструкційні особливості. У конструкції
складових танка-охолоджувача молока застосо-
вані прогресивні інженерно-конструкторські
рішення, які забезпечують високу якість вико-
нання технологічних процесів, а також сучасні
ергономічні вимоги. Керує роботою танка-охо-
лоджувача молока електронний блок ICool. Він
призначений для керування режимами охолод-
ження молока та миття резервуара.
Електронний блок керування забезпечує зручне
користування такими функціями як установлен-
ня температур охолодження, затримка початку
охолодження, автоматичне перемішування,

миття, динамічне дозування засобів для миття
Якість роботи. Період охолодження першої

порції молока з 35 °С до 4 °С становить 2,8 годи-
ни (за нормативними вимогами не більше 
3 годин). Рівномірність розподілу жиру по всьо-
му об’єму молока становить 99,09 %

Показники надійності. Танк-охолоджувач
молока укомплектовано компресорними агре-
гатами, які мають високий ступінь надійності, за
період випробувань відмов не відмічено

Експлуатаційні показники. Танк-охолоджу-
вач молока здійснює механізацію та автоматиза-
цію технологічного процесу охолодження  молока,
затрати праці становлять 0,19 люд.-год/1000 л

Енергетичні показники. З установленням
потужності 18,6 кВт споживана потужність ста-
новить 13,5 кВт, що свідчить про оптимальний
підбір електрообладнання танка-охолоджувача

Економічні показники. Прямі експлуата-
ційні витрати становлять 103,74 грн/1000 л. 

Танка-охолоджувач заповнюється молоком,
яке надходить від доїльної установки, автома-
тично. Після заповнення резервуара на 10 %
номінального об’єму (мішалка вкрита молоком)
оператор вмикає систему керування і далі про-
цес охолодження молока здійснюється автома-
тично. Мікропроцесорна система керування
повністю контролює охолодження молока до
температури (4±1) °С та забезпечує постійну
роботу мішалок, чим досягається рівномірне
охолодження молока і розподіл жиру. У режимі
зберігання молока мішалки вмикаються періо-
дично через 13 хв на 2 хв. За підвищення темпе-

ратури молока під час зберігання більше ніж на 
1 °С вмикається холодильний агрегат та мішалки
для його доохолодження. 

Кількість молока в резервуарі визначають
мірною лінійкою, за тарувальною таблицею, та
датчиком накопичення.

Після випорожнення резервуара від молока
вмикається процес промивання, який проходить
в автоматичному режимі.

Після закінчення промивання змивні залишки
зливаються в каналізацію, а система промивання
танка повертається у вихідне положення. Танк
автоматично переходить в режим очікування.

Танки-охолоджувачі молока серії TCooL М

Технічна характеристика за результатами випробувань 

Коментарі до результатів випробувань

Коротка інформація про технологічний процес

Показники призначення

Вид роботи Охолодження молока

Номінальна місткість, л 6200

Габаритні розміри танка-охолоджувача, мм: довжина / ширина / висота 4821 / 1510 /2080

Встановлена потужність, кВт 18,60

Показники якості роботи

Тривалість охолодження першого надою молока від 35 °С до 4 °С за умови
заповнення внутрішнього резервуара на 50 % від номінального об’єму, год

2,80

Тривалість охолодження молока другого надою від 11 °С до 4 °С за умови
заповнення резервуара з 50 % до 100 % номінального об’єму, год

2,20

Якість отриманого молока, ґатунок Екстра

Показники надійності

Коефіцієнт готовності 1,0

Енергетичні показники

Споживана потужність, кВт 13,5

Питомі витрати енергії, кВт-год/1000 л. 12,56

Економічні показники

Прямі експлуатаційні витрати, грн/1000 л. 103,74

Кількість обслуговуючого персоналу, осіб 1
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Призначення і технічний опис
Зерносушарка шахтного типу серії «НВТ» –

НВТ-50/2/1/2000-15 призначена для безпе-
рервного сушіння чистого зерна / насіння 
зернових колосових і бобових культур, ріпаку,
сої, кукурудзи насіннєвого, продовольчого або
фуражного призначення атмосферним повіт-
рям, нагрітим у біотеплогенераторі. В основі
конструкції сушарки – башта; виготовлена з
оцинкованої сталі. Вона змонтована з модулів,
які встановлюють один поверх другого, на спеці-
альні пристрої. Нижній модуль – станина з
вивантажувальною секцією, поверх нього вста-
новлюють модуль охолодження, далі – модуль
сушіння, потім – модуль відлежування, далі –
бункер і модуль вивантаження. Станина з виван-
тажувальною секцією являє собою опору всієї
зерносушарки, на яку встановлена вивантажу-
вальна секція. Модуль охолодження призначе-
ний для охолодження зернового матеріалу, який
сушиться, після сушіння. Товща зернового
матеріалу охолоджується протягуванням через
неї холодного повітря. Модуль охолодження
складається з повітропроводу, який підводить
повітря та короба, який відводить повітря, та
осьового вентилятора для протягування повітря.
Модуль сушіння за своєю конструкцією анало-

гічний модулю охолодження, тільки він при-
значений для нагрівання зернового матеріалу,
який сушиться. У повітропровід подається
сушильний агент (нагріте повітря) з температу-
рою до 115 °С. Модуль відлежування повторює
конструкцію модуля сушіння за винятком відсут-
ності осьового вентилятора та відсутності пода-
вання сушильного агента. Короби – «глухі» і
виконують роль посилювача конструкції. У
модуль встановлюються також датчики, які
інформують про температурний режим у ньому.
Бункер призначений для рівномірного розподілу
зернового матеріалу, який сушиться, по всьому
об’єму сушарки. У бункері встановлені датчики
нижнього та верхнього рівня зернового матеріа-
лу, який сушиться. Модуль завантаження 
призначений для приймання зернового матеріа-
лу, який сушиться, від завантажувальних норій
через завантажувальні воронки. Після попадан-
ня зернового матеріалу, який сушиться, у заван-
тажувальний конус, він попадає на лопатки 
розкидача, який обертається, розподіляє його
рівномірно по всьому периметру завантажу-
вального модуля. У верхній частині завантажу-
вального конуса розташований фланець, до
якого під’єднаний вентилятор системи аспірації
та циклон.

Протокол
Протокол випробувань 
№2506/1401-01-2020

від 27 жовтня 2020 року

Виробник
Україна, 

ПП «НВТ-ТЕХНОЛОГІЯ» 

Висновки за результатами
випробувань

УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого 
рекомендує зерносушарки шахтного

типу серії «НВТ» включити до
Державного реєстру технічних 
засобів для агропромислового 

комплексу України

Енергозабезпечення. Від електромережі з
напругою 380 В

Транспортабельність. Сушарка до місця
використання транспортується в демонтовано-
му стані

Якість роботи. Продуктивність сушіння

зерна кукурудзи (зниження вологості зерна з 
26 до 16 %) – 8,3 т/год. Дроблення зерна кукуруд-
зи в процесі його руху через сушарку – 1,27 %. 

Показники надійності. За час наробітку
(337 годин) відмов не відмічено

Зерносушарка використовується в складі
зерносушильного комплексу. Перед подачею
зерна на сушіння в сушарку воно піддається
очищенню зерноочисним комплексом типу 
ЗАВ-25. Зерно, яке підлягає сушінню, із заваль-
ної ями завантажувальною норією подається до
зерноочисної машини, а з неї – до норії № 2, яка
подає зерно в модуль завантаження сушарки,
де лопатки розкидача розподіляють його по
периметру завантажувального модуля. Із заван-
тажувального модуля зерно розподіляється по
верхньому модулю для сушіння. У модулі сушін-
ня зерновий матеріал сушиться. Теплоагент

(нагріте повітря) має температуру 115 °С. Під
цим модулем може бути розміщено модуль від-
лежування зерна. Після нього зерно надходить у
другий модуль сушіння, де знову процес сушіння
відновлюється. Із сушильного модуля зерно
самопливом потрапляє в розташований нижче
модуль охолодження. У цьому модулі зерно охо-
лоджується потоком повітря, створюваного вен-
тиляторами, кількість яких залежно від марки
сушарки і може становити від 1 до 3. З модуля
охолодження зерно надходить у станину з виван-
тажувальною секцією і зерно вивантажується.

Зерносушарки шахтного типу 
серії «НВТ»

Технічна характеристика за результатами випробувань 

Коментарі до результатів випробувань

Коротка інформація про технологічний процес

Місткість шахти, м3 30

Сушильний модуль, шт 2

Модуль відлежування, шт. 1

Модуль охолодження, шт. 1

Забезпечення сушарки теплоагентом Теплогенератор

Тип біопалива теплогенератора Вторинні енергоресурси

Теплова потужність (біотеплогенератора), кВт, не менше 2000

Подача теплоагента до сушильних секцій Вентилятор

Потужність встановлених електродвигунів сушарки (паспортна), кВт 25,8

Габаритні розміри сушарки, мм: Не більше:

- висота / довжина / ширина 13900 / 5350 / 3870

Маса (нетто), кг 8800

Потужність встановлених електродвигунів (паспортна), кВт 25,8

Споживана електроенергії, кВт-год 25,8

Питомі витрати електроенергії,  кВт*год./т-відсоток 0,75

Витрати палива (лушпиння зерна ріпаку, соняшника), кг/год. 290

Питомі витрати палива (лушпиння зерна ріпаку, соняшника), кг/т-відсоток 3,5
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Призначення і технічний опис
Дощувальна машина кругової дії марки

ШКДМ призначена для поливу дощуванням зер-
нових, кормових, технічних та овочевих культур,
включаючи високостеблі. Привод пересування
машин електромеханічний. Машини можуть
застосовуватися у всіх ґрунтово-кліматичних

зонах, де є необхідність у зрошенні.
Дощувальна машина складається з таких

частин: центральної опори, водогону фермової
конструкції з дощувальними насадками, самохід-
них опорних візків, систем автоматичного управ-
ління рухом, сигналізації та захисту від аварійних
ситуацій, водозабірного обладнання.

Протокол
Протокол випробувань 

№ 2510/0605-03-2020 від 14
листопада 2020 року

Виробник
Україна, м. Харків

ТОВ «Варіант Агро Буд» 

Особливості конструкції

Живлення дощувальної машини 
електроенергією подається по 

кабелю від зовнішнього джерела

Висновки за результатами
випробувань

За результатами випробувань дощу-
вальної машини кругової дії марки

ШКДМ визначено, що вона має
достатньо високий технічний рівень.  
Машина стабільно виконує техноло-

гічний процес з показниками призна-
чення, якості роботи і надійності, які
відповідають вимогам до широкоза-

хватних дощувальних машин кругової
дії з живленням по кабелю від 

зовнішнього джерела електроенергії.
За показниками безпеки та ергоно-
мічності праці дощувальна машина

відповідає вимогам чинних норматив-
них документів.

Елементи конструкції. Елементи конструк-
ції (опорні візки, водогін дощувальної ферми та
ін.) відповідають вимогам експлуатаційної доку-
ментації

Конструкційні особливості. Живлення
електроенергією електродвигунів мотор-редук-
торів опорних візків та систем управління дощу-
вальної машини подається по кабелю від зов-
нішнього джерела силової трифазної напруги
(трансформаторної підстанції).  

Якість роботи. Надійно виконує технологіч-
ний процес із належними показниками якості.
Відповідає вимогам технології зрошування спо-

собом дощування
Показники надійності. Надійність кон-

струкції машини достатньо висока та відповідає
вимогам НД. Коефіцієнт готовності – 1,00 

Експлуатаційні показники. Експлуатаційно-
технологічні показники машини відповідають
агротехнічним вимогам

Енергетичні показники. За енергетичними
показниками дощувальна машина стабільно
виконує технологічний процес.

Економічні показники. Прямі експлуата-
ційні витрати становлять 606,22 грн./га

Технологічний процес, який виконує дощу-
вальна машина ШКДМ складається з таких
основних операцій: підготовка до роботи, пуск,
робота у заданому режимі, зупинка.

Підготовка машини до пуску полягає у від-

критті гідранта та заповненні водою водогону
машини. 

Пуск машини та вибір режиму роботи 
здійснюється безпосередньо з панелі шафи
управління машиною.

Дощувальна машина кругової дії 
марки ШКДМ

Технічна характеристика за результатами випробувань 

Коментарі до результатів випробувань

Коротка інформація про технологічний процес

Показники призначення

Тип машини
багатоопорна, 

електрифікована, кругової дії

Робоча ширина захвату, м 593,0

Середня швидкість руху останнього візка, м/хв. 2,50-0,31

Продуктивність, за годину (m = 300 м3/га), га/год.: 
основного часу / змінного часу 0,57 / 0,56

Показники транспортабельності

Габаритні розміри, м: довжина / ширина / висота 570,0 / 5,3 / 6,8 

Показники якості роботи

Витрати води, л/с 95,0

Коефіцієнт ефективного поливу                              0,89

Середня інтенсивність дощу, мм/хв.                         0,71

Середній діаметр краплі, мм                                    0,84

Показники надійності

Щозмінний оперативний час технічного обслуговування, год. 0,35

Коефіцієнт готовності 1,0

Енергетичні показники

Питомі витрати електроенергії за годину основного часу, кВт.-год./га 19,8

Економічні показники

Прямі експлуатаційні витрати, грн/га 606,22

Затрати праці, люд.-год./га                                      1,79

Кількість персоналу, осіб 1
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Призначення і технічний опис
Жниварка для збирання сої ЖС-6  призначе-

на для збирання сої, квасолі, гороху, зернових і
круп’яних  культур прямим комбайнуванням з
подачею скошеної маси в похилу камеру ком-
байна. Жниварка для збирання сої виготов-
ляється в п’яти модифікаціях, які відрізняються

між собою шириною захвату, та з двома варіан-
тами привода мотовила, а саме, гідравлічним
або механічним приводом. 

Механізм навішування цих жниварок адап-
тований для агрегатування з комбайнами як  
вітчизняного, так і закордонного виробництва.

Протокол
Протокол випробувань 

№ 2509/0904-03-2020 від 
4 листопада 2020 року

Виробник
Україна, м. Бердянськ

ПрАТ «Бердянські жниварки» 

Особливості конструкції

Загальна схема жниварки для 
збирання сої ЖС-6

1 – рама; 2 – мотовило; 3 – шнек; 
4 – різальний апарат; 5 – щитки 

огородження; 6 – подільники; 
7 – гідросистема

Копіювальні щитки жниварки

Висновки за результатами
випробувань

За результатами проведення 
державних приймальних випробувань

з метою внесення до Державного
реєстру АПК встановлено, що 

жниварка для збирання сої ЖС-6
якісно та надійно виконує 

технологічний процес. Одержані 
дані за основними показниками 

відповідають нормативній та 
експлуатаційній документації, 

агротехнічним вимогам.

Агрегатування. Агрегатується із зернозби-
ральними комбайнами всіх типів і класів

Транспортабельність. Транспортування
жниварки по  дорогах загального користування
на візку безпечне. Транспортна ширина – 
в межах ширини комбайна

Елементи конструкції. Елементи конструк-
ції відповідають вимогам ТУ та конструкторської
документації.

Конструкційні особливості. Конструкція
жниварки проста та зручна в обслуговуванні та
експлуатації.

Якість роботи. Якість виконання техноло-
гічного процесу відповідає вимогам ТУ та агро-
технічним вимогам та може бути застосованим
на операції збирання  сої.

Показники надійності. Надійність конст -
рукції достатньо висока та відповідає вимогам
ТУ. Коефіцієнт готовності – 1,0

Експлуатаційні показники. Загалом екс   п -
лу атаційно-технологічна оцінка хедера свідчить
про експлуатаційну надійність та стабільність
виконання технологічного процесу.

Енергетичні показники. Жниварка для
збирання сої ЖС-6 в агрегаті з комбайном New
Holland CSX-7080 стабільно виконує технологіч-
ний процес. Коефіцієнт завантаження двигуна
трактора становить 0,80

Економічні показники. Прямі експлуата-
ційні витрати становлять 2366,34 грн/га.

Під час переміщення комбайна з навішеною
жниваркою полем стебла рослин скеровуються
ліфтерами до різального апарата, нахиляючись

при цьому обтікачем. Мотовилом  і шнеком зрі-
зана маса транспортується до приймального
вікна похилої камери комбайна. 

Жниварка для збирання сої 
ЖС-6

Технічна характеристика за результатами випробувань 

Коментарі до результатів випробувань

Коротка інформація про технологічний процес

Показники призначення

Тип навісна

Агрегатується з комбайном New Holland CSX-7080

Робоча ширина захвату, м 5,95

Швидкість руху робоча, км/год 6,4

Швидкість руху транспортна, км/год 18,83

Продуктивність, за годину, га/год: 
- основного часу / змінного часу / експлуатаційного часу 3,81 / 2,71 / 2,71

Габаритні розміри), мм:  довжина / ширина / висота 2490 / 6560 / 1360

Маса, кг 2000

Показники якості роботи

Висота зрізування рослин, см:

-середня 3,81

Втрати за жниваркою, % 1,09

Показники надійності

Оперативна трудомісткість технічного обслуговування, люд-год 0,18

Коефіцієнт готовності 1,0

Енергетичні показники

Питомі енерговитрати, кВт•год/га 51,6

Коефіцієнт використання ефективної потужності двигуна 0,80

Питома витрата палива, кг/га 12,0

Економічні показники

Сукупні витрати коштів, грн./га 3726,46

Кількість персоналу, осіб 1
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Призначення і технічний опис
Мотовоз маневровий спільно з навісним

обладнанням призначений для експлуатації на
залізничних шляхах з колією 1520 мм (1435 мм)
агропромислових комплексів, промислових під-
приємств, морських, річкових портів і на автомо-
більних дорогах.

Мотовоз маневровий ММТ-2М складається з
трактора ХТЗ-150К-09 з додатково змонтованим
навісним обладнанням, яке забезпечує:

– рух трактора по залізничному шляху з колія-
ми 1520 мм і 1435 мм;

– проведення маневрових робіт на залізнич-
ному шляху;

– гідравлічний привід додаткових робочих органів.
– виконання тягових робіт на автомобільних дорогах.

З цією метою трактор обладнано:
– комбінованим залізничним ходом;
– компресором ПК-3,5А;
– автозчіпним пристроєм СА-3;
– додатковими ресиверами загальним обся-

гом 540 л;
– системою повітряного гальма трактора з

додатковим пристроєм – кран машиніста;
– електроустаткуванням додаткових систем;
– системою відеоконтролю;
– системою автоматичного розмикання авто-

зчіпного пристрою СА-3;
– системою розвантаження компресора ПК-3,5;
– системою блокування зчленованих напів -

рам ММТ-2М.

Протокол
Протокол випробувань 

№ 2467/0105-05-2020 від
01.07.2020 р.

Виробник
ТОВ «Спецкран», 61052,

Україна, м. Харків, 
вул. Велика Панасівська, 106,

телефон: +380577244538;
e-mail: spezkran@ukr.net

Особливості конструкції

Підвіска комбінованого ходу (задня)

Приладна панель кабіни мотовоза
маневрового ММТ-2М

Висновки за результатами
випробувань

Харківська філія 
УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого 

рекомендує мотовози маневрові
ММТ-2, ММТ-2М на базі тракторів

ХТЗ-150К-09, ХТА-200 для включення
в Державний реєстр технічних 
засобів, рекомендованих для 

застосування в агропромисловому
комплексі України.

Мотовоз маневровий ММТ-2М на базі трактора 
ХТЗ-150К-09

Технічна характеристика за результатами випробувань 

Показники призначення
Тип машини самохідна
Тип двигуна ЯМЗ-236Д-3
Номінальна потужність к.с. (кВт) 175 (125)
Ширина колії, мм 1520 (1430)
Маса, кг 10340
База напрямних котків, мм 4910

Показники транспортабельності

Габаритні розміри, мм:
– довжина по осях автозчепів 7345
– ширина 2490
– висота від рівня головок рейок до осі автозчепа 3000
Транспортна швидкість, км/год. 40
Мінімальний дорожній просвіт, мм:
– під передньою підвіскою / під задньою підвіскою 450 / 410

Показники якості роботи
Час заїзду (з’їзду) на рейки, хв. 2,45
Габарит вписування 1-Т у транспортному стані згідно з 
ДСТУ Б В.2.3-29, ГОСТ 9238

2500 х 3310

Транспортування вагонів залізничними коліями
транспортувалось 6 вагонів, нештатних

ситуацій не виявлено

Робота у складі з хоппер-дозатором
виконувалась робота висипання

щебеню на колію; нештатних ситуацій
не виявлено

Енергетичні показники
Питома витрата палива за час основної роботи, г/(кВт•год.) від 248 до 265

Експлуатаційно-технологічні показники
Швидкість руху, км/год.:
– у кривих радіусом більше 300 м, а також під час руху
через переїзди і стрілочні переводи

28

– у кривих радіусом менше 300 м, а також під час руху
через переїзди і стрілочні переводи

15

– на поїзному режимі 20
– на маневровому режимі 5
Кути з'їзду мотовоза у транспортному положенні 
комбінованого ходу, град:
– передньої пари напрямних котків 20
– задньої пари напрямних котків 25
Персонал 2

Показники надійності

Середнє напрацювання на відмову, не менше 50, годин
90 (випробувань), 

1050 (експлуатування) відмов не було
Економічні показники

Амортизаційні відрахування, грн. 227700,0
Затрати на поточний ремонт, ТО, грн. 351900,0
Затрати на дизельне паливо, грн. 24030,0
Прямі експлуатаційні затрати на 1 т транспортної роботи, грн./т 37,7
Річний економічний ефект від експлуатації мотовоза
маневрового ММТ-2М, грн.

1492800,0

Установка і з'їзд мотовоза проводиться
машиністом на «нульовому» місці, переїзді, спе-
ціально облаштованій ділянці під керівництвом
помічника.

Для вирівнювання задніх котків можлива
подача команди на зупинку мотовоза і рух
назад, якщо у подальшому русі вперед можливе
сходження мотовоза з рейок.

Коротка інформація про технологічний процес
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Установка і з'їзд мотовоза проводиться машиністом на «нульово-
му» місці, переїзді, спеціально облаштованій ділянці в такому поряд-
ку: вмикається привод насоса НШ-100 і привід заднього моста трак-
тора навантажувача;  машиніст на першій передачі I діапазону (швид-
кість до 5 км/год.) заїжджає на колію рухом вперед, вирівнюючи котки
і машину уздовж колії; вмикається живлення панелі приладів керуван-
ня ММТ-2П; рукоятка 3 розподільника Р1 переводиться в положення
"на себе";  важелем гідророзподільника Р2, машиніст керує перекла-
дом задніх котків комбінованого ходу на рейки через камеру відео-
спостереження стежить, щоб реборди котків потрапляли всередину
рейкової колії;  після постановки задніх котків на колію, машиніст про-
їжджаючи назад поворотом керма вправо або вліво вирівнює перед-
ню напівраму в нейтральне положення так, щоб передні котки вста-

новлені на ковші були над
рейками; стріла опускаєть-
ся до упору в нижнє поло-
ження; після постановки передніх і задніх котків на колію необхідно
трохи проїхати вперед або назад для повного вирівнювання задньої і
передньої напіврам у нейтральне положення; для фіксації рульового
механізму і блокування напіврам у середньому положенні, від гідро-
розподільника Р3 (важіль розташований праворуч від сидіння маши-
ніста) машиніст керує гідроциліндрами розпору рами, якими пневмо-
колеса вирівнюються в положення «прямо»; важелем 3 розподільника
Р1 вмикається компресор ПК-1,75, досягнувши робочого тиску в
системі, приступають до експлуатації. З'їзд мотовоза виконується у
зворотній послідовності.

Призначення і технічний опис
Мотовоз-навантажувач ММТ-2П з навісним

обладнанням на базі трактора ХТА-200-06 
призначений для експлуатації на залізницях
агропромислових комплексів, промислових 
підприємств, морських, річкових портів з колією
1520 мм і на автомобільних дорогах для прове-
дення маневрових робіт на залізниці і тягових
робіт на автомобільних дорогах.

Навантажувальне обладнання (ківш) при-
значене для навантаження сипких і дрібнокуско-
вих матеріалів у транспортні засоби, різні при-
ймальні пристрої і відвали, а також для виконан-

ня землерийно-транспортних робіт на ґрунтах 
1 і 2 категорій, в районах з помірним кліматом і
за температури не нижче мінус 40 °С. Для цього
трактор обладнано комбінованим залізничним
ходом; компресором ПК-1,75А; автозчіпним
пристроєм СА-3; додатковими ресиверами
загальним обсягом 300 л; системою повітряного
гальма трактора з додатковим пристроєм – кран
машиніста; електроустаткуванням додаткових
систем; системою відеоконтролю; системою
автоматичного розмикання автозчіпного 
пристрою СА-3; системою блокування зчлено-
ваних напіврам ММТ-2П. Протокол

Протокол випробувань 
№ 2468/0103-05-2020 від

03.07.2020 р.

Виробник
ТОВ «Спецкран», 61052,

Україна, м. Харків, вул. Велика
Панасівська, 106, 

телефон: +380577244538;
e-mail: spezkran@ukr.net

Особливості конструкції

Підвіска комбінованого ходу (задня)

Передня підвіска комбінованого ходу
(транспортне положення)

Висновки за результатами
випробувань
Харківська філія 

УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого 
рекомендує мотовози-навантажувачі
ММТ-2П на базі тракторів ХТЗ-156Б,

ХТА-200-06 для включення в
Державний реєстр технічних засобів,
рекомендованих для застосування в

агропромисловому комплексі
України.

Мотовоз-навантажувач ММТ-2П на базі 
трактора ХТА-200-06

Технічна характеристика за результатами випробувань 

Коротка інформація про технологічний процес

Показники призначення
Тип машини самохідна
Тип двигуна Д-260.4
Номінальна потужність к. с. (кВт) 210 (154,4)
Ширина колії, мм 1520
Маса, кг 12690
База напрямних котків, мм 4940

Показники транспортабельності
Габаритні розміри, мм:
– довжина по автозчепу 8310
– ширина 2505
– висота на автодорозі 3430
– висота на колії 3680
Транспортна швидкість, км/год. 40
Мінімальний дорожній просвіт, мм 410

Показники якості роботи
Час заїзду (з’їзду) на рейки, хв. 1,35
Мінімальний радіус вписування у криві залізничного шляху 50

Транспортування вагонів залізничними коліями
транспортувалось 4 вагони, 

нештатних ситуацій не виявлено
Робота з навантаження щебеню нештатних ситуацій не виявлено

Енергетичні показники
Питома витрата палива за час основної роботи, г/(кВт•год.) від 218 до 244

Експлуатаційно-технологічні показники
Швидкість руху, км/год.:

– у кривих радіусом більше 300 м, а також під час руху через
переїзди і стрілочні переводи

18

– у кривих радіусом менше 300 м, а також під час руху через
переїзди і стрілочні переводи

15

– на поїзному режимі 20
– на маневровому режимі 5
Персонал 1

Показники надійності

Середнє напрацювання на відмову, не менше 50, годин
110 (випробувань), 

980 (експлуатування) відмов не було
Економічні показники

Амортизаційні відрахування, грн. 248820,0
Затрати на поточний ремонт, ТО, грн. 384540,0
Затрати на дизельне паливо, грн. 24041,0
Прямі експлуатаційні затрати на 1 т транспортної роботи, грн./т 4,4
Річний економічний ефект від експлуатації 
мотовоза-навантажувача ММТ-2П, грн.

285000,0
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Призначення і технічний опис
Котел твердопаливний промисловий

«Кобзар-АП-60» призначений для теплопоста-
чання до житлових будинків і будівель комуналь-
но-побутового призначення, обладнаних систе-
мами водяного опалення з природною або при-
мусовою циркуляцією, у відкритих і закритих
системах опалення.

Типорозмірний ряд котлів твердопаливних
серії «Кобзар-АП» виготовляють у таких модифі-
каціях: «Кобзар-АП-60» потужністю 60 кВт,
«Кобзар-АП-120» потужністю 120 кВт, 
«Кобзар-АП-160» потужністю 160 кВт, «Кобзар-
АП-400» потужністю 400 кВт. Котли можуть пра-
цювати на подрібненому біопаливі (тріска, пеле-

ти, тирса, січка міскантусу). Конструкційне вико-
нання котлів типорозмірного ряду аналогічне.

Представлений на випробування котел
«Кобзар-АП-60» є типовим представником типо-
розмірного ряду, результати випробувань якого
характеризують котли твердопаливні промисло-
ві серії «Кобзар-АП» загалом.

Котел складається з вогнетривкої камери
згорання, бункера зберігання біопалива, меха-
нізму подачі палива, колосників у топці, трубного
теплообмінника, термоізоляційного кожуха теп-
лообмінника, обшивки котла, вентилятора над-
дуву, редуктора, автоматичного контролера
керування та насоса, гідравлічної системи очи-
щення колосників.

Протокол випробувань 
№ 2523/1601-01-2020 від 

14 грудня 2020 р.

ТОВ «Канівський механічний
завод» 

Особливості конструкції:

Бункер зберігання біопалива з
шнековим механізмом його подачі. 

Блок керування технологічним 
процесом

Висновки за результами 
випробувань

УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого 
вважає доцільним застосування

твердопаливних котлів серії
«Кобзар-АП», виробництва 

ТОВ «Канівський механічний
завод», для теплозабезпечення
сільськогосподарських та кому-

нальних приміщень у різних
регіонах України і пропонує
включити їх до Державного

реєстру технічних засобів для
агропромислового комплексу

Принцип роботи котла базується на спалю-
ванні в ньому твердого біопалива та розігріванні
теплоносія, отриманим теплом.

Горіння відбувається на колоснику в обкла-
деній вогнетривкою цеглою камері згорання,
завдяки чому підвищується температура горін-
ня, досягається повне спалювання летких ком-
понентів горіння та зменшуються викиди СО, що
також впливає на загальний ККД котла. Знизу
під колосник вентилятором подається повітря,
необхідне для інтенсивного горіння палива. 

Подача палива відбувається автоматично з
бункера шнеком. Частота обертання шнека
регулюється від 0 до 10 обертів/хв.

Котли твердопаливні серії «Кобзар серії АП»
мають гідравлічну схему протоку води, що
виключає створення зон застою, перегрівання
поверхонь  нагріву та забезпечує задовільне
тепловідведення. Технологічний процес тепло-
забезпечення здійснюється так, щоб темпера-
тура теплоносія на виході з котла становила від
70 оС до 90 оС, а на вході в котел – не менше 55 оС.
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Технічна характеристика за результатами випробувань 

Транспортабельність . Обладнання придатне
для транспортування всіма видами транспорту

Елементи конструкції. Відзначається
задовільною якістю виготовлення котла, має
сучасний дизайн, сконструйований з урахуван-
ням ергономічних вимог, має високий відсоток
автоматизації технологічних процесів

Конструкційні особливості. Теплоізоляція
котла гарантує максимальне зменшення втрат
тепла через стінки котла та ізоляцію. Відсутність
потоку холодного повітря в камері спалювання
робить процес горіння палива більш інтенсив-
ним та ефективним. Великий об’єм камери спа-
лювання забезпечує більш повне згорання палива
та знижує механічний та хімічний недопал.

Якість роботи . Для отримання 1 Гкал тепло-
вої енергії необхідно 125 м3 газу за ціною 9,00 грн/м3

(грудень 2020 р.). Витрати на природний газ
становлять 1125 грн/Гкал, що більш як в 4 рази

перевищує витрати за використання січки міс-
кантусу як палива

Показники надійності. Котел укомплекто-
вано агрегатами, які мають високий ступінь
надійності, за період випробувань відмов не 
відмічено

Експлуатаційні показники. 
Теплозабезпечення виробничого приміщен-

ня випробовуваним котлом здійснювалось за
теплопродуктивності 60 кВт (0,05 Гкал/год).
Котел працює цілодобово. Завантаження здій-
снюється автоматично

Енергетичні показники. Номінальні пара-
метри елементів електрообладнання відпові-
дають режимам його роботи, завантаженість
електрообладнання – 74 %, що свідчить про
оптимальний підбір електрообладнання котла

Економічні показники. Прямі експлуата-
ційні витрати становлять 533,58 , грн/Гкал  

Коментарі до результатів випробувань

Коротка інформація про технологічний процес

Показники призначення
Вид роботи Теплозабезпечення виробничих приміщень

Теплопродуктивність, кВт 60
Габаритні розміри танка-охолоджувача, мм:
ширина
глибина
висота

1000
1500
2000

Встановлена потужність, кВт 1,87

Показники якості роботи
Температура теплоносія, оС 10,7
Питомі витрати палива (подрібненого міскантусу), кг/Гкал 460

Питомі витрати електроенергії, кВт*год./Гкал 12,0
Показники надійності

Коефіцієнт готовності 1
Енергетичні показники

Споживана потужність, кВт 0,6
Встановлена потужність, кВт 1,87

Економічні показники
Прямі експлуатаційні витрати,  грн/Гкал 533,58
Кількість обслуговуючого персоналу, осіб 1



47

№ 1 (118) березень 2021 р.

Призначення і технічний опис
Кормозмішувачі двошнекові призначені для

приготування (дозування, розпушування, частко-
вого подрібнення та змішування) кормових сумі-
шей з різних (залежно від раціону) компонентів
(зелена маса, силос, сінаж, розсипне та пресова-
не сіно, концентровані корми), транспортування і
дозованого роздавання їх у годівниці або на кор-
мові столи.

Модельний ряд кормозмішувачів двошнеко-
вих виготовляється з об’ємом бункера 14 м3 і 16 м3.

Кормозмішувач складається з рами, ходової
частини, бункера, двох вертикальних змішуваль-
них шнеків, привода шнеків, зчіпного пристрою,
стоянкової опори, оглядової драбинки, гідравліч-
ної системи, електронної системи зважування.

Робочі орган кормозмішувача приводяться від
вала відбору потужності трактора.

Рама – жорстка зварна конструкція з товсто-
стінної профільної труби (6 мм або 8 мм), до якої

прикріплена балка зі здвоєними ходовими колеса-
ми, сниця зі зчіпною петлею. У передній частині
рами встановлено стоянкову опору.

Бункер, виготовлений у формі перевернутого
зрізаного конуса дещо приплюснутого з боків, слу-
гує для накопичення та змішування кормових ком-
понентів. Він встановлений на рамі на чотирьох
опорах з тензодатчиками зважування. Під днищем
бункера закріплені редуктори, а на них вертикаль-
ні змішувальні шнеки з ножами. У стінках бункера у
поздовжніх отворах встановлені протирізальні
пластини (контрножі), які фіксуються зовні. Вони
призначені для покращення подрібнення грубих
кормів до потрібних розмірів і виконують роль
регулювання відстані до подрібнювальних 
елементів.

Змішувальні шнеки з ножами слугують для
змішування, часткового доподрібнення та виван-
таження кормової суміші. Шнеки приводяться в
рух від ВВП трактора через карданну передачу та
планетарні редуктори.

Протокол випробувань 
2478/1102-01-2020 від 21 серпня

2020 р.

Виробник
ТОВ "Демі-мікс-Україна", 

м. Кременчук, Полтавська обл.

Особливості конструкції:
1 Можливість встановлювати 

дозувальну заслінку на два боки.
2 Здвоєні колеса полегшують 

експлуатацію на поганих дорогах.
3. Додатковий виток шнека сприяє

рівномірній роздачі корму.

Висновок за результами 
випробувань

Кормозмішувачі двошнекові
Demi-mix місткістю від 14 м3 до

18 м3 надійно виконують техноло-
гічний процес приготування,

транспортування і роздавання,
забезпечуючи високу рівномір-

ність змішування та роздавання,
мають сучасний технічний рівень.
Під час експлуатації кормозмішу-
вачів забезпечуються комфортні

умови праці механізатора, зручне
технічне та технологічне обслуго-

вування.
За показниками безпечності та
ергономічності кормозмішувачі

двошнекові Demi-mix
відповідають усім обов′язковим

вимогам 
ДСТУ 2189 та вимогам Технічного

регламенту 
безпеки машин.

УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого
рекомендує включити кормозмі-
шувачі двошнекові Demi-mix до
Державного реєстру технічних
засобів для агропромислового

комплексу.

Кормові інгредієнти завантажувальним
засобом подаються в бункер відповідно до
раціону. Конструкція кормозмішувача дає змогу
завантажувати компоненти кормосумішей
фронтальними, телескопічними або іншими
навантажувальними засобами. Послідовність
завантаження компонентів кормів повинна вит-
римуватись у такому порядку: грубі корми (сіно,
солома); силос; сінаж; корнаж; концентровані
корми (розсипні, гранульовані); мінерально-
вітамінні добавки. Дози контролюються елек-
тронним зважувальним пристроєм. Під час
завантаження вмикаються змішувальні шнеки,

при цьому вивантажувальне вікно закрите.
Перемішування компонентів кормосуміші про-
ходить „грибоподібним” способом (знизу-
вгору). Після перемішування та часткового под-
рібнення компонентів агрегат під׳їжджає до
годівниці або кормового столу. Гідроциліндром
відкривається вивантажувальне вікно на величи-
ну, яка відповідає нормі роздавання кормової
суміші, при цьому агрегат починає рухатись
проходом уздовж годівниць. Після закінчення
роздавання корму закривається вивантажуваль-
не вікно та вимикається привод кормозмішувача.
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Технічна характеристика за результатами випробувань 

Агрегатування. Кормозмішувач агрегату-
ється з тракторами без ускладнень

Транспортабельність. Габаритні розміри в
транспортному положенні не перевищують нор-
мативних . 

Якість роботи. Кормозмішувач задовільно
виконує заданий технологічний процес змішу-
вання, доподрібнення, транспортування та
дозованого роздавання кормосуміші ВРХ.

Показники надійності. За період випробу-

вань відмов не відмічено
Показники безпеки та ергономічності.
Відповідає вимогам ДСТУ 2189, а також

ДСТУ EN 1553, ДСТУ EN ISO 4254-1, ДСТУ EN 12965
Експлуатаційно-технологічні показники.

Експлуатаційно-технологічні показники мають
достатній рівень

Економічні показники. Затрати праці та
прямі експлуатаційні витрати отримані у відпо-
відних умовах експлуатування змішувача.

Коментарі до результатів випробувань

Коротка інформація про технологічний процес, 
у якому застосовується культиватор

Показники призначення
Тип машини Напівпричіпний
Агрегатування - трактор тягового класу 2,0 Бєларус 892
Частота обертів ВВП трактора, об/хв 540
Кількість шнеків, шт. 2
Продуктивність (завантаження, змішування, роздавання), т/год. 9,6

Показники якості виконання технологічного процесу
Рівномірність змішування корму, % 93,27

Рівномірність роздавання корму, % 92,68
Середній розмір подрібнених часток, мм 21,2
Ступінь доподрібнення стеблового корму, разів: за соломою 8,5

Показники транспортабельності
Габаритні розміри в транспортному положенні, мм:
- довжина
- ширина
- висота

6380
2270
2550

Дорожній просвіт, мм 440
Показники надійності

Середній наробіток на відмову, год. Відмови не виявлені
Питома сумарна трудомісткість усунення відмов, люд-год./год. Відмови не виявлені

Економічні показники
Затрати праці, люд.-год./т 0,10
Прямі експлуатаційні витрати, грн./т 60,37
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