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УДК 633.1:631.51:004.451.34 

 

ДЕФРАГМЕНТАЦІЯ ТЕХНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ РІШЕНЬ ДЛЯ 

ДИФЕРЕНЦІЙОВАНИХ СИСТЕМ ОБРОБІТКУ ГРУНТУ, СІВБИ, 

ЗБИРАННЯ, ДОРОБКИ ТА ЗБЕРІГАННЯ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР З 

АДАПТАЦІЄЮ ДО УМОВ ГОСПОДАРЮЮЧОГО СУБ’ЄКТА 

 

В. Кравчук, д-р техн. наук, чл.-кор. НААНУ, Л. Шустік, канд. техн. наук,  

В. Погорілий, С. Маринін, Л. Іваненко, О. Бондаренко 

УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого  

В. Думич 

Львівська філія УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого  
 

 

Дефрагментація техніки – раціональне упорядкування наявного 

техніко-технологічного забезпечення з можливою модернізацією його 

складових або їх повного оновлення для господарюючих суб'єктів, що 

враховує особливості відомих систем техніко-технологічних рішень 

(наприклад, минулої системи машин соціалізму та сучасної фірмової 

системи машин), доповнює неефективні ланки в частині обліку розмірно-

ресурсно-технологічної гнучкості, адаптації до систем інтелектуалізації, 

стимулюванні нових розробок, об'єктивності декларування споживчих 

характеристик та, як наслідок, оцінювання впливу на економічно-соціальний 

розвиток. 

 

Ключові слова: дефрагментація, техніко-технологічні рішення, ґрунт, 

обробіток, диференційована система, зернові культури, господарюючий 

суб’єкт, адаптація. 

 

Суть проблеми. Ефективне ведення рослинницької галузі в 

господарстві невід’ємно пов’язане із застосовуваними техніко-

технологічними рішеннями. Відомо декілька підходів до їх формування. В 

радянський період це була замкнута система машин, яка опиралась на типові 

технологічні рішення (карти), які виконувались однотипними машинами 

старих поколінь змінної ширини захвату. Така система передбачала 

жорсткість техніко-технологічних зв’язків, неможливість інтелектуалізації 

технологічних процесів. Для її реалізації необхідно було мати повний 

комплект машин технологічного ланцюга. Загалом такий підхід 

уповільнював розвиток господарств. 

Фірмовий підхід формування техніко-технологічних рішень, серед яких 

найбільш відомими є їх ексклюзивні приклади для фірм Амазоне (система 

ЗС), Лемкен, Кун, Ведерстад тощо забезпечує гнучкість вибору машин в 

рамках розробок певного виробника. Такі машини інтелектуалізовано, однак  
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в багатьох випадках можуть лише фрагментарно забезпечувати 

технологічний ланцюг. Не завжди з декларованих таким виробником 

параметрів споживчих характеристик можна зробити висновок про їх 

пристосованість до вітчизняних умов. Є чіткий тренд між використанням 

такої техніки і високою собівартістю продукції.  

Запропонований принцип дефрагментації техніки є методологічним 

підходом раціонального упорядкування наявного техніко-технологічного 

забезпечення з можливою модернізацією його складових або їх повного 

оновлення для господарюючих суб'єктів, враховує особливості відомих 

систем техніко-технологічних рішень (наприклад, минулої системи машин 

соціалізму та сучасної фірмової системи машин) доповнює неефективні 

ланки в частині обліку розмірно-ресурсно-технологічної гнучкості, адаптації 

до систем інтелектуалізації, стимулювання нових розробок, об'єктивності 

декларування споживчих характеристик та, як наслідок, оцінювання впливу 

на економічно-соціальний розвиток. 

На рисунку 1 зображено граф принципів формування техніко-

технологічних рішень. 

 

 
 

Рисунок 1 – Граф принципів формування техніко-технологічних рішень 

 

Оскільки в господарствах представлено широку номенклатуру техніки 

різних поколінь з недостатньою або декларованою інформацією про її 

споживчі характеристики, відсутня об’єктивна перевірена інформація про 

нову техніку, недостатньо приділено увагу впровадженню засобів 

інтелектуалізації, було проведено дослідження. 

Мета досліджень – підвищити продуктивність галузі рослинництва на 

основі дефрагментації.  
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Поставлено такі завдання : 

- провести аналіз передумов використання різних систем обробітку  

ґрунту, запропонувати їх класифікацію, сформулювати базові вимоги та 

оцінити  перспективи їх функціонування; 

- визначити типорозміри господарств та встановити їх взаємозв’язок з 

рівнями ресурсозбереження; 

- встановити процедуру вибору (ранжування) ефективності техніки для 

формування МТП; 

- розробити підходи  формування регістру техніки; 

- розробити методологію дефрагментації техніко-технологічних рішень 

для диференційованих систем обробітку ґрунту, сівби, збирання, доробки та 

зберігання зернових культур з адаптацією до умов господарюючого суб’єкта; 

- провести дослідження та підготувати проекти складу МТП господарств 

різних зон типорозмірів та напрямків виробництва; 

- новітні техніко-технологічні рішення для диференційованої системи  

обробітку ґрунту і сівби при вирощуванні зернових культур. Проект «АгроОлімп-

150» для господарств зернового напрямку з площею ріллі понад 2000 га; 

- проект складу машинно-тракторного парку для господарств зони  

Полісся з площею  ріллі до 50 га та до 500 га; 

- проект складу машинно-тракторного парку для господарств зернового 

напрямку з площею ріллі 500-2000 га; 

- встановити економічну ефективність проектів; 

- провести впровадження проектів та адаптацію алгоритмів їх побудови 

для вирішення різних народногосподарських задач. 

Виклад основного матеріалу досліджень. На основі аналізу структури 

витрат на виробництво продукції рослинництва в розрахунку на 1 га посівної 

площі встановлено, що ефективним напрямком зменшення витрат в 

господарстві на виробництво продукції рослинництва є зменшення витрат на 

експлуатацію МТП шляхом вибору раціональної системи обробітку ґрунту, 

оскільки їх частка сягає 30-35 %, в яких в свою чергу витрати на пальне 

складають 60-70 %. Це той ресурс, на який можливий вплив безпосередньо в 

господарстві, оскільки використовувані системи обробітку ґрунту і сівби є 

найбільш енерговитратними ланками повного технологічного ланцюга. 

В попередніх дослідженнях [1] запропонована класифікація систем 

обробітку ґрунту є науково обґрунтованою і висвітленою в друкованих 

виданнях. Базовими вимогами систем обробітку ґрунту є вплив на бур'яни та 

рослинні рештки, глибина обробітку, збереження і накопичення вологи, 

умови реалізації сівби. 

Встановлено також перспективу використання різних систем обробітку 

ґрунту [2]. Прогнозним напрямком удосконалення обробітку ґрунту є 

зменшення його інтенсифікації на основі диференціації, що буде залежати від 

грунтово-кліматичного розташування та розмірно-ресурсно-технологічного 

забезпечення господарств. 
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Рисунок 2 – Прогнозна структура застосування різних систем обробітку ґрунту 

залежно від технічного і технологічного забезпечення конкретного господарства. 
 

Тому обґрунтований вибір системи обробітку ґрунту є похідною впливу 

різних чинників, найбільш вагомим з яких є можливість ресурсозбереження 

безпосередньо в господарстві на основі управління витратами на 

експлуатацію МТП. Встановлено тренд у бік зменшення інтенсифікації 

обробітку ґрунту на основі диференціації, що буде залежати від грунтово-

кліматичного розташування та розмірно-ресурсно-технологічного 

забезпечення господарств.  

Реалізація вихідних вимог до базових технологічних операцій є 

головною складовою досягнення у вирощуванні зернових культур їх 

виробничого агротехнічного потенціалу та кондицій зерна під дороблення та 

зберігання товарного зерна з експлуатаційно-технологічними, енергетичними 

та якісними показниками конкурентоспроможного рівня.  

Виходячи з рисунка 3, в рослинництві є доцільним розподіл господарств 

на чотири типорозміри, які враховують типовість в технологічних підходах, 

ресурсозабезпеченні та організаційних формах господарювання [3], а саме: 

господарств до 50 га, від 50 до 2000 га. 
 

 
Рисунок 3 – Розподіл діючих сільськогосподарських підприємств за розміром 

сільськогосподарських угідь для дефрагментації складу техніки. 
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Проведено аналіз типорозмірів господарств та їх зв’язок з рівнем 

ресурсозбереження [4], що представлено на таблиці. 

 

Таблиця 1 – Типорозміри господарств та їх взаємозв'язок з рівнем 

ресурсозабезпечення 
 

Основні 

показники 

Типорозмір господарств, рівні ресурсозабезпечення, рівні 

технологій, їх параметри 

До 50 га 

Низький 

Екстенсивні 

50-500 га 

Задовільний 

Нормальні 

500-2000 га 

Достатній 

Інтенсивні 

Більше 2000 га 

Високий 

Високі 

1. Сорти Толерантні Пластичні Інтенсивні 
З заданими 

параметрами 

2. Добрива 
Практично 

відсутні 

Підтримуючі 

дози, стартові 
Програмовані 

Інформаційні по 

фазах врожаю 

3.Захист 

рослин 

Пасивний 

або відсутній 
Епізодичний 

Інтегрований за 

порогом 

шкідливості 

Комбінований, 

біологохімічний 

4.Обробіток 

ґрунту 

Система 

відвальної 

оранки 

Ґрунтозахисна 

Диференційована 

мінімальна, в т.ч. 

нульова 

Оптимізована за 

проектом 

5. Якість 

продукції 

Не визначена 

в залежності 

від умов 

року 

Нестійко-

задовільна, 

малокерована 

Відповідає 

вимогам ринку, 

умовно керована 

Збалансована по 

компонентах, 

керована 

6. Техніка 
І-II 

покоління 
III покоління 

IV покоління, 

Багатофунк-

ціональна, 

високоенерго-

насичена 

Адаптована до 

конкретних умов 

зони з викори-

станням 

інформаційних 

систем для 

керованого 

землеробства 

7. Машино-

використання 

Некероване, 

за здатністю 

механізатора 

За техноло-

гічними 

картами під 

контролем 

агронома 

Великогрупове за 

операційними 

технологіями 

Керування 

агрегатом у 

відповідності з 

потребами рослин 

та грунту 

 

Можна резюмувати, що типорозміри господарств тісно корелюють з їх 

ресурсним забезпеченням, а це визначає структуру МТП і його технічний 

рівень: 

- для господарств (домогосподарств населення та сільськогосподарських 

підприємств) з площами посіву до 50 га з екстенсивним рівнем технологій та 
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низьким ресурсозабезпеченням доцільне застосування малої та спрощеної 

одно операційної техніки ранніх поколінь; 

 - для господарств 50-500 га із нормальним рівнем технологій та 

задовільним рівнем ресурсозабезпечення доцільно застосовувати переважно 

вітчизняну та бувшу у вжитку імпортну техніку; 

 - для господарств 500-2000 га з інтенсивним рівнем технологій і 

достатнім ресурсозабезпеченням доцільне часткове використання 

високопродуктивної автоматизованої техніки вітчизняного та зарубіжного 

виробництва і фрагментарне використання елементів керованого 

землеробства; 

- для господарств більше 2000 га із високими рівнями технологій та 

ресурсозбереження доцільне використання багатоопераційної техніки 

переважно імпортного виробництва з комплексним використанням систем 

керованого землеробства. 

За результатами ранжування техніки забезпечено можливість наукової 

класифікації за групами і формування послідовного об’єктивного за 

споживчими характеристиками в підгрупах переліку машин на основі 

результатів незалежних випробувань. При цьому використано: групи, 

підгрупи машин, агровимоги, призначення, результати випробувань, 

енергетичні характеристики, продуктивність, робочу швидкість, особливості 

універсалізації та інтелектуалізації. 

Об’єднуючи типорозмір господарства, рівень його ресурсів, рівень 

технологій та ранжовані ряди техніки, отримуємо регістр технічних засобів – 

науково класифікований за групами і об'єктивно ранжований їх перелік за 

результатами випробувань, який враховує розмірно-ресурсно-технологічні 

рівні господарств 

 
Методологія дефрагментації техніко-технологічних рішень для диференційованих систем

обробітку ґрунту збирання зернових культур з адаптацією до умов господарюючого суб'єкта

Види

культур

-Зернові

-Зернобобові

-Технічні

-Інші

9

Основні складові технологій вирощування культур

Технологічні операції:

Збирання врожаю

Внесення добрив

Обробіток ґрунту

Сівба

Догляд за посівам

Захист рослин

Агрокультура:

Сівозміна

Підбір сортів

Системи:

- обробітку ґрунту;

- удобрення

Вимоги до

технологічних

операцій

Розмірно-ресурсно-

технологічний рівень

господарства

ВисокийВисокий
Більше

2000 га

ІнтенсивнийДостатній500-2000 га

НормальнийЗадовільний50-500 га

ЕкстенсивнийНизькийдо 50 га

Вибір техніки з регістру

Завантаження агрегатів

Дефрагментований якісно-кількісний склад МТП

Методологія дефрагментації техніко-технологічних рішень – це процедура

взаємоув'язки зональної типової сівозміни, відгуку біологічного потенціалу визначених

культур на систему обробітку ґрунту, сформованих агровимог до базових технологічних

операцій, розмірно-технологічно-ресурсного рівня господарств та адаптованого до

нього за результатами незалежних випробувань якісного і кількісного технічного

забезпечення визначеного за обсягами робіт та їх піковими завантаженнями, засобів

виробництва і робочої сили.

ГРАФІК ПІКОВИХ ЗАВАНТАЖЕНЬ

- посівна площа

- змінна продуктивність

- тривалість зміни

- кількість днів агростроку

Чергування культур та

систем обробітку грунту

 
 

Рисунок 4 – Методологія дефрагментації техніко-технологічних рішень для 

диференційованих систем обробітку ґрунту збирання зернових культур з 

адаптацією до умов господарюючого суб'єкта. 
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Використовуючи методологію дефрагментації техніко-технологічних 

рішень як процедуру взаємоув'язки зональної типової сівозміни, відгуку 

біологічного потенціалу визначених культур на систему обробітку ґрунту, 

сформованих агровимог до базових технологічних операцій, розмірно-

технологічно-ресурсного рівня господарств та адаптованого до нього за 

результатами незалежних випробувань якісного і кількісного технічного 

забезпечення визначеного за обсягами робіт та їх піковими завантаженнями, 

засобів виробництва і робочої сили можливо отримати дефрагментований 

якісно-кількісний склад МТП. 

За наведеними вище методологічними принципами дефрагментації було 

підготовлено проекти складів МТП на макро- та мікрорівнях, що охоплюють 

зони Лісостепу та Полісся України, поширюються на господарства зернового 

напрямку з площею ріллі 1500 га та 2500 га та зерно-картопле-кормового 

спрямування на площі 50 га та зерно-буряково-льонарського спрямування на 

площі 500 га [5]: 

 

 
 

Рисунок 5 – Новітні техніко-технологічні рішення для диференційованої  

системи обробітку ґрунту і сівби при вирощуванні зернових культур.  

Проект “АгроОлімп–150” - для господарств зернового напрямку 

 з площею ріллі понад 2000 га. 

 

Економічна ефективність проектів тісно пов’язана з розмірно-ресурсно-

технологічним рівнем господарств. 

Доцільно для господарств 2500-3000 га з інтенсивними і високими 

технологіями застосовувати достатній і високий рівні ресурсозабезпечення. 
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Рисунок 6 – Проект складу машино-тракторного парку для господарств 

зернового напрямку з площею ріллі 500 - 2000 га. 

 

 
а) 

 

 
б) 

 
Рисунок 7 – Проект складу машинно-тракторного парку для господарств 

зони Полісся з площею ріллі а) – до 50 га та б) – до 500 га. 
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Для господарств 1,5 тис. га доцільним є застосування нормальних і 

інтенсивних технологій з задовільним і достатнім рівнями забезпечення. Це 

забезпечує на виробництві зернових прийнятні межі рентабельності – 30-

80 % та швидку окупність проектів. 

Застосування засобів інтелектуалізації  доцільне на інтенсивних і 

високих технологіях за відповідно достатнього і високого рівня 

ресурсозабезпечення, що підвищує рентабельність виробництва і прискорює 

окупність. 

Джерелами ефективності з використанням інтелектуалізації є зниження 

витрат добрив до 15 %, зменшення витрат палива до 10 %, економія насіння до 

15 %. 

Перевірка проектів на дослідних сівозмінах та їх висвітлення на 

обласних семінарах, загальнодержавних та регіональних днях полів, 

міжнародних виставках, періодичних виданнях підтвердило доцільність 

застосування різних систем обробітку ґрунту та ефективність 

диференційованої зокрема, відкоригувало механізми дефрагментації техніки 

споживачів різних рівнів, сприяло розробленню, доведенню та модернізації 

вітчизняної техніки.  

 

Висновки 

Методологічні принципи та алгоритми дефрагментації техніки є 

об’єктивною науковою інформацією про наявне техніко-технологічне 

забезпечення сільськогосподарської галузі, дорожня карта розвитку АПК на 

макро- та мікроекономічних рівнях та визначення пріоритетних напрямків 

розвитку сільськогосподарського машинобудування. Врахування цих 

принципів при обґрунтуванні регіональної потреби в проектах для 

господарств різних зон, типорозмірів та напрямів виробництва – практична 

реалізація підвищення конкурентоспроможності галузі рослинництва в 

державі. 
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Аннотация 

Дефрагментация, как методологический подход рационального 

упорядочивания имеющегося технико-технологического обеспечение с 

возможной модернизацией его составляющих или их полного обновления для 

хозяйничающих субъектов, учитывает особенности известных систем 

технико-технологических решений дополняет неэффективные звенья в 

части учета размерно-ресурсно-технологической гибкости, адаптации к 

системам интеллектуализации, стимулировании новых  разработок 

объективности декларирования потребительских характеристик и как 

следствие – оценивания влияния на экономико- социальное развитие 

 

Summary 

Defragmentation, as methodological approach of rational arrangement of the 

present technique-technological providing with possible modernization of his 

constituents or them complete update for being in a charge subjects, takes into 

account the features of the known systems of техніко-технологічних decisions 

complements ineffective links in part of account of size-resource-technological 

flexibility, adaptation to the systems of intellectualization, stimulation of new 

developments, objectivity of declaration of consumer descriptions and, as a result, 

evaluation of influence on economic social development. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

УДК 57.086.8: 631.95: 631.86: 632.937 

 

МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ КОНСТРУЮВАННЯ АДАПТИВНИХ 

АГРОБІОІНЖЕНЕРНИХ СИСТЕМ  

 

В. Таргоня, д-р с-г наук 

УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого 

 

Розглянуто альтернативний постіндустріальний напрям вирішення 

проблем сільськогосподарського виробництва за рахунок інтегрованого 

використання біотехнологічних альтернатив. Запропоновано визначення та 

методологічні основи конструювання адаптивних агробіоінженерних 

систем.  

 

Ключові слова: сільськогосподарські постіндустріальні технології, 

адаптивні агробіоінженерні системи, біотехнологічні процеси, системний 

підхід, алгоритм конструювання. 

 

Суть проблеми. В екстремальних умовах світової системної кризи, що 

склалися, надзвичайно загострилася проблема визначення і прогнозування 

подальшого розвитку агротехнологій і технічних засобів для їх забезпечення: 

чи йти й надалі традиційним шляхом еволюційного розвитку індустріальних 

агротехнологій, які мають потребу у все більших енерговитратах і створюють 

цілу низку еколого-економічних проблем, або використовувати 

альтернативний постіндустріальний напрямок, який базується на останніх 

досягненнях сільськогосподарської біотехнології. 

Сучасне сільськогосподарське виробництво характеризується 

невизначеністю у співвідношенні між сільськогосподарськими угіддями, 

незбалансованістю біохімічних речовин і енергії в агроландшафтах, 

недосконалістю системи охорони ґрунтів і моніторингу земельних ресурсів. 

Все це зумовлює не тільки зниження потенційної родючості ґрунтів, але й 

порушення екологічної стійкості навколишнього середовища, зниження 

продуктивності сільськогосподарських угідь [1, 2]. 

Вищезгадані причини зумовили те, що біологічний потенціал ґрунтів 

використовується лише на 20-30 %, а енерговитрати на отримання одиниці 

продукції рослинництва в 2-5 разів перевищують енерговитрати в розвинених 

країнах. При цьому енерговитрати на добриво і захист рослин в інтенсивних 

технологіях вирощування становлять 32-64 % від загальних залежно від 

вирощуваної культури [2, 3].  

Повна відмова від індустріальних методів ведення 

сільськогосподарського виробництва призводить до різкого падіння 

врожайності, а перехід на біологічне землеробство збільшує енерговитрати. 

Все це обумовлює необхідність пошуку, розроблення і застосування 
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альтернативних екологічно безпечних енергозбережних механізованих 

технологій вирощування сільськогосподарських культур, а також 

відповідного устаткування для їх реалізації [4, 5]. 

Одним з перспективних напрямів виходу з ситуації, що склалася, є 

інтегроване використання в сільськогосподарському виробництві 

альтернативних біотехнологічних операцій як складових адаптивних 

агробіоінженерних систем [6, 7, 8, 9].  

Визначення адаптивної агробіоінженерної системи. Адаптивна 

агробіоінженерна система являє собою біотехнічну систему або 

агротехноценоз, до складу якого входять біологічні та технічні складові. 

Під біотехнічною системою розуміється особливий клас великих систем, 

який являє собою сукупність біологічних і технічних елементів, що пов’язані 

між собою єдиним контуром керування. В такій системі конструкційне 

рішення технічних елементів повинно бути таким, щоб максимально сприяти 

взаємодії з біологічними елементами [4]. 

У відповідності з класичним визначенням, яке було введено Б.І. Купріним, 

під техноценозом розуміється обмежена у просторі та часі взаємозв’язана 

сукупність надалі неподільних технічних виробів-особин, які об’єднані слабкими 

зв’язками. Зв’язки в техноценозі мають особливий характер, який обумовлено 

конструкційною, а в більшості випадків і технологічною незалежністю окремих 

технічних виробів і різноманітністю задач, що вирішуються. Взаємоув’язаність 

техноценозу визначається єдністю кінцевої мети, яка досягається за допомогою 

спільних систем управління, забезпечення тощо. 

На відміну від промислових техноценозів, агротехноценози мають 

набагато міцніші зв’язки між технічними засобами, що обумовлено жорстким 

взаємозв’язком ланок агробіоценозу.  

Адаптивна агробіоінженерна система являє собою біотехнічну систему, 

до складу якої входять: 

- ґрунт, на якому вирощується агрокультура; 

- основний біологічний об`єкт – агрокультура, яка вирощується з 

метою отримання  високоліквідної натуральної рослинної сировини; 

- технічні засоби для вирощування, збирання та переробки 

високоліквідної натуральної рослинної сировини; 

- біологічні агенти, які забезпечують виконання 

сільськогосподарських біотехнологічних операцій (біоконверсії органічних 

відходів в біологічно активні, гуміномісткі добрива та поновлювані 

біопалива, виробництва мікробіологічних і ентомологічних препаратів 

захисту рослин тощо); 

- технічні засоби для культивування, утримання та збереження 

біологічних об`єктів (культури або консорціуму мікроорганізмів, 

вермикультури, ентомоакариофагів тощо);  

- технічні засоби транспортування та внесення отриманих біологічних 

агентів в агробіоценози;  
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- оператори, які забезпечують відповідність виконання агротехнічних, 

біотехнологічних  та технічних операцій. 

Постіндустріальне виробництво є наступним етапом розвитку систем 

виробництва і характеризується гнучким характером організації, 

«налаштовуванням» системи на зовнішні умови, відсутністю  жорсткої 

стандартизації і перенесенням основного значення з виробництва на 

розробку. Система управління є динамічною і формалізація здійснюється на 

кожному етапі, так що можна сказати, що система управління працює саме з 

конкретними ресурсами.  

За постіндустріального виробництва замість технологій реалізуються 

метатехнології, тобто способи виробництва технологій [1, 2]. 

На відміну від біотехнологічних процесів виробництва харчової і 

фармакологічної продукції, в яких використовуються монокультури і 

стерильні живильні середовища, що дозволяє розробити більш-менш 

прийнятну ідеальну модель процесу, для розроблення більшості 

сільськогосподарських біоконверсних процесів використовують переважно 

евристичні методи. 

Все це обумовлює необхідність розробки системного підходу до 

створення і оцінювання сільськогосподарських технологій взагалі і 

агробіоінженерних систем зокрема. 

Системний підхід – це загальнонауковий методологічний напрям, в 

рамках якого розробляються методи і засоби теоретичного дослідження 

складно організованих об'єктів (систем), що спрямований (на відміну від 

системного аналізу) на теоретичне розгортання знання, формування і 

розвиток специфічних предметів наукового дослідження. Системний аналіз – 

це науковий напрям, пов'язаний з розробленням методології розв'язування 

проблем прикладного характеру [10]. Єдиної методики системного підходу і 

системного аналізу в наукових дослідженнях поки що немає. У практиці 

досліджень системний підхід застосовується з використанням таких методик: 

процедур теорії дослідження операцій, яка дає можливість дати кількісну 

оцінку об'єктам дослідження; аналізу систем дослідження об'єктів в умовах 

невизначеності; системотехніки, яка включає проектування і синтез складних 

систем в процесі дослідження їх функціонування [11]. 

Враховуючи вищевикладене, в розрізі проблеми, яка розглядається, під 

системним підходом розуміється використання для вирішення 

біотехнологічних завдань системи (а точніше – комплексу) взаємопов'язаних 

між собою методів наукових досліджень в межах функціонування єдиної 

системи ―природознавство – технічні науки – виробництво‖. 

Мета дослідження – розробити методологічні основи конструювання 

агробіоінженерних систем на основі використання системного підходу. 

Результати досліджень. Аналіз вітчизняних і зарубіжних 

агробіоінженерних систем, що діють, показує, що базовими 
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біотехнологічними операціями повинна бути, як мінімум, взаємопов'язана з 

реальним агробіоценозом сукупність наступних біотехнологічних процесів:  

 мікробіологічна ферментація (компостування, аерування, метанове 

зброджування); 

 вермикомпостування, культивування безхребетних; 

 виробництво і застосування ентомологічних і мікробіологічних 

препаратів захисту рослин. 

З метою дослідження агробіоінженерних систем проведено оцінювання 

відповідно до їх класифікації. 

Тип системи: 

 за походженням – змішана (природно-штучна); 

 за характером зв'язку із зовнішнім середовищем – відкрита із 

значним впливом на довкілля; 

 за складністю – складна комбінована система живих і технічних 

(неживих) складових елементів, з яких технічні складові є простими 

динамічними підсистемами із заданим законом поведінки, а живі складові 

мають системи саморегуляції (гомеостазу) з частково відомими або 

досліджуваними законами поведінки (у складі агробіоценозу або 

техноценозу) і закономірностями, які знаходяться поза нашою свідомістю; 

 за принципом поведінки – гомеостатична з частковим 

передбаченням; 

 за ступенем організованості – комбіновані з технічною регуляцією і 

біологічною саморегуляцією; 

 за ступенем ресурсної забезпеченості управління – складні, 

енергокритичні; 

 за описом змінних – змішані; 

 за способом управління – комбіновані з управлінням ззовні і 

біологічними системами саморегуляції; 

 за кількістю операторів системи – непараметричний клас (оператори 

відомі частково). 

Запропонований варіант системного підходу для розроблення 

біотехнологічних процесів і устаткування для їх реалізації у складі 

агробіоінженнерної системи (рис. 1). 

Такий підхід базується на використанні в першу чергу аналітичних і 

лабораторно-виробничих досліджень, а також гносеологічних прийомів 

інженерно-технічних досліджень (конструювання, проектування і 

випробування). Використання системного аналізу має свої певні особливості, 

які обумовлені специфікою використання біотехнологічних альтернатив у 

сільськогосподарському виробництві. 
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Рисунок 1 – Структурна схема системного підходу для розроблення 

біотехнологічних процесів і устаткування для їх реалізації у складі 

адаптивних агробіоінженерних систем 
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Для побудови ідеальної моделі біотехнологічного процесу на основі 

експериментальних даних, на наш погляд, доцільно використовувати метод 

синтезу регресійних моделей, які не потребують апріорного знання структури 

моделі. Застосування цього методу, як показала практика, дозволяє отримати 

адекватну модель процесу, яка досить для проектування біотехнологічних 

процесів і устаткування для їх реалізації [12]. 

Для побудови логістичних і компартментальных моделей потоків енергії 

і речовин використовується ценологический підхід. Такий же підхід 

використаний і для вирішення винахідницьких завдань з метою усунення 

біотехнологічних і технічних суперечностей під час проектування 

біотехнологічних процесів. 

Враховуючи те, що сільськогосподарська біотехнологія є 

мультидисциплінарною галуззю знань, яка інтенсивно розвивається через 

наявність соціальних потреб, до складу системного підходу також включена 

розробка нормативної бази (номенклатури і вимог до показників якості 

виконання біотехнологічного процесу). 

На основі аналізу структурної схеми системного підходу і показників 

функціонування існуючих агробіоінженерних систем був запропонований 

алгоритм розробки біотехнологічної складової агробіоінженерної системи, в 

основу якого покладено ценологічний підхід до визначення переліку 

основних (базових) біотехнологічних операцій і їх основних параметрів, а 

також до підбору або розроблення необхідного технологічного устаткування. 

Основна мета конструювання агробіоінженерної системи – підвищити 

ефективність біологічного виробництва сільськогосподарської продукції 

шляхом комплексного використання біотехнологічних операцій для 

досягнення синергетичного ефекту за рахунок відновлення малого 

коловороту речовин в агробіоценозі. 

Слід зазначити, що на відміну від прийнятого поняття біологічного 

виробництва, яке базується на мінімізації техногенного впливу на 

агробіоценоз для забезпечення умов його самовідновлення, агробіоінженерна 

система передбачає науково обґрунтоване інтенсивне використання 

механізованих біотехнологічних альтернатив для відновлення порушеної 

природної рівноваги. В агробіоінженерній системі забезпечується 

дотримання всіх вимог біологічного виробництва до біотехнологічних 

операцій і їх біологічних агентів. 

Основною особливістю конструювання агробіоінженерної системи, як і 

будь-яких складних біотехнічних систем, є наявність значної кількості 

чинників впливу. Лише незначна частина (до 10 %) таких чинників є 

детермінованою, тобто такими, які мають чітку певну залежність і можуть 

бути розраховані. Більшість же залежностей мають стохастичний характер з 

високим ступенем невизначеності. 

Тому в даний час розробка складних біотехнологічних систем як у нас в 

країні, так і за кордоном носить переважно евристичний характер. Внаслідок 
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цього більшість розробок сільськогосподарських біотехнологічних процесів 

потребують значного доопрацювання, а, як мінімум, над кожної третьої з них 

роботи припиняються через непрацездатність процесу або негативних 

наслідків його використання. 

Обумовлюючи загальні вимоги до конструювання агробіоінженерних 

систем, слід враховувати, що: 

–  необхідно дотримуватися екологічних законів існування 

агроландшафтів як категорії екосистем; 

– збільшення структурованості виробничої системи призводить до 

підвищення її стійкості; 

–  виробничою системою агробіоінженерної системи є не окреме 

сільськогосподарське виробництво, а цілий агроландшафт, який включає 

комплекс виробництв; 

–  у виробничу частину агробіоінженерної системи повинні бути включені, 

як додаткові ланки агробіоценозу, біотехнічні підсистеми з високою 

концентрацією біологічних агентів (ферментативні установки переробки біомаси 

на біогумус, бокси культивацій для вермикомпостування, устаткування для 

виробництва ентомологічних і мікробіологічних препаратів і тому подібне); 

–  агробіоценоз агробіоінженерної системи повинен мати в своєму 

складі відповідні автотрофні і гетеротрофні ланки для локалізації і виведення 

з малого коловороту речовин метаболітів, токсинів і зовнішніх полютантів. 

Загальний алгоритм розробки біотехнологічної складової 

агробіоінженерної системи. 

Етап 1. Збір і аналіз початкових характеристик: 

— існуючі технології виробництва сільськогосподарської продукції;  

— стан ґрунтів, передісторія їх використання; 

— реальний потенціал оргганомістких відходів (вторинної сировини, 

придатної для біоконверсної переробки); 

— визначення реально можливих розмірів і напрямку виробництва 

агробіоінженерної системи, яка конструюється. 

Етап 2. Розроблення технологічного проекту агробіоінженерної системи: 

— побудова і аналіз ценологічних, компартментальних і 

біоенергетичних моделей конкретного виробництва;  

— вибір базових біотехнологічних операцій;  

— визначення об'ємів виробництва і основних параметрів базових 

біотехнологічних операцій; 

— розробка варіанту техноценоза біотехнологічної складової з 

використанням експертної системи багатофакторного аналізу для вибору 

технологій і устаткування для використання біотехнологічних альтернатив в 

сільськогосподарському виробництві. 

Етап 3. Аналіз результатів впровадження агробіоінженерної системи в 

початковий перехідний період і внесення коректив в базові біотехнологічні 

процеси: 
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— визначення реальних показників функціонування агробіоінженерної 

системи ; 

— визначення реальних виробничих показників реалізації 

біотехнологічних процесів; 

— внесення технологічних і технічних коректив до біотехнологічних 

процесів (у разі необхідності). 

При конструюванні агробіоінженерних систем необхідно брати до уваги 

такі стратегічні принципи: 

 підбір і розроблення відповідних машин, агрегатів і устаткування не 

за окремими технологічними операціями, а в системі, як складнику науково 

обґрунтованих технологій вирощування культур; 

 створення інтегрованої біотехнологічної системи мобілізації і 

відновлення біологічного потенціалу ґрунтів шляхом впровадження 

комплексів машин для моніторингу і реалізації ефективної агробіотехнологій 

на основі використання нетоварної частини урожаю, виробництва і 

використання біогумусу, органомінеральних сумішей і біопрепаратів; 

 індустріалізація технологій виробництва альтернативних добрив і 

біопрепаратів для забезпечення їх багатотоннажного виробництва і зниження 

собівартості; 

 застосування технологічного прийому винесення мікробіологічних 

процесів гуміфікації і накопичення гумусу в ґрунтах, які здійснюються 

протягом десятків і сотень років, на промислові майданчики, де аналогічні 

процеси протікають у ферментативних системах протягом 5-40 діб, з 

подальшим внесенням до ґрунту отриманого біогумусу для прискореного 

відновлення родючості. 

 

Висновки. 

Таким чином, запропоновано варіант системного підходу до 

розроблення біотехнологічних процесів для їх реалізації як складової 

адаптивних агробіоінженерних систем базується на використанні 

ценологічного підходу, аналітичних і лабораторно-виробничих досліджень, а 

також гносеологічних прийомів інженерно-технічних досліджень 

(конструювання, проектування і випробування). Вказані методологічні 

основи дозволяють формалізувати процес розроблення і використання 

біотехнологічних операцій, а також усунути можливі помилки існуючого 

евристичного підходу. 
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Аннотация 

Рассмотрено альтернативное постиндустриальное направление 

решения проблем сельскохозяйственного производства за счет 

интегрированного использования биотехнологических альтернатив. 

Предложено определение и методологические основы конструирования 

адаптивных агробиоинженерных систем.  

 

Summary 

The alternative is considered post industrial direction of decision of problems 

of agricultural production due to the computer-integrated use of biotechnological 

alternatives. Determination and methodological bases of constructing of the 

adaptive агробиоинженерных systems is offered. 
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ПРОЕКТИ «АГРООЛІМП-СТЕП 200» ТА «АГРООЛІМП-СТЕП 300»: 

ДОСЛІДЖЕННЯ ТА РОЗРОБЛЕННЯ ПРОЕКТІВ ОПТИМІЗОВАНИХ 

ЗА СКЛАДОМ МАШИННО-ТРАКТОРНИХ ПАРКІВ В БОГАРНИХ 

УМОВАХ ПІВДНЯ УКРАЇНИ 

 

О. Митрофанов, А. Мігальов, І. Легкодух,  

Південно-Українська філія УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого 

 

У статті представлені матеріали оптимізації техніко-технологічного 

забезпечення для типових господарств півдня України. Проведено 

дефрагментацію технічних засобів вирощування культур в сівозмінах за 

проектами “АгроОлімп-Степ 200” та “АгроОлімп-Степ 300”. Визначено 

склад машинно-тракторних парків із застосуванням процедури ранжування 

тракторів і сільськогосподарських машин. 

 

Ключові слова: проект “АгроОлімп”, дефрагментація, 

диференційована система обробітку ґрунту, агротехнологічні операції, типи 

машин, ранжування, машинно-тракторний парк, техніко-технологічне 

забезпечення, продуктивність. 

 

Суть проблеми. Агропромислове виробництво, зокрема рослинництво, 

характеризується значною інваріантістю підходів до вирішення завдань 

виробництва і досягнення його ефективності, наявністю впливів випадкових 

та непереборних факторів. Ці особливості значно ускладнюють завдання 

створення успішних та ефективних засобів механізації виробничих процесів 

у рослинництві та призводять до строкатості і дуже широкої номенклатури 

технічних рішень. У названих умовах досягнення ефективності рішень в 

агротехнологіях, чи то в агротехніці – можливе лише на базі системних 

підходів [1]. 

Ці об’єктивні вимоги привели в часи СРСР до створення постійно-

діючої з періодичним обновленням ―Системи машин для комплексної 

механізації сільськогосподарського виробництва‖ [2]. Створена система чітко 

регулювала номенклатуру і характеристики машин у відповідності до 

регіональних (зональних) агротехнологій, закритого внутрішнього ринку 

Радянського Союзу, що спрощувало сільгоспвиробникам вибір та планування 

оновлення машинно-тракторних парків (МТП), а виробникам сільгосптехніки 

– напрямків розвитку своєї продукції.  

У теперішні часи сільгоспвиробники України мають повний доступ до 

впровадження агротехнологій світового досвіду та техніки світових 

виробників. Але крім позитивних аспектів цього процесу, виникає багато 

ускладнень вибору оптимальних рішень з величезного різноманіття 
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технологій і техніки та випадків суттєвих інвестиційних втрат у разі 

помилкових рішень. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Технологія вирощування 

сільськогосподарських культур характеризується тривалим процесом 

формування врожаю і передбачає цілу низку керованих та некерованих чинників, 

таких як грунтово-кліматичні умови, сівозміни, система захисту рослин, система 

удобрення, потенціал сорту, технологія обробітку ґрунту і сівби [3]. 

Оснащення сільськогосподарських господарств сучасною 

високопродуктивною технікою є основною умовою подальшого 

індустріального розвитку, росту продуктивності праці, збільшення 

врожайності сільськогосподарських культур, скорочення трудових, 

матеріальних та грошових витрат на виробництво продукції рослинництва. 

Енергозаощадження виробництва продуктів харчування є одним з 

актуальних питань сьогодення і сільськогосподарське виробництво не повинно 

стояти осторонь сучасних наукових досягнень та тенденцій розвитку техніки в 

цьому напрямку. У значній мірі витрати енергії пов’язані з рівнем технологій 

виробництва сільськогосподарської продукції та задіяними для їх реалізації 

комплексів машин. Саме на технічне забезпечення витрачається найбільший 

відсоток коштів у загальному обсязі витрат на виробництво продукції [4]. 

Для полегшення вибору технічних засобів під технології вирощування 

сільськогосподарських культур та окремі технологічні операції, наказом 

Міністерства аграрної політики України створений ―Державний реєстр 

технічних засобів для агропромислового комплексу України‖ [5]. 

Відповідні наукові дослідження в напрямках оновлення та оптимізації 

застосування агротехнологій та відповідно до них – комплексів машин та, як 

результат, техніко-технологічних рішень, здобули в УкрНДІПВТ ім. Л. 

Погорілого та його філіях брендову назву: проекти ―АгроОлімп‖ [6]. 

Мета дослідження. Розробити проекти з оптимізації техніко-

технологічного забезпечення для типових агропідприємств півдня України з 

метою підвищення продуктивності та ефективності галузі рослинництва за 

рахунок визначення типорозмірних рядів тракторів і сільгоспмашин, їх типів, 

номенклатури з виконанням процедури ранжування та підбору технічних 

засобів в реальних умовах господарювання. 

Виклад основного матеріалу. Наукові дослідження в напрямках 

оновлення та оптимізації застосування агротехнологій та відповідно до них – 

комплексів машин (МТП) для богарних умов Півдня України, проводилось 

фахівцями Південно-Української філії УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого у 2011-

2013 рр.  

Визначення розмірів типових господарств та типорозмірів базових 

елементів їх технічного забезпечення  

Як показує сегментація господарств рослинницької спеціалізації 

Херсонської області відносно площі їх ріллі (рис. 1), господарства з площею 

ріллі більше 2000 га займають 56% загальної площі порівнюваних 
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господарств, тому ці господарства, які суттєво впливають на об’єм товарної 

продукції, вибрані як об’єкти розроблення проектів. 

 

№ Розмір підприємств 

Кількість 

підприємств 
Площа ріллі 

шт. га % 

1 від 100 до 500 га 885 212.400 23 

2 від 500 до 2000 га 180 194.800 21 

3 від 2000 до 5000 га 91 289.930 32 

4 від 5000 до 10000 га 23 223.380 24 

 

 
 

Рисунок 1 – Розподіл сільгосппідприємств  

Херсонської області за розміром ріллі 

 

Саме господарства з площею ріллі більше 2000 га мають достатній 

інвестиційний потенціал для створення і розвитку машинно-тракторних 

парків, здатних у повному обсязі забезпечити самодостатність господарства у 

виконанні всіх агротехнологічних операцій вирощування 

сільськогосподарської продукції. Як правило, при цьому на аутсорсинг 

(виконання робіт за договорами послуг іншими суб’єктами господарювання) 

виділяють процеси моніторингу стану ґрунту, логістики вивезення урожаю, 

іноді – збиральні роботи та зберігання урожаю. 

Господарства площею 2-5 тис. га, утворені шляхом збереження 

господарських комплексів колишніх колгоспів, у деяких випадках – шляхом 

концентрації орендованих земельних угідь новими успішними суб’єктами 

господарювання. У більшості випадків ці господарства орієнтовані на 

використання техніки вітчизняного виробництва з купівлею 1-2 базових 

машин (тракторів, комбайнів) світових виробників. За типорозмірами машин 

23% 

21% 
32% 

24% від 100 до 500 га 

від 500 до 2000 га 

від 2000 до 5000 га 
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ці господарства орієнтовані переважно на застосування важкої техніки класу 

тяги 3 та допоміжної техніки класу тяги 1,4. 

Господарства площею 5-10 тис. га – утворені шляхом збереження 

господарських комплексів колишніх взірцевих колгоспів-міліонерів та 

новоутворених підрозділів агрохолдингів з високими інвестиційним 

потенціалом для оновлення техніки, впровадження передових агротехнологій 

та застосування найновітнішої техніки світових виробників. При створенні 

машинно-тракторних парків такі господарства орієнтовані на застосування 

переважно імпортованої важкої техніки класу тяги 5 та допоміжної техніки 

класу тяги 1,4-3 [7]. 

Об’єктами досліджень та розроблення проектів МТП для виробництва 

продукції рослинництва і богарних умовах Півдня України були вибрані 

техніко-технологічні рішення для типових господарства площею 3000 га 

та 7000 га з визначенням наступних типорозмірних рядів тракторів і 

агрегатованих з ними сільгоспмашин:  

- основних, потужністю 175-250 к. с. та 300-380 к. с.;  

- допоміжних, 80-100 к. с. та 120-140 к. с., відповідно для першого і 

другого типового господарства за розміром ріллі. 

Виходячи з потужності основних машин, проекти одержали назву: 

“АгроОлімп-Степ 200” – для господарств площею 2000-5000 га та 

“АгроОлімп-Степ 300” – для господарств 5000-10000 га [8]. 

Наукові дослідження та відпрацювання елементів проектів та 

випробування обраних до проектів машин у господарських умовах, 

проводились у сільгосппідприємствах Херсонської області, наближених до 

типових за грунтово-кліматичними умовами, розміром ріллі і спеціалізацією.  

Передумовою для формування МТП для проектів ―АгроОлімп-Степ 

200‖ та ―АгроОлімп-Степ 300‖ був вибір та наукове обґрунтування сівозмін з 

визначенням технологій обробітку ґрунту під кожну з культур з врахуванням 

їх біологічних особливостей вирощування. 

На наступному етапі були сформовані вимоги до якості виконання робіт 

та їх технічне забезпечення. 

Після визначення сівозмін, способів обробітку ґрунту в 

диференційованих системах всього комплексу технологічних операцій з 

вирощування сільськогосподарських культур у сівозмінах, проведено вибір 

типів машин для виконання цих технологічних операцій, відповідно для 

типових господарств площею 3000 та 7000 га. 

Визначення номенклатурного складу МТП  
На першому етапі досліджень проведено вибір тракторів для модельних 

господарств. 

При виборі тракторів було визначено два їх типорозміри: 

- основний – трактор, який застосовується для основного обробітку та 

більшості операцій обробітку ґрунту і сівби; 
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- допоміжний – трактор, який застосовується для догляду за посівами та 

може використовуватись для сівби і збирання незернової частини урожаю. 

Клас тракторів було визначено, виходячи із:  

- розмірів посівних площ господарства; 

- практики використання тракторів у господарствах відповідної їм 

площі;  

- оптимального завантаження тракторів у формуванні системи машинно-

тракторних агрегатів, виходячи з пропозиції на ринку та агротехнічних 

строків виконання агротехнічних операцій.  

У результаті остаточно сформувалися структура та наповнення проектів: 

- ―АгроОлімп-Степ 200‖ – проект складу МТП для типового 

господарства площею 3000 га в 6-пільній сівозміні з базовим трактором 

потужністю (175-240) к.с. та допоміжним трактором потужністю 80-100 к.с. 

- “АгроОлімп-Степ 300‖ – проект складу МТП для типового 

господарства площею 7000 га в 7-пільній сівозміні з базовим трактором 

потужністю 300-340 к.с. та допоміжним трактором потужністю 120-140 к.с. 

Передумовою вибору типів машин для забезпечення технологічних 

операцій, було, насамперед, визначення таких сільськогосподарських машин, 

які б забезпечували якісне виконання технологічного процесу в оптимальні 

агростроки, були б малоенерговитратні, та оптимально використовували 

тягово-потужністні характеристики вибраних енергозасобів. 

Під конкретні технологічні операції в рамках визначених типів машин 

вибрано кращі зразки техніки вітчизняного та зарубіжного виробництва. 

Вибір технічних засобів здійснюється за результатами незалежних 

багаторічних випробувань на основі ранжування, аналізу їх конструкційних 

особливостей, виходячи з принципу їх максимальної універсалізації.  

Ранжування проводили за показниками порівняння технічних та 

споживчих властивостей типів машин та за факторами, до яких відносяться: 

- технологія в якій застосовується машина;  

- регіональність заводу-виробника чи постачальника техніки 

(наближеність його до споживача); 

- наявність, професіоналізм та розгалуженість центрів сервісного 

обслуговування техніки. 

Вибрані до проекту машини випробувані відповідно до процедури 

вказаного раніше наказу Міністерства аграрної політики України [2] та 

внесені до Державного реєстру технічних засобів для агропромислового 

комплексу України.  

Визначення кількісного складу МТП. 

Сучасна техніка дозволяє виконувати сільськогосподарські роботи 

швидко і з високою якістю, за добового навантаження до 20 годин. 

Для правильної організації господарської діяльності потребу в техніці 

необхідно визначати з урахуванням комплексної механізації робіт для всіх 

культур сівозміни протягом агрономічного року. 
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Кожен агрегат, залежно від своєї продуктивності, може виконувати 

відповідний обсяг роботи в оптимальний агротехнічний строк. Недостатнє 

використання техніки призводить до збільшення затрат на одиницю 

продукції. Тому залежно від норм виробітку на виконання технологічних 

операцій, агротехнічних строків та розміру земельної площі підібрано 

технічні засоби та їх кількість, коефіцієнт використання яких наближений 

до 1. При цьому навантаження на техніку враховується в піковий період. 

Розрахунок виробітку на кожну сільськогосподарську машину здійснено за 

відповідними видами робіт, а тракторів – за всіма видами робіт при 

застосуванні диференційованих систем обробітку ґрунту. Визначено 

необхідний кількісний склад МТП на базі:  

- експлуатаційної продуктивності машин та машинно-тракторних 

агрегатів визначених випробуваннями; 

- оптимальних агростроків виконання агротехнічних операцій у 

сівозміні;  

- визначення добового завантаження машин (агрегатів) та енергозасобів 

(тракторів);  

- врахування випадків співпадання в декаді агротехнологічних операцій 

на обробітку різних культур. 

Склад МТП під базовий трактор 200 к.с. для господарства з площею 

ріллі 3000 га та під базовий трактор 300 к.с. для господарства з площею ріллі 

7000 га для характерних сівозмін богарних умов Півдня України наведено в 

таблицях 1та 2. 

Проаналізувавши зазначені таблиці, зроблено висновок, що для типової 

шестипільної сівозміні за проектом ―АгроОлімп-Степ 200‖, базовим 

трактором є трактор потужністю 170-240 к.с., а допоміжним – трактор 

потужністю 80 к.с. За проектом ―АгроОлімп-Степ 300‖ базовим трактором є 

трактор потужністю 340 к.с., а допоміжним – трактор потужністю 130 к.с. 

Для реалізації поставлених завдань стосовно оптимізації техніко-

технологічного забезпечення для проекту ―АгроОлімп-Степ 200‖ підібрано 

19 типів, а для проекту ―АгроОлімп-Степ 300‖ – 17 типів 

сільськогосподарських машин. 
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3
1
 

 

Висновки 
В результаті науково-дослідної роботи досліджені та реалізовані при 

розробці проектів ―АгроОлімп-Степ 200‖ та ―АгроОлімп-Степ 300‖ для 

типових господарств з площею ріллі 3000 га та 7000 га відповідно, процеси 

оптимізації техніко-технологічного забезпечення з визначенням структури і 

кількісного складу МТП підприємств АПК, що спеціалізуються на виробництві 

продукції рослинництва в богарних умовах Півдня України, а саме: 

1. Проведена дефрагментація технічного забезпечення обробітку ґрунту, 

сівби, та в цілому вирощування культур у задані агростроки з потрібною 

якістю, шляхом визначення типорозмірних рядів тракторів і сільгоспмашин, 

їх типів, номенклатури та кількості із застосуванням процедур ранжування та 

випробувань техніки в реальних умовах експлуатації. 

2. Визначено склад МТП для забезпечення ефективного виробництва 

товарної продукції рослинництва. 
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Аннотация 

В статье представлены материалы оптимизации технико-

технологического обеспечения для типичных хозяйств юга Украины. 

Проведено дефрагментацию технических средств выращивания культур в 

севооборотах по проектам “АгроОлимп-Степь 200” и “АгроОлимп-Степь 

300”. Определен состав машинно-тракторных парков с использованием 

процедуры ранжирования тракторов и сельскохозяйственных машин. 

 

Summary 

The paper presents materials on optimization of technical and technological 

support for typical farms in the South of Ukraine. Defragmentation of technical 

means for growing crops in crop rotations under projects AgroOlim-Steppe 200” 

and “AgroOlim-Steppe 300” is made. The composition of machine-tractor fleet 

using procedures of tractors and agricultural machines ranking is determined. 
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УДК 631.582:631.51:001.892 

 
ПРОЕКТИ “АГРООЛІМП-СТЕП 200” ТА “АГРООЛІМП-СТЕП 300” 

ДОСЛІДЖЕННЯ ТА РОЗРОБЛЕННЯ СІВОЗМІН, СИСТЕМ 

ОБРОБІТКУ ГРУНТУ, НОМЕНКЛАТУРИ, ПОСЛІДОВНОСТІ 

ТЕХНОЛОГІЧНИХ ОПЕРАЦІЙ ТА ВИМОГ ДО НИХ 

 

О. Митрофанов, Н. Єфімова, канд. с.-г. наук, В. Малярчук, канд. с.-г. наук,  

Південно-Українська філія УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого 

 

У статті надано матеріали проектів “АгроОлімп-Степ 200” та 

“АгроОлімп-Степ 300” стосовно ефективності проведення агротехнологічних 

операцій на вирощуванні товарної продукції рослинництва в 6-пільтій та 7-

пільній сівозмінах для типових господарств в богарних умовах півдня України 

за рахунок застосування системи диференційованого основного обробітку 

ґрунту, підбору агротехнологічних операцій з урахуванням якості їх виконання 

та оптимального їх проведення в допустимі агростроки. 

 

Ключові слова: сівозміна, диференційована система обробітку ґрунту, 

агротехнологічні операції, агротехнічні строки. 

 

Вступ. Продуктивність орних земель та економічна ефективність їх 

використання значною мірою залежать від структури посівних площ і 

побудованих на її основі сівозмін. Добір культур у першу чергу визначає 

ефективність використання ріллі, а вже потім для них застосовуються 

відповідні агротехнологічні заходи, які дозволяють найбільш повно 

використати потенційні можливості цих культур. 

Сівозміна є базовою, визначальною ланкою системи землеробства. З її 

впровадженням без будь-яких додаткових витрат ефективність використання 

орних земель підвищується на 15-20% за рахунок розміщення культур після 

кращих попередників. Усі інші складові технології можуть бути максимально 

ефективними лише у разі науково-обґрунтованого систематичного їх 

застосування протягом усієї ротації сівозміни [1].  

Тому, формування комплексних агротехнологічних вимог та 

оптимального комплексу машин для господарств певного регіону, дозволяє 

оптимізувати агротехнологічні операції та визначити строки їх виконання. 

Стан вивченості питання. З метою аналізу стану вивчення проблеми 

формування сівозмін та застосування технологічних заходів з вирощування 

потенційно можливих врожаїв, нами проведено опрацювання результатів 

експериментальних досліджень наукових установ південного регіону України 

[2, 3, 4, 5]. 

Чергування сільськогосподарських культур у 6-пільній та 7-пільній 

сівозмінах, за проектами ―АгроОлімп-Степ 200‖ та ―АгроОлімп-Степ 300‖, 
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сформовані на основі рекомендацій наукових установ України і, насамперед, 

головної установи Центру наукового забезпечення АПВ Херсонської області 

– Інституту зрошуваного землеробства НААНУ [4, 5]. 

Мета досліджень. Підвищити продуктивність використання орних 

земель та ефективність технологій вирощування сільськогосподарських 

культур у характерних 6-ти та 7-пільній сівозмінах півдня України за рахунок 

застосування диференційованої системи обробітку ґрунту та проведення 

технологічних операцій у найбільш оптимальні агростроки їх виконання на 

прикладі проектів ―АгроОлімп-Степ 200‖ та ―АгроОлімп-Степ 300‖. 

Результати досліджень. У сівозмінах, для досягнення високої 

результативності вирощування сільськогосподарських культур, доцільно 

застосовувати систему диференційованого обробітку ґрунту, яка передбачає 

різні його способи (оранку, безполицевий обробіток, серед яких найбільш 

поширеним є чизельний, дисковий та сівба в попередньо необроблений ґрунт) 

та глибину розпушування (глибокий, мілкий, поверхневий, нульовий) залежно 

від ґрунтових і кліматичних умов району, попередників і вирощуваних культур 

[6, 7]. З метою ідентифікації способів основного обробітку ґрунту, під час 

проведення досліджень з ефективності диференційованої системи обробітку 

ґрунту, застосовувалась термінологія згідно з ДСТУ 4691:2008 ―Землеробство. 

Терміни та визначення понять‖ з відповідною нумерацією термінів (табл. 1) [8]. 

 

Таблиця 1 – Ідентифікація основного обробітку ґрунту та його способу в 

диференційованій системі обробітку ґрунту  
 

Спосіб 

обробітку 

ґрунту (5.4) 

Оранка 

(5.4.1.4) 

Чизельний 

(5.4.2.2) 

Дисковий 

(5.4.2.3) 

Плоско-

різний 

(5.4.2.1) 

Нульовий 

(6.1.1.2) 

Глибина 

розпушування 

(5.1.1) 

Глибока 

(5.1.6) 

Глибока  

(5.1.6) 

Мілка 

(5.1.5) 

Поверхнева 

(5.1.4) 

Без 

обробітку 

(6.1.1.2) 

Умовні  

символи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

У зв’язку з тим, що весняно-літній період на півдні України 

характеризується високими температурами та великою кількістю днів з 

суховійними вітрами, проведення глибокого, а тим паче полицевого 

обробітку ґрунту, в цей період призводить до великих непродуктивних втрат 

ґрунтової вологи з площ, що відводяться під сівбу озимих зернових культур 

та ріпаку. Крім того, під посіви зернових колосових, з потужною мочкуватою 

кореневою системою яка здатна добре рости і розвиватися на ґрунтах з 
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підвищеною щільністю будови, немає необхідності проводити глибоке 

розпушування ґрунту.  

Просапні культури – соняшник та сорго зернове мають потужну 

кореневу систему, для якої необхідний добре розпушений ґрунт, у початкові 

фази розвитку. Враховуючи вищевикладене на чорноземах південних, темно-

каштанових і каштанових ґрунтах, характерних для Південної посушливої та 

Сухостепової грунтово-екологічних підзон, рівноважна щільність будови 

яких становить 1,38-1,42 г/см
3
, необхідно застосовувати такі агротехнічні 

заходи, які здатні знизити щільність будови орного шару до 1,20-1,25 г/см
3
. 

Таке зменшення щільності будови ґрунту забезпечує глибокий обробіток з 

обертанням або без обертання скиби при використанні знарядь полицевого і 

безполицевого типу. 

Тому диференційований підхід до формування систем обробітку ґрунту 

обумовлений як природно-кліматичними умовами регіону, так і біологічними 

особливостями сільськогосподарських культур, що входять до складу 

сівозміни.  

На основі вищевикладеного для типових господарств півдня України, 

нами розроблено диференційовану систему обробітку ґрунту для 6-пільної та 

7-пільної сівозмін за проектами ―АгроОлімп-Степ 200‖ та ―АгроОлімп-Степ 

300‖ (табл. 2, 3). 
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Для взаємоврахування (взаємоузгодження) в просторі і часі процесів 

вирощування культур у сівозмінах та засобів їх виконання протягом 

агрономічного року, розроблення проектів виконувалася побудовою таблиць 

(матриць), у яких фактори простору виражені послідовністю ланок сівозміни 

―попередник – основна культура‖, фактори часу – послідовністю 

агротехнологічних операцій та послідовністю календарних декад року. При 

цьому початок агрономічного року для кожної сівозміни розпочинається із 

закінчення збирання попередника.  

В результаті експериментальних досліджень, проведених на дослідному 

полі Південно-Української філії УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого, аналізу 

рекомендацій наукових установ та досвіду провідних базових господарствах 

зернової спеціалізації півдня України, в проектах ―АгроОлімп-Степ 200‖ та 

―АгроОлімп-Степ 300‖ сформовано послідовність агротехнологічних 

операцій вирощування сільськогосподарських сільськогосподарських 

культур з урахуванням їх біологічних та морфологічних особливостей та 

оптимальних строків їх виконання (табл. 4, 5) [9]. 
 

Таблиця 4 – Послідовність агротехнологічних операцій вирощування 

сільськогосподарських культур у 6-пільній зернопаропросапній сівозміні 

згідно з проектом «АгроОлімп-Степ 200» 
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Таблиця 5 – Послідовність агротехнологічних операцій вирощування 

сільгоспкультур культур у 7-пільній зернопаропросапній сівозміні 

згідно з проектом «АгроОлімп-Степ 300» 

 
 

Високі вимоги до строків та якості робіт у землеробстві  пов’язані з тим, 

що неякісне виконання попереднього заходу неможливо виправити 

наступними операціями, тому негативний вплив позначається на величині 

врожаю як на кінцевому результаті праці. 

Вимоги до строків робіт за проектами ―АгроОлімп-Степ 200‖ та 

―АгроОлімп-Степ 300‖ визначені у таблицях 6 та 7 [9]. 

Також у проектах визначені детальні вимоги до якості робіт кожної 

агротехнологічної операції, які в статті не можуть бути представлені з 

причини великого обсягу інформації [10]. 
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Таблиця 6 – Оптимальні та допустимі строки виконання 

агротехнологічних операцій у сівозміні протягом року згідно з проектом 

“АгроОлімп-Степ 200” 
 

 
 

 

Таблиця 7 – Оптимальні та допустимі строки виконання 

агротехнологічних операцій у сівозміні протягом року згідно з проектом 

«АгроОлімп-Степ 300» 
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Висновок 

Застосування диференційованої системи обробітку ґрунту в сівозмінах 

дозволяє підвищити продуктивність орних земель. Проведення 

агротехнологічних операцій в оптимальні та допустимі агростроки дозволяє 

сільськогосподарським рослинам реалізувати свій біологічний потенціал з 

максимальною продуктивністю та високою якістю продукції. 

Сформовані за результатами досліджень таблиці-матриці і послідовність 

агротехнологічних операцій та оптимальних строків їх виконання закладені в 

основу розроблення номенклатури та розрахунку кількісного складу МТП 

господарств за проектами ―АгроОлімп-Степ 200‖ та ―АгроОлімп-Степ 300‖. 
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Аннотация 

В статье представлены материалы проектов “АгроОлимп-Степь 200” 

и “АгроОлимп-Степь 300” относительно эффективности проведения 

агротехнологических операций при выращивании товарной продукции 

растениеводства в 6-польном и 7-польном севооборотах для типичных 

хозяйств, в богарных условиях юга Украины за счет применения системы 

дифференцированной основной обработки почвы, подбора 

агротехнологических операций, с учетом качества их выполнения и 

оптимального их проведения, в допустимые агростроки. 

 

Summary 

The article presents the materials of the projects “AgroOlim-Steppe 200” and 

“AgroOlim-Steppe 300” regarding the efficiency of the agro-technological 

operations at cultivation of commercial crops in 6 field and 7 field rotation for 

typical farms under projects in rainfed conditions of southern Ukraine through the 

application of a differentiated system of main soil cultivation, selection of agro-

technological operations, taking into account the quality of their performance and 

their optimal conduct, in the valid agronomic terms. 
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УДК 330.131.5:631.582 

 

ПРОЕКТИ “АГРООЛІМП-СТЕП 200” ТА “АГРООЛІМП-СТЕП 300”: 

ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ З ВИКОРИСТАННЯМ 

ОПТИМАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ МАШИН 

 

О. Митрофанов, С. Сидоренко, 

Південно-Українська філія УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого 

 

Для забезпечення ефективного виробництва товарної продукції 

рослинництва визначено економічні показники проектів “АгроОлімп-

Степ 200” та “АгроОлімп-Степ 300”: розміри інвестицій, структура 

витрат і надходжень по культурах у сівозмінах і вирощуванню в цілому, 

валові показники витрат і надходжень, рентабельність, строки окупності 

проектів з використанням  оптимального комплексу машин. 

 

Ключові слова: ціна, продуктивність, прямі експлуатаційні витрати, 

витрати пального, витрати праці, амортизація, собівартість, машинно-

тракторний парк, капіталовкладення, строк окупності, ефективність, 

сівозміна, прибуток, валовий дохід, рентабельність. 

 

Актуальність проблеми. В умовах ринкової економіки формування 

виробничих витрат у сільському господарстві має важливе значення. В 

Україні, де аграрний сектор економіки є одним з провідних, дослідження 

проблем формування витрат на вирощування продукції рослинництва мають 

особливу актуальність. 

Моделювання технологічних процесів механізованих польових робіт 

становить основу для визначення витрат трудових і матеріальних ресурсів 

відповідно до застосованої технології та природно-виробничих умов 

виробництва продукції рослинництва та конкретної матеріально-технічної 

оснащеності виробників. 

Оскільки, оснащення сільськогосподарських підприємств сучасною 

високопродуктивною технікою є основною умовою подальшого 

індустріального розвитку, росту продуктивності праці, збільшення 

врожайності сільськогосподарських культур, скорочення трудових, 

матеріальних та грошових витрат на виробництво продукції рослинництва, 

сучасна техніка дозволяє виконувати сільськогосподарські роботи швидко і з 

високою якістю, за добового навантаження до 20 годин. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Найважливішим чинником 

підвищення ефективності виробництва товарної продукції рослинництва в 

сільському господарстві є забезпечення господарств матеріально-технічними 
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ресурсами та основними фондами в необхідній кількості та структурі й більш 

повне їх використання. Без цього неможливе досягнення високого рівня 

продуктивності праці, виробництво продукції з низькою собівартістю.  

Одним з пріоритетів національної аграрної політики слід вважати 

технічне оновлення й матеріальне забезпечення сільського господарства, 

адже матеріально-технічне забезпечення аграрного сектора України в 

сучасних умовах досягло тієї критичної межі, коли, навіть за умови існуючої 

динаміки та не застосуванні кардинальних заходів стосовно її покращення, 

уже в найближчий час йтиметься про порушення технологічних процесів у 

рослинництві та суттєву екстенсивність виробництва товарної продукції  в 

сільському господарстві взагалі. 

Питання матеріально-технічного забезпечення та ефективність 

виробництва товарної продукції в сільському господарстві знайшли належне 

відображення в наукових працях таких вчених-економістів, як: С. Азізов, В. 

Андрійчук, Т. Величко та ін. [1,2,3].  

Мета досліджень – визначити економічні показники вирощування 

товарної продукції рослинництва та структури витрат і надходжень за 

проектами ―АгроОлімп-Степ 200‖ та ―АгроОлімп-Степ 300‖, які можуть 

стати основою прийняття управлінських рішень в умовах конкретних 

суб’єктів господарювання стосовно перспектив інвестицій оновлення і 

оптимізації техніко-технологічного забезпечення. 

Результати досліджень. Основними напрямами економічного та 

соціального розвитку передбачено збільшення середньорічного обсягу 

валової продукції агропромислового комплексу переважно завдяки 

інтенсифікації виробництва, впровадженню досягнень науки, техніки, 

передового досвіду, ефективному використанню створеного виробничого 

потенціалу, виконанню робіт з обов’язковим дотриманням вимог щодо якості 

і агростроків.  

Для правильної організації господарської діяльності потребу в техніці 

необхідно визначати з урахуванням комплексної механізації робіт для всіх 

культур сівозміни протягом агрономічного року. 

Кожен агрегат залежно від своєї продуктивності може виконувати 

відповідний обсяг роботи в оптимальний агротехнічний строк. Недостатнє 

використання техніки призводить до збільшення витрат на одиницю 

продукції. Тому, залежно від норм виробітку на виконання технологічних 

операцій, агротехнічних строків та розміру земельної площі підібрано 

технічні засоби та їх кількість, коефіцієнт використання яких наближений 

до 1 [4]. При цьому навантаження на техніку враховується в піковий період. 

Розрахунок виробітку на кожну сільськогосподарську машину здійснено за 

відповідними видами робіт, а тракторів – за всіма видами робіт при 

застосуванні диференційованих  систем обробітку ґрунту.  

Необхідний кількісний склад машинно-тракторного парку (МТП) 

визначено на основі:  
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- визначених випробуваннями експлуатаційної продуктивності машин та 

машинно-тракторних агрегатів;  

- графіка оптимальних агростроків виконання агротехнічних операцій у 

сівозміні;  

- визначення добового завантаження машин (агрегатів);  

- врахування випадків співпадання в декаді агротехнологічних операцій 

на різних культурах.  

 

Таблиця 1 – Склад МТП та капітальні вкладення  

за проектом “АгроОлімп-Степ 200” 

Назва машини 
Марка 

машини 

Кількість 

машин, 

шт. 

Ціна 

машини, 

тис. грн 

Капітало-

вкладення, 

тис. грн 

1 2 3 4 5 

Плуг обертовий ―Мастер А5‖ 2 71,50 143,00 

Глибокорозпушувач ЧГ-40-02 1 75,22 75,22 

Мульчувач польовий ПН-2 2 41,00 82,00 

Культиватор для міжрядного 

обробітку ґрунту  
КРВН-5,6 

 

1 

 

43,50 

 

43,50 

Культиватор лемішно-

дисковий 
КЛД-4 1 71,53 71,53 

Розкидач мінеральних добрив РМД-1000 1 20,00 20,00 

Агрегат ґрунтообробний 

навісний 
АГН-4,2 2 97,90 195,80 

Борона важка дискова БТ-4,5 1 93,00 93,00 

Борона з пружинним зубом  БЗП-15,2 2 66,00 132,00 

Культиватор широко-

захватний універсальний 
КШУ-8,5 2 100,00 200,00 

Сівалка просапна УПС-8 2 68,93 137,86 

Сівалка зернотукова СЗ-5,4-06 2 184,80 369,60 

Пристрій прямого посіву ППС-5,4 2 90,00 180,00 

Коток  КП-9 1 69,00 69000 

Обприскувач причіпний ОМ-2720 1 93,72 93,72 

Пристрій для збирання ріпаку ПЗР-6 2 44,10 88,20 

Пристрій для збирання 

соняшнику 
ПЗС-8 2 95,000 190,00 

Комбайн зернозбиральний Скіф-230 3 1250,0 3750,00 

Прес-підбирач Challenger 

SB36 
1 240,00 240,00 

Трактор тягової схеми ХТЗ-17221 1 526,80 526,80 

Трактор інтегральної схеми ХТЗ-16131 1 561,30 561,30 

Трактор універсальний МТ-585 1 1210,0 1210,00 

Трактор універсальний МТЗ-82 3 175,00 525,00 

Всього 8997,53 
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У таблиці 1 наведено склад МТП під базовий трактор 200 к.с. для 

господарства з площею ріллі 3000 га для характерної сівозміни богарних 

умов Півдня України і капіталовкладення на придбання машин та 

енергозасобів [4]. 

У таблиці 2 наведено склад МТП під базовий трактор 300 к.с. для 

господарства з площею ріллі 7000 га для характерної сівозміни богарних 

умов Півдня України і капіталовкладення на придбання машин та 

енергозасобів.  

 

Таблиця 2 – Склад МТП та капітальні вкладення за проектом  

“АгроОлімп-Степ 300” 
 

Назва машин та агрегатів Марка машини 

Кількість 

машин, 

шт. 

Ціна 

машини, 

тис. грн 

Капітало- 

вкладен-

ня, 

тис. грн 

Плуг обертовий Challenger 9-к 1 523,00 523,00 

Глибокорозпушувач Cultiplow 52 1 172,80 172,80 

Подрібнювач рослинних 

залишків DT-DR-450 2 

 

98,00 

 

196,00 

Культиватор польовий Will RICH 37-39 1 575,40 575,40 

Борона дискова Sunflower 1435 1 578,88 578,88 

Розкидач мінеральних 

добрив Axis 30/1 1 
180,24 

180,24 

Борона з пружинним 

зубом БЗП-24,5 1 

 

116,00 

 

116,00 

Борона дискова модульна БДМП-6Х4 2 210,40 420,80 

Сівалка пневматична Оріон-9,6 1 815,00 815,00 

Сівалка зернова 

пневматична Sunflower 9230 1 

 

1400,0 

 

1400,00 

Коток КП-9 1 69,00 69,00 

Обприскувач самохідний Miller Nitro 1 3400,0 3400,00 

Пристрій для збирання 

ріпаку ПЗР-6 2 

 

44,10 88,20 

Пристрій для збирання 

соняшнику ЖНС-7,4 1 

 

95,00 95,00 

Комбайн зернозбиральний Скіф-250 2 1350,0 2700,00 

Комбайн зернозбиральний Challenger 

СH647 2 

 

1636,88 3273,76 

Прес-підбирач John Deere 582 1 381,19 381,19 

Трактор універсальний МТ-685 3 1621,3 4863,9 

Трактор універсальний МТЗ-1221 2 350,00 700,00 

Всього  20749,17 
 

Ціни машин та агрегатів за проектами вказані станом на 2012-2013 рр. 
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При плануванні механізованих робіт у господарствах необхідно 

визначити експлуатаційні витрати на виконання машинами, машинно-

тракторними агрегатами технологічних операцій. Розрахунок 

експлуатаційних витрат виконаний відповідно до стандарту [5], який 

встановлює загальні положення для економічної оцінки техніки на етапі 

випробування, тобто в перший рік експлуатації.  

До складу експлуатаційних витрат увійшли витрати на оплату праці, на 

амортизацію техніки, на капітальний ремонт і ТО та на матеріали. Всі 

витрати розраховані на одиницю наробітку, тобто на 1га. 

У розрахунок витрат на оплату праці увійшли заробітна плата 

обслуговуючого персоналу з нарахуваннями. 

Продуктивність за годину змінного часу визначена з урахуванням 

параметрів типового модельного господарства, а саме: середній розмір поля – 

100 га, довжина гону – 1 км, відстань від поля до бригади – 5 км, відстань від 

поля до поля – 1 км  та коефіцієнту змінності [8]. 

При розрахунку витрат на амортизацію, капітальний ремонт і ТО були 

використані: балансові ціни машин та енергозасобів станом на 2012-2013 рр; 

коефіцієнти відрахувань та нормативна завантаженість машин та агрегатів [7]. 

Витрати палива машинно-тракторними агрегатами (МТА) використані з 

протоколів випробувань. 

На рисунку 1 наведені питомі прямі експлуатаційні витрати на 

вирощування сільськогосподарських культур у 6-пільній сівозміні за 

проектом ―АгроОлімп-Степ-200‖. 

 
Рисунок 1 – Питомі прямі експлуатаційні витрати на вирощування  

сільськогосподарських культур у 6-пільній сівозміні за проектом  

“АгроОлімп-Степ-200” 
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На рисунку 2 наведені питомі прямі експлуатаційні витрати на 

вирощування с.-г. культур у 7-пільній сівозміні за проектом ―АгроОлімп-

Степ-300‖. 

До витрат вирощування сільськогосподарських культур у 6-ти та 7-

пільній сівозмінах або виробничої собівартості, окрім прямих 

експлуатаційних витрат, увійшли витрати на орендну плату землі, на страхові 

платежі, загальновиробничі та інші витрати [7]. 

 

 
Рисунок 2 – Питомі прямі експлуатаційні витрати на вирощування  

сільськогосподарських культур у 7-пільній сівозміні за проектом  

“АгроОлімп-Степ-300” 

 

Для розрахунків орендна плата на землю прийнята середня по регіону і 

становить 350 грн/га. 

Страхові платежі складають 5% від прямих експлуатаційних витрат без 

амортизаційних відрахувань. 

Інші витрати складають 10% від суми прямих експлуатаційних витрат 

без амортизаційних відрахувань. До їх складу в тому числі увійшли витрати 

на додаткові операції та транспортне обслуговування. 

Загальновиробничі витрати складають 5% від суми прямих 

експлуатаційних витрат без амортизаційних відрахувань. 

Урожайність культур прийнята за результатами багаторічних 

досліджень Інституту зрошуваного землеробства НААНУ. Ціна реалізації 

продукції прийнята в середньому по регіону за останні три роки.  

У таблицях 3 та 4 наведена ефективність вирощування 

сільськогосподарських культур в 6-ти та 7-пільній сівозмінах [4]. 
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У цілому за проектом ―АгроОлімп-Степ-200‖ валові витрати становлять 

9122,01 тис. грн, валовий дохід – 12677,00 тис. грн, прибуток – 

3554,99 тис. грн, а рентабельність проекту – 39%. 

Строк окупності капіталовкладень на придбання техніки у розмірі                 

8997,53 тис. грн становить 2,5 роки. 

У цілому по проекту ―АгроОлімп-Степ-300‖ валові витрати становлять 

23166,23 тис. грн, валовий дохід – 30009,00 тис. грн, прибуток – 8911,02 тис. 

грн, а рентабельність проекту – 38%. 

Строк окупності капіталовкладень на придбання техніки в розмірі          

20749,17 тис. грн. становить 2,3 роки. 

Структура витрат на вирощування сільськогосподарських культур у 6-

пільній та 7-пільній сівозмінах наведені на рисунку 3 та 4. 

 
Рисунок 3 – Структура витрат на вирощування сільгоспкультур 

у 6-пільній сівозміні за проектом “АгроОлімп-Степ-200” 

 
Рисунок 4 – Структура витрат на вирощування сільгоспкультур 

у 6-пільній сівозміні за проектом “АгроОлімп-Степ-300” 

 

Висновки. Оновлення сільськогосподарських технічних засобів та 

постійне зростання цін на енергоносії і матеріали призводить до зростання 

витратної частини на виробництво сільськогосподарської продукції. Тільки 

ретельний облік врожаю сільськогосподарських культур та загальних витрат 

на його виробництво, аналіз та оптимізація структури витрат можуть 

забезпечити підвищення ефективності використання сільськогосподарської 

техніки, пального, добрив та інших засобів. 
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Економічна оцінка дозволяє встановити базу даних для планування 

фінансових надходжень та витрат, аналізу шляхів економії витрат.  
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Аннотация 

Для обеспечения эффективного производства товарной продукции 

растениеводства определены экономические показатели проектов 

“АгроОлимп-Степь 200”, “АгроОлимп-Степь 300”: размеры инвестиций, 

структура затрат и поступлений по культурам в севообороте и 

выращиванию в целом, валовые показатели затрат и поступлений, 

рентабельность, сроки окупаемости проектов с использованием 

оптимального комплекса машин. 

 

Summary 

To ensure efficient production of a commercial plant-growing products 

economic indicators of the project “AgroОlim-Steppe 200” and “AgroОlim-Steppe 

300” are defined: the volume of investments, the cost structure and revenue by 

crops in the crop rotation and growing in whole, gross figures of costs and 

revenues, profitability, the payback period of the projects using the optimal 

complex of machines. 
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УДК 631.3: 631.171 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ПООПЕРАЦІЙНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ЧАСУ НА 

ВИКОНАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ОПЕРАЦІЙ РІЛЬНИЦТВА 

 

О. Сидорчук, доктор техн. наук, професор., чл.-кор. НААН України 

ННЦ «ІМЕСГ» 

Т. Падюка,  

Львівська філія УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого 
 

Проведено аналіз експлуатаційних елементів часу і встановлені їх 

головні статистичні характеристики, запропоновано метод для визначення 

потреби в технічних засобах за результатами дослідження мінливості 

фонду робочого часу на виконання робіт 
 

Ключові слова: рільництво, тракторні роботи, машинно-тракторний 

агрегат, поопераційні елементи часу. 
 

Суть проблеми. Одними з основних техніко-експлуатаційних 

показників машинно-тракторного парку (МТП) виступають показники для 

оцінювання рівня його використання – загальний рівень виконання плану 

тракторних робіт (од. напрацювання/рік), середньорічний виробіток на 

трактор кожної марки (од. напрацювання/рік), середньорічний (у. о. га/рік), 

середньоденний і середньозмінний виробіток на еталонний трактор 

(у. о. га/зміна); коефіцієнт змінності, коефіцієнт використання річного 

робочого фонду часу тощо.  

Саме обсяг виконаної роботи машинно-тракторним агрегатом за 

одиницю часу (продуктивність МТА) суттєво залежить від повноти 

використання часу зміни.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. ГОСТ 24055-88 [1] визначає 

затрати експлуатаційного часу і сумарних періодів часу, а також методику 

отримання, опрацювання і оцінку точності даних досліджень. 

Методичні основи моделювання часових проміжків на нормування 

техніко-експлуатаціних показників роботи МТА розроблено в НДІ 

«Украгропромпродуктивність» [2]. Запропоновані методики дозволяють 

моделювати годинну та змінну продуктивність МТА і отримувати типові 

нормативні показники. Проте при визначенні норм виробітку не 

враховуються простої агрегату через технологічні порушення (Ттп), технічні 

несправності машин (Ттн), організаційні неполадки (Тон) та ті, що викликані 

погодними умовами (Тму). 

В працях О.В. Сидорчука [3], П.М. Луба приділялася увага 

дослідженням певних часових ситуацій, що виникають в процесі роботи. При  
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чому встановлювався вплив агрометеорологічних умов на обсяги 

виконуваних робіт. 

Мета дослідження – визначити вплив поопераційних елементів часу на 

продуктивність МТА на операційному рівні та функціонування МТП в 

цілому. 

Виклад основного матеріалу. Ефективність виробничих процесів 

систем аграрного виробництва, що проектуються, можна об’єктивно 

визначити лише на основі моделювання [3]. А тому дослідження 

ефективності слід розпочинати з аналізу виконання відповідних виробничих 

операцій процесу. Технологічний процес в аграрному виробництві 

складається з технологічних операцій, які, в свою чергу, виконуються 

відповідними технічними засобами. Основним експлуатаційним показником 

їх роботи виступає продуктивність. З переліку чинників, які впливають на 

продуктивність, найважливіше значення має ступінь використання часу τ , що 

визначається балансом часу [4].  

Для характеристики абсолютного використання часу наведемо у 

загальному вигляді баланс часу зміни (рис. 1): 

 

 
 

Тзм. – загальна тривалість, або повний час зміни;  Тр – чистий робочий час зміни, 

витрачений на корисну роботу агрегату;  Тпз – тривалість підготовчо-заключних робіт, що 
пов’язана з витратою часу на підготовку агрегату до переїзду, переїзди на початку та 

наприкінці зміни, одержання наряду і здавання роботи, регламентний відпочинок; Тх – час на 

холості повороти і заїзди при роботі на загінці;  Тто – тривалість технологічного 
обслуговування агрегату протягом зміни, що пов'язана із заправкою сівалок, заміною 

транспортних засобів тощо; Ттехн – тривалість організаційно-технічного обслуговування 

агрегату в загінці, пов’язана з очищенням робочих органів, перевіркою якості роботи, 
технологічними регулюваннями та технічним обслуговуванням; Т'техн – тривалість проведення 

змінного позациклового технологічного обслуговування; Ттн – час простоїв агрегату через 

технічні несправності машин;  Тон – час простоїв агрегату через організаційні неполадки; 
Тму – час простоїв агрегату через погодні умови. 

 

Рисунок 1 – Баланс часу і його складові [4] 
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Таким чином, баланс часу зміни буде мати вигляд: 

 

 Тзм= Тр + Тпз + Тх + Ттехн+ Т'техн + Тто + Тон + Ттн + Тму  ,   (1) 

 

Сума (Тр) і (Тх) являє собою час технологічного руху агрегату (Тдв). 

Циклічний час (Тц) встановлюється з суми робочого часу, часу на холості 

повороти і часу на технологічне обслуговування і залежить від способу руху і 

організації роботи на полі.  

Крім змінного часу, визначають ще експлуатаційний час (Тек) до якого 

включають час зв’язаний з переобладнанням або комплектуванням агрегатів 

(Тпк), а також час на періодичне технічне обслуговування поза зміною (Т'то).  

При нормуванні польових механізованих робіт (Тзм н), тобто при 

визначенні норм виробітку за годину або за зміну не враховують 

простоювання агрегату через технологічні порушення (Ттп), технічні 

несправності машин (Ттн), організаційні неполадки (Тон) та ті, що викликані 

погодними умовами (Тму). Ці простої відносять до так званого ненормованого 

часу (рис. 1), що складається з нерегламентованих перерв, не обумовлених 

виконанням виробничого завдання. 

Відтак, обсяг виконуваних механізованих робіт у господарстві повинен 

узгоджуватися з організованим фондом робочого часу (ФРЧ) проведення 

технологічних операцій, в першу чергу – в установлені (напружені) пікові 

періоди. Очевидно, що складові ФРЧ носитимуть ймовірнісний характер для 

кожного окремого періоду. Зокрема, на обсяг виконуваних механізованих 

робіт значною мірою буде впливати час простоїв через технічні несправності 

машин (Ттн) і агрометеорологічні умови (Тму). Таким чином, визначення 

потреби у технічних засобах з урахуванням ймовірнісної дії складових ФРЧ 

на обсяги виконуваних механізованих робіт виступає одним з основних 

завдань у даному дослідженні. 

На рисунку зображена схема дослідження ймовірності фонду робочого 

часу для кожного окремого пікового періоду. 

Ієрархічне дослідження цієї системи дає змогу описати функціонування 

роботи МТП на основі трьох рівнів: перший – представлення структури на 

узагальненому рівні (загальна оцінка функціонування МПТ), другий – 

дослідження конкретних звязків (II), третій – звязаний з дослідженям на 

операційному рівні (дослідження залежностей на рівні технологічної 

операції).  

Розподіл різноманітних елементів часу для МТА і 

сільськогосподарських виробничих процесів в цілому мають асиметричний 

характер. Це викликано впливом деяких значних факторів, головним чином, 

різним часом усунення технологічних і технічних відмов. 
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Рисунок 2 – Загальна схема дослідження фонду робочого часу (ФРЧ) 

 для напруженого (пікового) періоду виконання механізованих робіт. 
 

Характер асиметричних розподілів елементів часу з визначеною 

точністю можна апроксимувати типовими законами розподілу (Вейбула, 

логарифмічним нормальним) [5]. 

Для підтвердження даної гіпотези потрібно проводити моделювання 

використання ФРЧ МТП. Моделювання буде здійснюватися з метою 

розкриття сутності предмету – встановлення залежності характеристик 

моделі системи {Y}  від множини її зовнішніх впливів {X}, параметрів {Z} та 

модельного часу Т [3]: 

  

  TZfY ,  за умови   constX     (2) 

 

Формування балансу часу зміни при моделюванні механізованих 

польових робіт проводиться з урахуванням природно-виробничих умов – 

довжини гонів, рельєфу та конфігурації ділянки, складу агрегату, технології 

та організації виконання робіт та технічних характеристик МТА. 

Відтак, час що витрачається на виконання однієї технологічної операції, 

можна розділити на такі складові [4]:  

 

опхтоповотпзпрегпроп ТТТТТТТТТТ    (3) 

 

де Тпр – час на технологічний переїзд на робоче місце; 

Трег – час на технологічні регулювання на початку і в кінці роботи; 

Тзп – час на технологічні зупинки для заправки або вивантаження 

місткостей для матеріалів; 

Ттп – час для переводу в робоче і транспортне положення; 

То – час основної (чистої) роботи агрегату; 

Тпов – час на повороти і заїзд до іншої загінки; 

Тто – час на перевірку якості роботи, технологічні регулювання, 

технічне обслуговування агрегату в загінці; 

Тх – час на холості переїзди; 

Топ –  час для особистих потреб. 

Крім того, до операційного часу відносять також час від простоювання 

через агрометеорологічні умови, технічні поломки і організаційні 

неузгодженості. 
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На основі проведення хронометражних спостережень за роботою МТА 

під час виконання механізованих технологічних операцій буде отримано 

масив даних поопераційних елементів часу. 

Хронографічні спостереження проводять згідно з встановленою 

методикою [1], коли досліджувані операції і елементи часу записуються в 

хронологічній послідовності у формі спостережного листка. Елементи часу 

реєструються шляхом вимірювання тривалості циклічно повторюваних 

досліджуваних елементів часу. 

Після закінчення спостережень проводять первинну обробку отриманих 

даних. Встановлюють тривалість досліджуваного елементу часу, проводять 

індексацію, виключають помилкові вимірювання. За відповідними 

статистичними методами опрацювання масиву даних отримують статистичні 

характеристики досліджуваних елементів часу. 

На підставі опрацювання результатів хронометражу роботи посівного 

МТА (МТЗ-82.1+СЗ-3.6А) на дослідних полях Львівської філії УкрНДІПВТ 

ім. Л. Погорілого сформовано базу даних та отримано репрезентативні 

вибірки таких емпіричних значень: 1) тривалість робочого ходу, с; 2) 

тривалість розворотів, с. 

Відповідно до цього встановлено два розподіли. Побудова варіаційного 

ряду емпіричних даних тривалості розворотів та його опрацювання за 

відомими методами математичної статистики уможливила встановлення 

теоретичного закону розподілу, яким є нормальний закон розподілу 

(рис. 3, а). Встановлено, що диференціальна функція розподілу тривалості 

(trx) поворотів записується за формулою: 
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Головні статистичні характеристики цього розподілу наступні: оцінка 

математичного сподівання –  rtM = 25,18 с; оцінка середньоквадратичного 

відхилення –  rt =3,73 c. Довірчий інтервал тривалості робочого ходу 

становить 18-33 с. 

За аналогічною методикою встановлено теоретичний закон розподілу 

тривалості робочих ходів (trх) МТА. Зокрема, встановлено що він 

узгоджується з трипараметричним розподілом Вейбулла (рис. 3.1, б). 

Диференціальна функція розподілу trх записується формулою: 
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Рисунок 3 – Гістограма та теоретичні крива розподілу  

тривалості розворотів (а) та робочого ходу (б) 
 

Головні статистичні характеристики цього розподілу наступні: оцінка 

математичного сподівання – 
rМ [t ] = 37,45 с; оцінка середньоквадратичного 

відхилення – 
r[t ] =4,18 с. Довірчий інтервал тривалості робочих ходів 

становить 31-48с.  

Для розрахунків і моделювання продуктивності та вибору оптимальних 

значень параметрів машинних комплексів потрібно мати відомості про 

експлуатаційні коефіцієнти технічного, технологічного характеру, які 

залежать від конструкційних параметрів і умов роботи, зокрема, коефіцієнти 

робочих ходів, технічної готовності, технологічної надійності та ін. [5]. 

Зазначені коефіцієнти дозволяють отримати оцінку загального 

коефіцієнта використання часу зміни. Для його розрахунків зручно 

використовувати множення коефіцієнта використання часу руху (τрх) і 

коефіцієнта простоювання МТА з організаційних причин (τоп): 

 

опрхзм       (5) 

Коефіцієнт використання часу руху (τрх) МТА можна виразити через 

питомі значення елементів часу всіх видів простоювання, що припадають на 

одиницю пройденого шляху по довжині гону L [5]: 
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де tт, tтех – відповідно приведені елементи часу на одиницю шляху 

(год/км), що затрачається на технічне і технологічне обслуговування в 

функції від параметрів МТА  

tп – затрати часу на повороти; 

Vм – робоча швидкість, км/год. 

Враховуючи статистичний характер змінних ti , які впливають на τрх, для 

об’єктивного розрахунку продуктивності необхідно володіти даними про 

статистичні характеристики основних експлуатаційних коефіцієнтів. 

Врахування статистичних, в тому числі кореляційних, характеристик 

експлуатаційних параметрів МТА показує суттєвий вплив на зниження 

середнього значення коефіцієнта використання часу руху і, відповідно, 

продуктивності. 

Вихідним моментом для встановлення обсягів виконаних механізованих 

робіт виступають такі характеристики, як такт і темп роботи. 

Такт визначається проміжком часу між початком виконання двох 

суміжних операцій. Величина, зворотна такту – темп роботи. За організації 

потокового виробництва необхідно забезпечити такий темп, щоб виконати 

заплановані обсяги роботи. Операційний темп роботи визначається ступенем 

насичення одиниці робочого часу безпосереднім виконанням технологічної 

операції. 

Тривалість робіт визначають на основі трьох параметрів часу – 

мінімально необхідним tmin, максимально необхідним tmах, та найбільш 

ймовірним, tiм.. Тривалість виконання роботи, що очікується, визначається 

шляхом статистичного усереднення вказаних імовірнісних оцінок [6]. 

Якщо використовується три оцінки часу, то очікувана тривалість роботи 

визначається: 

     
6

4min махім
оч

ttt
t


      (7) 

 

Дисперсію визначають за формулою: 

 

   
2

maxmin2

6

t







 


t
      (8) 

де tmin – мінімальна тривалість роботи за сприятливих умов її 

використання; 

tmах – максимальна тривалість роботи за несприятливих умов її 

використання; 



60 

tiм. – найбільш ймовірна тривалість роботи, тривалість виконання за 

нормальних (найчастіших) умов. 

 

Висновок. 
Характерною особливістю розглянутих часових інтервалів, які 

формують період робочого руху і простоїв машин, є їх випадковий характер. 

Встановлено, що тривалість робочих ходів МТА узгоджується з 

трипараметричним розподілом Вейбулла, а тривалість поворотів – з 

нормальним законом. 

Таким чином, встановлення залежностей між значеннями поопераційних 

елементів часу на продуктивність МТА і машинних комплексів, як основного 

показника для оцінки їх роботи, є важливою підставою для розроблення 

адекватних методологічних підходів щодо обґрунтування параметрів 

функціонування МТП. 
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Аннотация 
Проведенный анализ эксплуатационных элементов времени и 

установлены их главные статистические характеристики, предложенный 

метод определения потребности в технических средствах по результатам 

исследования изменчивости фонда рабочего времени на выполнение работ 

 

Summary 

The analysis of the operational elements of time and established their main 

statistical characteristics of the proposed method to determine the need for 

technical equipment-based research fund variability of working hours on work 

performance 
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ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ МУЛЬЧУВАННЯ ҐРУНТУ 

ФРАГМЕНТАМИ СТЕБЕЛ КУКУРУДЗИ ДИСКОВИМ ЗНАРЯДДЯМ  
 

В. Давидюк, канд. техн. наук, 

УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого 
 

Наведено дані мульчування ґрунту стеблами кукурудзи та 

функціональних випробувань ґрунтообробного агрегату з лижним пристроєм 

для звалювання стебел рослин та часткової їх деформації. Показано, що за 

експлуатаційними і технологічними показниками роботи агрегату дискова 

борона БДВП-3,0 з лижним пристроєм виконує мульчування ґрунту зі 

швидкістю до 9,0 км/год. При цьому потужності трактора Т-150К 

недостатньо для роботи ґрунтообробного агрегату на вищих швидкостях. 

Акцентовано, що мульчування поля стеблами кукурудзи важкою дисковою 

бороною з лижним пристроєм на глибину 0,12 м порівняно з технологією 

підготовки ґрунту дисковими ґрунтообробним знаряддям без пристрою має 

переваги за показником якості, який становить 87,0%. 

Економічний ефект від використання лижного пристрою для 

звалювання та попередньої деформації стебел рослин під час мульчування 

вісімдесят гектарів поля, занятого стеблами кукурудзи з наступним висівом 

пшениці становить 94,25 тис. грн. Він отриманий за рахунок підвищення 

якості обробітку ґрунту поля занятого стеблами кукурудзи, та підвищення 

наявності органічної речовини в ґрунті, що обумовило підвищення 

врожайності озимої пшениці на 7,0 ц/га та зменшення внесення органічних 

та мінеральних добрив на 12,3 ц/га. 

 

Ключові слова: експериментальні дослідження, мульчування ґрунту, 

результати.  

 

Актуальність проблеми. Результати аналізу наукових досліджень 

свідчать, що до резервів підвищення родючості ґрунту відноситься 

відтворення гумусу за способом мульчування ґрунту подрібненими 

рослинними рештками та використання сидератів. Накопиченню же 

органічної речовини в ґрунті сприяють поукісні сидеральні рослини: суріпка 

яра, гірчиця біла, редька масляна, а також стебла обчесаних культур: 

соняшнику, кукурудзи, озимих та ярих зернових [1]. На сьогодні технологія 

мульчування ґрунту подрібненими рослинними рештками через роздільну 

підготовку ґрунту до сівби є енерговитратною і неефективною. Так, 

подрібнення рослинних решток, обробіток ґрунту і сівбу здійснюють по 

операційно, що призводить до певних витрат. Одним з важливих елементів 
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підвищення ефективності використання рослинних решток є зменшення 

технологічних операцій за способом поєднання фрагментації рослинних 

решток та мульчування ними ґрунту високошвидкісними агрегатами 

дисковими робочими елементами. Тому обґрунтування ефективного способу 

та конструкційних параметрів ґрунтообробного знаряддя для мульчування 

ґрунту є актуальним завданням.  

Мета дослідження – визначити основні кінематичні та конструкційні 

параметрів дискового ґрунтообробного знаряддя з пристроєм для 

притискування стебел рослин до поверхні поля та часткової їх деформації. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Поставлене завдання 

вирішується тим, що в грунутообробному знарядді, на рамі якого послідовно 

один за одним розміщено ряди дисків, спереду передніх дисків встановлено 

пристрій для звалювання та часткової деформації стеблової маси рослин. Для 

реалізації конструкції ґрунтообробного знаряддя використано важку дискову 

борону БДВП-3.0 причіпного варіанту. Робочі елементи борони передньої 

батареї виконано сферичної конфігурації за формою "Ромашка" діаметром 

650 мм , які розміщено на осі на відстані 350 мм . Робочі елементи задньої 

батареї виконано сферичними круглими дисками, при цьому батареї 

розміщено V  – подібно.  

З врахуванням вищенаведеного програму експериментальних 

досліджень сформували за наступними пунктами: 

1. Мульчування поля стеблами кукурудзи дисковим ґрунтообробним 

знаряддям провести за підпором, утвореним поверхнею ґрунту, для цього: 

– виготовити дослідний зразок пристрою для притискування стеблової 

маси рослин до поверхні поля та часткової її деформації; 

– провести роботи з монтажу пристрою спереду передньої батареї дисків 

важкої дискової борони; 

– скласти план експериментальних досліджень; 

– провести експериментальні дослідження мульчування ґрунту стеблами 

кукурудзи; 

– виконати  математичну обробку даних експериментальних досліджень, 

провести їх аналіз, визначити основні режими і параметри робочих елементів 

ґрунтообробного знаряддя. 

2. Визначити прогнозний відсоток фрагментів стебел в замульчованому 

ґрунті. 
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                                   а                                                                      б 

а – збірне креслення; б – агрегат реалізований в металі: 1 – рама важкої 

дискової борони; 2 – кронштейни; 3 – пристрій;  4, 5 – передня та  задня батареї 

дисків 

Рисунок 1 – Приєднання лижного пристрою до важкої дискової борони 

 

 
                             а                                                        б 

а – збірне креслення; б – лижний пристрій реалізований в металі: 1 – труба, 2– 

напрямні дуги, 3 – пружинні елементи, 4 – фрагменти пристрою; 5 – кронштейни;  

6 – притискні пластини 

Рисунок 2 – Лижний пристрій для притискування стеблової маси рослин до 

поверхні поля та часткової її деформації 
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Для проведення експериментальних досліджень виготовили пристрій, 

який зображений на (рис. 1; 2). Спереду дискової батареї 4 до нижніх кінців 

кронштейнів 2 встановили лижний пристрій 3 для звалювання стеблової маси 

рослин до поверхні поля та часткової її деформації (рис. 1, а). З метою 

копіювання поверхні поля та перешкод (каміння, кротовищ тощо) лижний 

пристрій виготовили окремими фрагментами 4, при цьому для зменшення 

тертя зовнішніх чинників, поверхні що взаємодіють з стеблами рослин, 

виконали  гладкими (рис. 2, а). Фрагменти 4 лижного пристрою нерухомо 

прикріпили до напрямних дуг 2, верхню частину яких загнули вгору, а до 

нижніх частин, направлених до поверхні поля, нерухомо закріпили притискні 

пластини 6. Для звалювання стебел рослин з мінімальним тертям та 

часткового їх деформування напрямні дуги 2 зверху з'єднали металевими 

поперечинами круглого профілю. Притискні пластини 6 за посередництвом 

пружинних елементів 3 поєднали з трубою квадратного профілю 1, 

встановленою в шарнірних втулках нижніх кінців кронштейнів 5. При цьому 

нижні кінці пружинних елементів 3 гвинтами приєднали до накладної 

частини притискних пластин 6, а верхні – хомутами до труби квадратного 

профілю. Осьове переміщення труби обмежили встановленням з обох сторін 

одного з кронштейнів 2 упорних шайб, фіксацію яких здійснили шплінтами, 

встановленими у наскрізних отворах труби. Для регулювання тиску на 

стеблову масу рослин по краях рами 1 в кронштейнах приладнали гвинти. 

Відвернення наїзду різальних крайок дисків передньої батареї на притискні 

пластини здійснили встановленням між ними зазору 300 м. Для проведення 

експериментальних досліджень важку дискову борону БДВП-3,0 із лижним 

пристроєм для притискування стеблової маси рослин до поверхні поля та 

часткової її деформації заг-регатували з трактором Т-150К. Обробіток поля, 

занятого стеблами кукурудзи, проводили в с. Красне, Тиврівського р–ну 

Вінницької обл. Під час руху ґрунтообробного агрегату поперечини 

фрагментів лижного пристрою 2, взаємодіючи із стеблами рослин 1 (рис. 3), 

примусово звалювали стоячі стебла кукурудзи на поверхню поля та 

здійснювали одночасне їх часткове деформування і притискання до поверхні 

поля. Наступне переміщення агрегату супроводжувалось вкладанням 

притискними пластинами частково деформованих стебел кукурудзи під 

кутом до напрямку руху різальних крайок дисків 2, формуючи їх щільний 

шар 1 (рис. 4, а). Після виходу з під нижніх крайок притискних пластин 

лижного пристрою 2 стебла кукурудзи піддавалась інтенсивній фрагментації 

крайками дисків передньої батареї, яка здійснювалась за підпором, 

утвореним поверхнею ґрунту. При цьому фрагменти стебел одночасно 

перемішувались з розпушеним ґрунтом, які повторно піддавались 

фрагментації і мульчуванню дисками задньої батареї борони (рис. 4, б).  
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1 - стебла кукурудзи; 2 – лижний пристрій для попередньої деформації стебел 

рослин та формування їх щільного шару 

Рисунок 3 – Взаємодія лижного пристрою та стебел кукурудзи 

 

      
                                                а                                                                б 

а - 1 – шар стебел, 2 – передня батарея дисків, 3 – притискна пластина  

фрагменту лижного пристрою; б - 1, 2 – мульча (суміш ґрунту та  

фрагментів стебел кукурудзи) 

Рисунок 4 – Процес формування щільного шару та мульчування ґрунту 

фрагментами стебел кукурудзи 

 

Експериментальні дослідження з використанням ґрунтообробного 

агрегату Т–150К та БДВП–3,0 з лижним пристроєм проводили для двох 

змінних на трьох рівнях за центральним композиційним планом, 

сформованим системою "STATISTICA 10" [105]. За об'єкт 

експериментальних досліджень прийняли відсоток мульчування подрібнених 
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стебел кукурудзи (Y) під час поверхневому обробітку поля при таких 

параметрах агрегату: 

– швидкості )( aV  руху ґрунтообробного агрегату, 1см ; 

– глибини ( h ) обробітку ґрунту, м ; 

Межі зміни вибраних параметрів представили таблицею 1. Під час 

проведення експериментальних досліджень швидкість руху ґрунтообробного 

агрегату змінювали перемиканням передач трактора, а її чисельне значення 

визначали за методом ГОСТ 24055–88 "Техника сельськохозяйственная. 

Методы эксплуатационно-технологической оценки. Общие положения". 

Глибину обробітку ґрунту змінювали механізмом регулювання важкої 

дискової борони встановленням рами в певних положеннях. Визначення 

відсотків мульчування та довжини фрагментів стебел кукурудзи здійснювали 

за методом просіювання мульчі, взятої по діагоналі обробленої ділянки поля. 

Довжину фрагментів стебел кукурудзи вимірювали лінійкою. 

 

Таблиця 1 –  Значення змінних параметрів 

Умовне 

позначення 

параметрів 

Значення режимів та параметрів 

Нижній 

рівень (-) 

Основний 

рівень (0) 
Верхній 

рівень (+) 

Додаткові точки 

Мінім. Макс. 

1, смVa  1,0 2,0 3,0 1,0 3,0 

h м,  0,08 0,12 0,16 0,08 0,16 

 

Далі, за попередніми розрахунками нами виявлено, що лінійна модель 

множинної регресії, відносно нелінійної, більш наближено описує процес 

обробітку ґрунту. Схему експериментальних досліджень прийняли 

відповідно матриці планування для чотирьох факторів на п'яти рівнях (табл. 

2). 

 

Таблиця 2 – Схема експериментальних досліджень 

Досліди 
Значення параметрів 

Y  aV  h  

2 60 1,0 0,16 

3 80 3,0 0,08 

6 90 3,4 0,12 

1 65 1,0 0,08 

       9 (С) 75 2,0 0,12 

4 95 3,0 0,16 

5 40 0,6 0,12 

7 40 2,0 0,06 

8 90 2,0 0,18 

     10 (С) 75 2,0 0,12 
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У зв'язку з цим обчислення статистичних даних експериментальних 

досліджень (табл. 2) провели на комп'ютері Acer notebooks Extensa 5620Z з 

використанням системи "STATISTICA 10". Дані обчислення занесли у 

таблицю 3.  

Результати аналізу даних (табл. 3) показують, що оскільки частинні 

коефіцієнти регресії при змінних ( h ) та ( aV ) відповідно становлять (0.534; 

0.757), то їх прогнозний вплив на відсоток мульчування подрібнених стебел 

кукурудзи, при рівнях значущості 007,0p , та 001,0p , суттєвий. Крім 

того, величина коефіцієнта напівчастинної кореляції (0,894) мало 

відрізняються від коефіцієнта кореляції (0.757). Це засвідчує, що на відсоток 

мульчування подрібнених стебел кукурудзи, окрім впливу змінної ( aV ), 

майже не пояснює вплив сторонніми чинниками. Зменшене значення 

коефіцієнта напівчастинної кореляції змінної ( h ) показує на певну її 

залежність від сторонніх параметрів ґрунтообробного агрегату. Нульові 

значення відношень дисперсій та частинних коефіцієнтів детермінації 

свідчать про функціональну залежність змінних ( h , aV ) з відсотком 

мульчування подрібнених стебел кукурудзи (Y) і про відсутність кореляції їх 

залишків (табл. 3). 
 

Таблиця 3 – Змінні лінійної моделі множинної регресії 

 

 

Змінн

і 

Результати аналізу змінних лінійної моделі: 

 

b* 

Части

нна 

корел

яція 

 

На пів 

частинн

а 

кореляц

ія 

 

Толер

антніс

ть 

Коефіці

єнт 

детермі

нації 

 

t(25) 

p-

рівень 

значи

мості 

h  0,534 0,816 0,534 1,000 0,00 3,733 0,007 

aV  0,757 0,894 0,757 1,000 0,00 5,293 0,001 

 

Оскільки критерії значущості в множинній регресії передбачають 

випадкову вибірку незалежних змінних, то в протилежному випадку 

оцінювання коефіцієнтів рівняння регресії маже бути не таким, як це 

гарантують їх рівні значущості. Тому для визначення наявності чи 

відсутності залежностей між залишками змінних використаємо статистику 

Дарбіна–Ватсона [2]. Невисокі значення статистики Дарбіна–Ватсона, 

значення якої становить (d=1,575), при серіальній кореляції залишків змінних 

(0,128) свідчать про незначну залежність між досліджуваними змінними. При 

цьому значення коефіцієнтів регресії при змінних ( h ) та (Va ) достатньо 

сталі, що вказує на високу адекватність лінійної моделі множинної регресії 

процесу мульчування ґрунту.  
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За ступенем впливу змінних на відсоток мульчування подрібнених стебел 

кукурудзи лінійна модель множинної  регресії набуває вигляду: 

 

                                          hVY a 534.0757.0681,0  ,                                    (1) 

 

де aV  – швидкість  руху ґрунтообробного агрегату; 

h  – глибина обробітку ґрунту. 

Використавши лінійну модель множинної регресії (1), знайдемо 

прогнозний відсоток мульчування подрібнених стебел кукурудзи (табл. 4), 

який при обробітку поля на глибину ( мh 12,0 ), занятого стеблами 

кукурудзи, та швидкості руху ґрунтообробного агрегату )0,3( 1 смVa , 

становить 87,464 %, що знаходиться в 95%-вому довірчому інтервалі (77,296-

97,632 %). 

 

Таблиця 4 – Прогнозний відсоток мульчування подрібнених стебел  

кукурудзи 

 

Змінні 

Прогнозне значення змінної Y 

b-Weigt Значення b-Weigt змінної 

aV  299,096 3,000 50,892 

h  16,964 0,120 35,892 

Оцінка   0,681 

Прогноз   87,464 

-95,0% CL   77,296 

+95,0% CL   97,632 

 

Далі, результати аналізу даних (табл. 5) свідчать, що високі значення 

коефіцієнтів множинної кореляції ( 926,0R ) та детермінації ( 857,02 R ) є 

наслідком дуже щільного зв'язку між відсотком мульчування подрібнених 

стебел кукурудзи (Y), глибиною обробітку ґрунту ( h ) та швидкістю )( aV  

руху ґрунтообробного агрегату. Крім того, при ступенях вільності ( 7t ) та 

рівні значущості ( 001,0p ) значення критерію Фішера моделі складає F = 

20,974 одиниць, що значно перевищує табличне – 2,7 одиниці, Це 

підтверджує високу їх залежність, а лінійна модель множинної регресії (1) з 

вільним членом ( 681,0b ), адекватно описує їх взаємозв'язок (табл. 5).  
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Таблиця 5 – Результати статичного аналізу експериментальних даних 

 

Досліди: 

N=10 

 

                Сумарна регресія залежної змінної Y: 

R=0,926;  2R =0,857;  Скорегований 2R =0,816;  

F(2,7) = 20,974; p 0,001; Стан. помилка оцінення: 9,065 

    b* Станд. 

пом. b* 

      b Станд. 

пом. b 

  t(7)      p 

Оцінка    0,681   

11,906 

0,057  0,956 

    h   0,534   0,143 299,096   

80,127 

3,733  0,007 

    aV  0,757   0,143 16,964   3,205 5,293  0,001 

 

Результати аналізу графічної залежності (рис. 5) показує, що очікуваний 

розподіл залишків близький, але дещо не співвідноситься з нормальним 

законом, що спричинене малою кількістю проведених дослідів. 

 

                       
 

Рисунок 5 – Характер очікуваного розподілення залишків 

 

Отже, створена лінійна модель множинної регресії (1) в межах, 

представлених таблицею 2 даних, адекватно описує залежність відсотка 

мульчування ґрунту стеблами кукурудзи ( Y ) від швидкості руху агрегату aV  

та глибини обробітку поля ( h ). Крім того, за прогнозом, під час обробітку 

поля, занятого стеблами кукурудзи, на глибину м12,0  ґрунтообробним 

агрегатом зі швидкістю 10,3 см  відсоток мульчування ґрунту фрагментами 

стебел кукурудзи становить 87,5 %, що знаходиться в 95%-вому довірчому 

інтервалі (77,3-97,6%).  

Для підтвердження прогнозованих параметрів експериментальних 

досліджень (табл. 4) нами проведено функціональні випробування агрегату 

на мульчуванні стебел кукурудзи дисковим ґрунтообробним знаряддям з 
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лижним пристроєм для звалювання стебел рослин та часткової їх деформації 

(рис. 7). Умови проведення функціональних випробувань приведені у табл. 6. 

 

Таблиця 6 –Умови роботи ґрунтообробного агрегату 
 

Показник Значення показника 

Дата 03.10. 2012 р. 

Місце проведення робіт с. Красне, Тиврівський р-н, 

Вінницька обл. 

 

Тип ґрунту і назва за механічним 

складом 

Чорнозем глибокий серед-

ньогумусний середньосуглинок 

Рельєф та мікрорельєф Рівний 

Вологість ґрунту по шарах, %:   0 – 5 см 4,2 

                                                     5 – 10 см 10,8 

                                                    10 – 15 см 11,2 

Твердість ґрунту по шарах, МПа: 0 – 5 

см 

2,30 

                                                      5 – 10 см 3,15 

                                                    10 – 15 см 3,43 

Маса пожнивних решток, г/м2 800 

 

 

 

                            а                                                                        б 

1 – занятого цілими стеблами (а), та скошеними жниваркою на висоті 0,6 м (б); 

2 – фрагмент робочого елемента пристрою 

Рисунок 6 – Агрофон поля 

 

За основні показники роботи агрегату вибрали відсоток мульчування 

ґрунту (%), довжину фрагментів стебел кукурудзи (мм) та продуктивність 

агрегату (га/год.). Обробіток ґрунту проводили на двох фонах: поле із 

стеблами кукурудзи середня, висота яких становила 1,2 м (рис. 6, а) та із 

скошеними кукурудзяною жниваркою стеблами на висоті 0,6 м (рис. 6, б). 
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Висоту стебел визначали безпосередніми замірами лінійкою. Попередньо із 

стебел кукурудзи жниваркою, навішеною на комбайн, при відключених 

механізмах подрібнення, видалили качанну частину із зерном. При цьому 

механізмами регулювання дискову борону БДВП-3.0 встановили на глибину 

обробітку поля 0,12 см. Швидкість трактора, відповідно до прогнозу (табл. 4), 

вибрали 2.63 1см  , що співвідноситься зі швидкістю 9.5 км/год другого 

діапазону. Передню дискову батарею встановили відносно напрямку руху 

агрегату, приблизно під кутом 0120 . 

 
1 – трактор Т–150К; 2 – лижний пристрій для попередньої деформації стебел 

рослин та формування їх щільного шару; 3 – важка дискова борона БДВП–3,0 

Рисунок 7 – Агрегатування трактора Т–150 з дисковим ґрунтообробним  

знаряддям 

 

Програмою функціональних досліджень передбачили порівняння 

відсотку мульчування ґрунту стеблами агрегатом з лижним пристроєм, з 

відсотком обробітку поля без лижного пристрою. Під час проведення 

функціональних випробувань швидкість руху ґрунтообробного агрегату 

визначали за методом ГОСТ 24055–88 "Техника сельськохозяйственная. 

Методы эксплуатационно-технологической оценки. Общие положения", при 

цьому час проходження контрольної ділянки агрегатом визначали за 

секундоміром. Відсоток мульчування ґрунту стеблами встановлювали за 

підрахунками їх фрагментів після просіювання мульчі, взятої по діагоналі 

контрольної ділянки поля. Довжину фрагментів стебел кукурудзи та глибину 

обробітку ґрунту встановлювали інструментом для визначення лінійних 

розмірів.  

Результати функціональних досліджень, зведені в табл. 7, свідчать, що 

мульчування ґрунту стеблами кукурудзи на глибину 0,12 м при швидкості 
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руху ґрунтообробного агрегату 9,0 км/год становить 87,0 %, при цьому 

продуктивність за годину основного часу складає 2,7 га/год. Довжина 

фрагментів стебел кукурудзи до 15 мм - 53 %, до 30 см - 21 %, більше 30 см - 

26 %.  

 

Таблиця 7 – Показники роботи ґрунтообробного агрегату 

 

П о к а з н и к Значення 

показника 

Дата 03.10. 2012 р. 

Місце проведення робіт с. Красне, 

Тиврівський р–н, 

Вінницька обл. 

Марка машини БДВП – 3.0М 

Обробіток Один слід 

Глибина обробітку, см 

Середньо квадратичне відхилення, см 

12.0 

2,8 

Кришення зрізаного шару ґрунту, %: менше 10 мм 21,7 

                                                                від 10 до 25 мм 15,8 

                                                                від 25 до 50 мм 16,5 

                                                                від 0 до 50 мм 54,0 

                                                            від 50 до 100 мм 18,9 

                                                               більше 100 мм 27,1 

Мульчування ґрунту рослинними рештками, % 87 

Подрібнення стебел кукурудзи  до 15 см 53 

                                                       до 30 см 21 

                                                більше 30 см 26 

Ширина захвату, м 3,0 

Продуктивність, га за годину: основного часу 2.7 

Швидкість, км/год 9.0 

Витрата пального, кг/га не визначалось 

 

На рис. 8, а зображено поле, замульчоване стеблами кукурудзи важкою 

дисковою бороною із пристроєм, на рис. 8, б – без пристрою.  

Отже, результати функціональних випробувань (табл. 7) та візуального 

спостереження за роботою дискового ґрунтообробного агрегату з лижним 

пристроєм та без нього показують, що мульчування ґрунту стеблами 

кукурудзи на глибину 0.12 м при швидкості руху ґрунтообробного агрегату 

9.0 км/год мають переваги за якістю мульчування, оскільки перед 

подрібненням стебла кукурудзи притискаються до поверхні поля під кутом 

до напрямку руху дисків та одночасно деформують, а подрібнення 

здійснюється послідовно крайками дисків передньої батареї за підпором, 

утвореним поверхнею ґрунту. 
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                                    а                                                                б 

а – з пристроєм; б – без пристрою 

Рисунок 8 – Замульчоване поле стеблами кукурудзи з використанням важкої 

дискової борони БДВП-3,0 

 

Розрахунок економічної ефективності від використання лижного прист-

рою для попередньої деформації стебел рослин за способом звалювання та 

попередньої їх деформації провели за методами ДСТУ:2005 "Методи 

економічного оцінювання техніки на етапі випробувань". 

Економічний ефект від експлуатації лижного пристрою в агрегаті з 

важкою дисковою бороною з урахуванням кількості та якості продукції ( рЕ ) 

у гривнях визначили із співвідношення: 

 

                                   язнбр ЕВППЕ  )( ,                                     (2) 

 

де нб ПП ,  – сукупні витрати на одиницю напрацювання відповідно базової 

та нової машин, грн/га; 

зВ  – обсяг напрацювання новою машиною в умовах природнокліматичної 

зони, га; 

яЕ  – економічний ефект, одержаний за рахунок зміни кількості та якості 

продукції, грн. 

 Економічний ефект, одержаний за рахунок зміни кількості та якості 

продукції, ( яЕ ) визначили за формулою: 

                                            янябя ССЕ  ,                                           (3) 

 

де ,ябС  – вартість продукції під час застосування відповідно нової та базової 

машини, грн. 
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Вартість продукції, одержаної під час застосування нової і базової 

машини ( яС ) у гривнях, визначимо за формулою: 

 

                                        jjя VЦС               ( nj ...3,2,1 )                (4) 

 

де jЦ  – закупівельна ціна одиниці j  – ої продукції, грн; 

jV  – кількість j  – ої продукції, одержаної під час застосування нової та 

базової машини, кг. 

При розрахунку використали дані функціональних випробувань 

мульчування ґрунту стеблами кукурудзи важкою дисковою бороною БДВП-

3.0 в агрегаті з лижним пристроєм, зображеним на рис. 2. При цьому за базу 

порівняння прийняли відсоток мульчування ґрунту стеблами кукурудзи 

БДВП-3.0 без пристрою. Вихідні дані для розрахунку навели в табл. 8. 

 

Таблиця 8 – Вихідні дані для розрахунку 

 
 

Показник 

Варіанти 

Базовий Новий 

Сукупні витрати, тис. грн/га 83.45 90.0 

Обсяг напрацювання, га 80 80 

Відсоток замульчованих стебел кукурудзи 

під час використання базової і нової 

машини, % 

 

58 

 

87 

Кількість зерна пшениці, отриманого в 

наступному році, т 

4.8 5.5 

Загальна кількість зібраного зерна, кг  336.0  440.0 

Закупівельна ціна тонни пшениці, тис. грн 1.8 1.8 

Вартість отриманої продукції, тис. грн 504.8 792 

  

Підставивши чисельні значення рівнянь (2, 3, 4) з таблиці 8, маємо: 

 

180011800 яС грн. 

8,1002.691792 яЕ  тис. грн. 

25.948.1001)0.9045.83( рЕ тис. грн. 

 

Висновки  

Результати аналізу наведених досліджень показують, що мульчування 

ґрунту стеблами кукурудзи на глибину 0,12 м при швидкості 

ґрунтообробного агрегату 3,0 км/год становить 87,0%. При цьому за даними 

функціональних випробувань продуктивність за годину основного часу 



75 

7
5
 

 

становить 2.7 га/год. Довжина фрагментів стебел кукурудзи до 15 мм – 53 %, 

до 30 см – 21 %, більше 30 см – 26 %. З'ясовано, що за експлуатаційними и 

технологічними показниками роботи агрегату дискова борона БДВП-3,0 з 

лижним пристроєм виконує мульчування ґрунту зі швидкістю до 9,0 км/год. 

При цьому виявлено, що потужності трактора Т-150К недостатньо для 

роботи ґрунтообробного агрегату на вищих швидкостях. Підготовка поля з 

стеблами кукурудзи важкою дисковою бороною з лижним пристроєм 

порівняно з технологією підготовки ґрунту дисковими ґрунтообробним 

знаряддям має переваги за показниками якості.  

Економічний ефект від використання лижного пристрою для звалювання 

та попе-редньої деформації стебел рослин під час мульчування вісімдесят 

гектарів поля, занятого стеблами кукурудзи з наступним висівом пшениці 

становить 94,25 тис. грн. Він отриманий за рахунок підвищення якості 

обробітку ґрунту поля, занятого стеблами кукурудзи, та підвищення 

наявності органічної речовини в ґрунті, що обумовило підвищення 

врожайності озимої пшениці на 7,0 ц/га та зменшення внесення органічних та 

мінеральних добрив на 12,3 ц/га. 
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Аннотация  

Установлены основные кинематические и конструкционные параметры 

почвообрабатывающего устройства. Определена его экономическая 

эффективность при мульчировании почвы стеблями кукурузы. 

 

Summary 

Set will the basic kinematics and structural parameters soil of processing . 

Certainly him economic efficiency at mulching of soil corn-stalks. 
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УДК 631.3 
 

КЛАСИФІКАЦІЙНА МОДЕЛЬ РОБОЧИХ ОРГАНІВ ДЛЯ 

ТЕХНОЛОГІЇ STRIP-TILL 
 

О. Броварець, канд. техн. наук, доцент 

Національний університет біоресурсів і природокористування України 
 

Для ефективного використання сучасних технологій виробництва 

продукції рослинництва необхідно володіти новітніми підходами до 

вирощування сільськогосподарських культур. Для реалізації технології STRIP-

TILL в різних природно-кліматичних зонах України необхідно використовувати 

певний набір робочих органів для ефективного їх використання. З цією метою 

наведено аналіз робочих органів та з’ясовано доцільність їх використання для 

виконання технологічних операцій з реалізації технології STRIP-TILL у різних 

природно-кліматичних зонах України. 
 

Ключові слова: точне землеробство, STRIP-TILL, сільськогосподарські 

культури, вирощування, технологія. 
 

Актуальність проблеми. Сучасним трендом у сільськогосподарському 

виробництві на вирощуванні сільськогосподарських культур є використання 

технології STRIP-TILL ефективність якої порівняно з технологіями No-TILL 

та традиційними технологіями є очевидною. Так, впровадження першого 

варіанту цієї технології триває від 3 до 5 років, що обумовлено 

особливостями технології та специфікою використання грунтів, що значно 

знижує економічну ефективність використання такою технології у перші 

роки. У другому варіанті виникає необхідність суцільного обробітку грунту 

із значними питомими енерговитратами, що значно здорожує вартість 

виробленої сільськогосподарської продукції.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. За цих умов використання 

технології стрічкового обробітку грунту або технології STRIP-TILL значно 

знижує енерговитрати, але за умови раціонального використання робочих 

органів, що залежить від безлічі факторів (попередника, структури грунту, 

вологості тощо) [1-6]. 

Виклад основного матеріалу. Головне завдання механічного обробітку 

грунту полягає у створенні сприятливих умов для росту та розвитку рослин. 

Оптимальне значення щільності грунту – 1,1-1,3 г/см
3
. Для досягнення цього 

показника необхідно виковувати механічну дію на грунт певними 

ґрунтообробними органами. 

Для забезпечення таких умов необхідно розробити класифікацію робочих 

органів з урахуванням важкості їх роботи та руйнування структури грунту. Тому 

робочі органи, що їх використовують в технології STRIP-TILL класифікують 

залежно від послідовності їх роботи та навантаження на грунт (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Класифікаційна модель складу обладнання для виконання 

технологічних операцій з реалізації технології STRIP-TILL 

 

Технологія STRIP-TILL необхідно включає такі операції: нарізання 

стрічок, осіннє внесення дорив, весняне внесення дорив, сівбу. 

Деякі технологічні операції можливо сумістити під час виконання в 

один період. Так, наприклад, нарізання стрічок, як правило, суміщають з 

осіннім внесенням добрив. Весною одночасно з внесенням добрив проводять 

сівбу. 

Обладнання для реалізації STRIP-TILL можна розділити на три основні 

категорії: легкі, середні і важкі, залежно від ваги секцій і глибини обробітку 

(або ступеня обробітку ґрунту). Причому, його класифікують за ступенем дії 

робочого органу на ґрунт.  

Залежно від ступеня дії на ґрунт агрегати по STRIP-TILL можна 

розділити на дві основні групи:  

– весняні (легкі); 

– осінні: 

а) середні;  

б) важкі (глибокі). 

Весняні агрегати для STRIP-TILL в основному призначені для очищення 

ряду від рослинних залишків і помірного поверхневого розпушення ґрунту. 

Можна при цьому вносити мінеральні добрива на глибину поверхневого 

розпушення. Для осіннього варіанту STRIP-TILL на секції для смугового 

обробітку обов'язковим є стояк для інтенсивного розпушення ґрунту: а) середня 

для глибини 20-30 см; б) важка – для глибини обробітку 30-50 см (рис. 2). 
 

 
 

Рисунок 2 – Схема внесення мінеральних добрив на два рівні 
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Для реалізації цих технологічних операцій необхідно використовувати 

певні робочі органи, які за мінімальних енергетичних затратах дають 

можливість реалізувати увесь комплекс запланованих заходів. 

З цією метою проведена класифікація складу обладнання для виконання 

технологічних операції (табл. 1). 

 

Таблиця 1 – Класифікація робочих органів для реалізації технології 

STRIP-TILL 
 

Пасивні робочі органи: 
Активні робочі органи 

Жорстко закріплені  Самообертові 

- розпушувальна лапа; 

- підживлювальний ніж; 

- однобічні плоскорізальні 

лапи; 

- стрілчасті плоскорізальні 

лапи; 

- щілиноріз; 

- стрілчасті універсальні лапи; 

- розпушувальні долотоподібні 

лапи; 

- оборотна розпушувальна 

лапи; 

- широкозахватна 

плоскорізальна лапа; 

- чизель; 

- чересловий ніж; 

- одностороння розпушувальна 

лапи; 

- пружинні зуби; 

- лапи-полички. 

- ротаційна борона; 

- голчасті диски; 

- дисковий ніж; 

- ротор 

прополювальний; 

- коток зубчастий. 

- ротор 

прополювальний; 

- фрезерний 

культиватор. 

 

Використовуючи комбінацію тих чи інших робочих органів можна 

досягти ефективного  виконання технологічних операцій з мінімальними 

витратами. Технологію STRIP-TILL можна застосовувати і за традиційного 

або мінімального обробітку ґрунту, наприклад, проводячи восени неглибоке 

(на 5-6 см) суцільне дискування ґрунту, а весною – смуговий обробіток на 

глибину 15-25 см одночасно з сівбою (рис. 3).  

Найважливішим чинником упровадження технології STRIP-TILL є 

скорочення витрат на обробку ґрунту, оскільки велика частина поля не 

обробляється. Завдяки застосуванню на агрегатах для  STRIP-TILL  

комбінації різних робочих органів, які розрізають і заробляють рослинні 

залишки, проводять глибоке спушення і кришення ґрунту, утворюють 

борозну. І все це – за один прохід. 
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Рисунок 3 – Склад обладнання для STRIP-TILL 

 

Завдяки можливості смугового обробітку ґрунту з одночасним 

внесенням добрив під кореневу систему рослин, розкриваються нові 

перспективи ефективності застосування мінеральних добрив. 

Функціональне призначення обладнання для STRIP-TILL: 

- різальний пристрій – призначений для направлення смуги, 

розрізання післяжнивних решток, утворення борозни, що полегшує та 

підвищує ефективність роботи виконавчих робочих органів. Як різальні 

пристрої застосовують: дисковий ніж, хвилеподібний дисковий ніж, 

списоподібний ніж, чересловий ніж, стрілчасті універсальні лапи, 

розпушувальні долотоподібні лапи, оборотні та односторонні розпушувальні 

лапи, борознонарізувальний корпус, аричник, ротаційну борону. Дисковий 

ніж встановлюють, як правило, попереду агрегату. Ніж забезпечує 

розрізування післяжнивних решток. Чересловий ніж може мати вигляд 

прямолінійного або криволінійного леза. Їх кріплять до рами за допомогою 

хомутка з накладкою. Ніж з прямолінійним лезом встановлюють під кутом 

70-75 °С до горизонту. Під час роботи ніж розрізує грунт, кореневища і 

полегшує підрізування скиби грунту корпусом плуга. Його можна 

переміщувати вгору чи вниз і регулювати глибину ходу. 

- виконавчий робочий орган – призначений для обробітку створюваної 

смуги, підрізування бур’янів, розпушування, передпосівного обробітку 

грунту, створення умов для ефективного внесення добрив, росту та розвитку 

насіння. Як виконавчі робочі органи застосовують: стрілчасті плоскорізальні 

лапи, штанговий робочий орган, голчасті диски, лапи-полички, 

підгортальний корпус з решітчастою полицею, підгортальні корпуси. 

Фрезерний барабан приводиться в рух від ВВП трактора через конічний 

одноступінчатий редуктор, трансмісійний вал, ланцюгову передачу і 
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запобіжну муфту. Частота обертання фрезерного барабана – 430 об/хв. Під 

час руху культиватора ножі фрезерних барабанів, обертаючись, відрізають 

стрічку грунту і відкидають їх назад. Вдаряючись в кожух, грунт 

подрібнюється і падає в міжряддя. Фартух розрівнює грунт. Пасивний ніж 

розпушує смугу грунту під корпусом секції. Глибину обробітку регулюють 

гвинтовим механізмом опорних коліс і центрального тягою начіпного 

механізму трактора. 

- секція для внесення мінеральних добрив – призначена для внесення 

мінеральних добрив. Як секція для внесення мінеральних добрив може бути 

використаний підживлювальнний ніж. 

- секція для сівби сільськогосподарських культур – призначена для 

сівби сільськогосподарських культур. Як секції для сівби 

сільськогосподарських культур використовують різні існуючі конструкції 

сівалок для сівби сільськогосподарських культур (пневматичні, коти ушко-

штифтові тощо), які забезпечують сівбу сільськогосподарських культур. 

- секція для вирівнювання грунту – призначена для вирівнювання поля, 

загортання насіння та добрив, створення умов для подальшого розвитку 

рослин шляхом ущільнення або розпушування. Як секція для вирівнювання 

грунту можуть бути використані: пружинні зуби, підгортальні корпуси. 

Варто сказати, що обираючи робочі органи, необхідно враховувати перш за 

все структуру грунту. Так, на піщаних грунтах доцільно використовувати 

пристрої, що руйнують поверхню грунту за допомогою пластичної деформації, а 

на глинистих грунтах – більше різальні пристрої, що руйнують грунт різанням. 

Для цього розроблено пристосування для агрегатування з лінійним 

розпушувачем та просапною сівалкою, а також комплексний агрегат, який, 

крім можливостей агрегатування з просапною сівалкою, дозволяє одночасно 

вносити рідкі або сипкі мінеральні добрива на глибину 10-20 см (під насіння), 

у тому числі на два рівні (рис. 4). 

Робочі органи для реалізації технології STRIP-TILL. Враховуючи, що 

в агрегатах для смугового обробітку використовуються багато звичайних 

робочих органів, їх функціональне призначення відоме. Тому розглянемо 

функціональне призначення лише нових робочих органів, що з’являються в 

технології STRIP-TILL. 

Робочими органами для реалізації технології STRIP-TILL є 

плоскорізальні і розпушувальні лапи, лапи-полички, підживлювальні ножі, 

підгортальні та борознонарізувальні корпуси, голчасті диски, зуби борін, 

роторів, ножі дисків тощо. 

Залежно від призначення лапи поділяють на прополювальні, 

розпушувальні і підгортальні. 
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До прополювальних лап належать однобічні (лапи-бритви, стрілчасті 

плоскорізальні лапи і стрілчасті універсальні, до розпушувальних – долотоподібні, 

наральникові, а до підгортальних – підгортальні лапи, корпуси тощо. 

Однобічні плоскорізальні лапи призначені для підрізування бур'янів і 

розпушування грунту на глибину до 6 см. 

Лапа складається із стояка (рис. 4, а), горизонтальної частини з лезом та 

щоки. Щока запобігає присипанню ґрунтом рослин. Бувають праві і ліві лапи. 

Перші встановлюють з правого боку рядка, а другі – з лівого. Лезо лап 

заточують зверху під кутом 8-10
0
.Товщина леза – не більше 0,5 мм. 

Кут γ між лінією леза і щокою становить 28-32
0
, кут ε встановлення 

площини леза до горизонту – 15
0
. Його називають кутом подрібнення. 

Під час переміщення лапи в ґрунті її лезо перерізує коріння бур'янів, 

підрізує шар ґрунту, який переміщується по робочій поверхні лапи, 

подрібнюється і частково переміщується. Ширина захвату лап – 85 мм, 120 

мм, 150 мм, 165 мм і 250 мм. 

Стрілчасті плоскорізальні лапи (рис. 4, б) застосовують для обробітку 

ґрунту на невелику глибину (до 6 см) і незначного його розпушення. Лапи 

характеризують кутом розхилу 2 γ (60 або 70
0
). Використовують лапи з 

шириною захвату 145 мм, 150 мм і 260 мм. 

Стрілчасті універсальні лапи (рис. 4, в) підрізують бур'яни та 

інтенсивно розпушують грунт на глибину до 12 см. їх застосовують для 

суцільного обробітку грунту та обробітку міжрядь. 

Кут розхилу 2 γ між різальними крайками лез становить 60
0
 і 65

0
. Кут 

подрібнення ε = 28-30
0
 характеризує розпушувальну здатність лапи. Ширина 

захвату лап – 220 мм, 250 мм, 270 мм, 330 мм, 380 мм і 410 мм. 

Розпушувальні долотоподібні лапи (рис. 4, г) застосовують для 

розпушування міжрядь зв'язних і щільних ґрунтів на глибину до 16 см. 

Нижня частина лапи загнута вперед і має загострений носок у вигляді долота 

шириною 20 мм. Така лапа досить добре заглиблюється у ґрунт і під час 

переміщення деформує й розпушує ґрунт на всю глибину без винесення 

вологого шару на поверхню поля. 

Оборотні та односторонні розпушувальні лапи (рис. 4, д, є) 

встановлюють на культиваторах для суцільного обробітку ґрунту. Вони бувають 

на пружинних стояках і на жорстких. Оборотна лапа загострена з обох кінців. У 

разі затуплення одного кінця лапу повертають на інший. Товщина леза не 

повинна бути більше 1 мм. Ширина захвату лап – 30-60 мм. Глибина обробітку 

лап на жорстких стояках – до 22-25 см, а на пружинних – 10-12 см. 

Пружинні зуби (рис. 4, є) застосовують для розпушення ґрунту у 

захисних зонах і міжряддях. Рамку з пружинними зубами прикріплюють 

шарнірно до тримача просапного культиватора. 

Штанговий робочий орган (рис. 4, ж) застосовують для суцільного 

обробітку ґрунту, розпушення, знищення бур'янів. Робочим органом є 

металевий стержень (штанга) квадратного перерізу зі стороною 22-25 мм. Вона 
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переміщується у ґрунті на глибині до 10 см та обертається у протилежному 

напрямку до ходових коліс культиватора. Частота обертання штанги – в 

середньому 1 оберт на шляху 1,1 м. Довжина штанги – в межах 2,8-3,75 м. 

Голчасті диски (рис. 4, з) застосовують для руйнування ґрунтової кірки 

і знищення бур'янів. Вони мають загнуті в один бік загострені зуби. Діаметр 

дисків - 350, 450 і 520 мм. 

Під час руху дисків у міжряддях і захисних зонах зуби заглиблюються в 

ґрунт на глибину до 9 см, розпушують його, знищують бур'яни. 

Лапи-полички (рис. 4, і) використовують для підрізування бур'янів, 

розпушування ґрунту і присипання бур'янів ґрунтом у захисній зоні рядка. Лапа 

складається із стояка та криволінійної полиці лівого або правого обертання. 

Лапи-полички встановлюють з лівого та правого боку рядка на відстані 

25-27 см від його осі. Глибина обробітку – до 6 см. 

Підживлювальнний ніж (рис. 4, і) застосовують для розпушування 

міжрядь та загортання в ґрунт добрив на глибину до 16 см. 

Він являє собою розпушувальну долотоподібну лапу, до якої позаду 

прикріплена лійка для подачі добрив на дно борозни. 

Підгортальні корпуси (рис. 4, й) призначені для підгортання рослин, 

підрізування бур'янів у міжряддях та присипання бур'янів у захисних зонах 

рядка. Корпус складається із стояка, двобічної полиці з розсувними крилами і 

носка-наральника. 

Під час роботи носок-наральник корпуса підрізує грунт і переміщує 

його на ліву та праву робочі поверхні полиці, які спрямовують його в зону 

рядка, утворюючи гребінь. Висота гребеня груну регулюється переміщенням 

крил корпуса за вистою. 

Підгортальний корпус з решітчастою полицею (рис. 4, к, л) має в 

нижній передній частині замість наральника стрілчасту лапу, а в крилах 

полиць – вирізи. Стрілчаста лапа корпуса підрізує грунт у міжрядді і подає 

його на  полиці. Частина грунту розсипається через проміжки між лапою і 

передньою частиною полиць та падає на дно борозни. Пальці крил полиць 

розпушують боки гребенів і стінки борозни. Дно борозни стає розпушеним. 

Для нарізування невеликих гребенів використовують однобічні (рис 4, л) 

підгортальні корпуси (глибина обробітку – до 16 см, висота гребеня – до 25 см). 

Борознонарізувальний корпус, аричник (рис. 4, м) застосовують для 

нарізування поливних борозен з одночасним внесенням мінеральних добрив. 

Корпус має наральник, двосторонню полицю, крила, лійку для добрив 6 і 

стояк. Нарізує борозни глибиною до 20 см. 

Ротаційна борона (рис. 4, н) призначена для досходового обробітку поля, 

вирівнювання вершин гребенів перед садінням, знищення бур'янів у міжряддях. 

Використовують на вирощуванні картоплі, коренеплодів та інших культур. 
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Ротаційна борона складається з двох барабанів 10 з конічною і 

циліндричною поверхнями, тримача і рамки. На поверхні барабанів 

закріплені зуби довжиною 55 мм. Кут нахилу барабанів змінюється 

поворотом їх осі 7. 

 
а – однобічна плоскорізальна прополювальна лапа (бритва); б – стрілчаста 

плоскорізальна прополювальна лапа; в – стрілчастрілчаска лапа з хвостовиком;  

г – розпушувальна долотоподібна лапа; д – оборотна розпушувальна лапа; 

 е – списоподібна розпушувальна лапа; є – пружинні зуби; ж – штанговий робочий 
орган; з – розпушувальні голчасті диски; і – лапа-поличка; ї – підживлювальний ніж; 

 й – підгортальний корпус з циліндричною поверхнею; к – підгортальний корпус з 

універсальною лапою і пальчастими полицями; л – підгортальний корпус з однією полицею;  
м – аричник борознопарізувач, н – ротаційна борінка; о – щиток; п – прополювальна 

борінка; р – ротор прополювалювольний; с – лапа з прополювальним диском; т – щілиноріз;  

1 – штанга; 2 – підшипник; 3 – гряділь; 4 – голчастий диск; 5 – прополювальна 
плоскорізальна лапа; 6 – лійка для тукопроваду; 7 – вісь;8 – тримач; 9 – зуби; 10 – барабан; 

 11 – пружини; 12 – щиток; 13 і 15 – ротори; 14 – диск; 16 – зуб; 17 – лапа 

плоскорізальна; 18 – ніж диска  

Рисунок 4 – Робочі органи для реалізації технології STRIP-TILL 
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Захисні щитки (рис. 4, о) застосовують для запобігання присипанню 

ґрунтом рослин у рядку. Щиток складається з металевого зігнутого листа і 

кронштейна для кріплення до гряділя робочої секції культиваторів. Роз-

міщують його над рядком рослин. 

Прополювальні борінки (рис. 4, п) – це пружинні зуби, що закріплені 

на рамці, їх застосовують для розпушування ґрунту в міжряддях та захисних 

зонах. Встановлюють борінки на просапних культиваторах, шарнірно 

прикріплюючи їх до кронштейна тримача секції культиватора з метою 

кращого копіювання рельєфу ґрунту. 

Ротор прополювальний (рис. 4, р) призначений для розпушення ґрунту 

і знищення бур'янів у міжряддях з мінімальними (30-50 мм) захисними 

зонами. 

Складається з шести розпушувачів (роторів), закріплених на диску 14, 

захисного щитка 12 і кронштейна. Диск встановлений під кутом 20° до 

горизонту. Розпушувач має чотири зуби і вільно обертається на осі. Під час 

роботи ротор обертається від взаємодії зубів розпушувача з ґрунтом. Зуби 

розпушують ґрунт, захоплюють бур'яни, кидають їх на поверхню поля і 

присипають ґрунтом. 

Широкозахватна плоскорізальна лапа (рис. 4, с) підрізує бур'яни і 

розпушує ґрунт у міжряддях. Кут кришіння лапи – 10
0
. Лапи бувають 

шириною 250 мм і 360 мм. На кінці лапи кріпиться прополювальний диск з 

ножами. Під час роботи диск обертається, ножі підрізують бур'яни і 

розпушують ґрунт. Глибина обробітку – 60-80 мм. 

Щілиноріз (рис. 4, т) використовують для нарізування напрямних щілин 

глибиною 27-30 см.  Він являє собою плоский чересловий ніж. Щілинорізи 

встановлюють на сівалках, саджалках, культиваторах-

рослинопідживлювачах. 

Кріплення робочих органів до рами проводиться за допомогою стояків. 

Стояки використовують жорсткі або пружинні. 

Стояки лап з'єднують жорстко з рамою або з гряділями, які шарнірно 

приєднані до рами. 

Система жорсткого кріплення стояків лап до рами (рис. 5, а) 

відрізняється простою конструкцією. Однак при такому з'єднанні робочих 

органів з рамою недостатньо забезпечується копіювання рельєфу поля і не 

витримується задана глибина ходу робочих органів по ширині захвату. 

На культиваторах для суцільного обробітку ґрунту застосовують 

здебільшого індивідуальне або групове (по 2-3 лапи) шарнірно-радіальне 

кріплення лап до бруса рами (рис. 5, б, в). З'єднання стояків лап з рамою 

проводять за допомогою гряділів, повідців тощо). 
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При заглибленні або виглибленні лапи кут входження її у ґрунт 

змінюється, що впливає на якість роботи. Стійкість ходу лап регулюють 

стисканням пружини 8. 

Особливість конструкції паралелограмної підвіски секції робочих 

органів (рис. 5, г) полягає в тому, що при зменшенні або збільшенні глибини 

ходу лап кут входження їх залишається незмінним. При цьому гряділь 11 

переміщується паралельно своєму початковому положенню. В передній 

частині гряділя встановлене опорне колесо 12, яке під час руху копіює 

нерівності рельєфа поля. Такі підвіски застосовують на просапних та 

універсальних культиваторах. 

 

 
 

а – жорстка до гряділя рами; б – радіальна індивідуально-повідцева;  

в – радіальна секційна; г – з допомогою паралелограмного механізму; 

1 – начіпний механізм трактора; 2 – гряділь (брус) рами; 3 – стояк лапи;  

4 – робочі органи (лапи); 5 – опорне колесо; 6 – поперечний брус рами;  

7 – повідець; 8 – штанга; 9 – пружина; 10 – паралелограмний механізм;  

11 – гряділь секції; 12 – опорне колесо секції. 
 

Рисунок 5 – Схеми кріплення робочих органів культиватора STRIP-TILL 

 

Висновок 

Ефективне використання новітніх технологій пов’язана перш за все з 

чітким розумінням суті виконуваної технологічного процесу, що обумовлює 

використання певних підходів до виконуваного технологічного процесу. 

Тому у статті наведена класифікаційна модель робочих органів для 

технології Strip-till, що дасть можливість правильно підібрати робочі органи 

залежно від типу виконуваної технологічної операції. 
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Аннотация 

Для эффективного использования современных технологий 

производства продукции растениеводства необходимо владеть новейшими 

подходами к выращиванию сельскохозяйственных культур. При реализации 

технологии STRIP-TILL в разных природно-климатических зонах Украины 

необходимо использовать определенный набор рабочих органов для 

эффективного их использования. С этой целью в данной статье приведен 

анализ рабочих органов та целесообразность использования при выполнении 

технологических операция при реализации технологии STRIP-TILL в разных 

природно-климатических зонах Украины. 

 

Summary 

For the effective use of modern technologies of production of goods of plant-

grower it is necessary to own the newest approaches to growing of agricultural 

cultures. During realization of the STRIP-TILL technology in different prirodno-

klimaticheskih areas of Ukraine it is necessary to draw on definite set of working 

organs for effective their use. To that end in the given articles the analysis of 

working organs is resulted that expedience of the use at implementation of 

technological operation during realization of the STRIP-TILL technology in 

different prirodno-klimaticheskih areas of Ukraine. 
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ВПЛИВ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ОСНОВНОГО 

ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ НА ЙОГО ВОДНИЙ РЕЖИМ 

І ПРОДУКТИВНІСТЬ СОНЯШНИКУ 
 

В. Малярчук, канд. с.-г. наук,  

Південно-Української філії УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого 

 

У статті наведено результати експериментальних досліджень впливу 

різних способів і глибини основного обробітку ґрунту на фоні тривалого 

застосування відвальної, безвідвальної та диференційованої систем 

обробітку в сівозміні на незрошуваних землях на накопичення і збереження 

вологи в ґрунтах і формування врожаю соняшника. За результатами 

експериментальних досліджень доведено, що застосування мінімізованих 

способів основного обробітку ґрунту призводить до зниження врожайності 

соняшнику.  

 

Ключові слова: способи обробітку ґрунту, атмосферні опади, 

продуктивні запаси вологи, водоспоживання, врожайність, соняшник 

 

Суть проблеми. Збільшення запасів продуктивної вологи в ґрунті – 

одна з вирішальних умов отримання високих врожаїв на всій території зони 

Степу України, зокрема в її південній і південно-східній частинах. 

Атмосферні опади вегетаційного періоду тут не проникають у глибокі шари 

ґрунту, тому значна їх частина втрачається на випаровування, а на схилових 

землях стікає в балки і яри, що призводить до змиву ґрунту, а з ним – і до 

втрат органічної речовини і поживних речовин [1]. 

У зв’язку з цим на землях степових районів найбільш важливим є 

максимальне накопичення і збереження вологи від опадів осіннього і 

зимового періодів, які за певних агротехнологічних заходів можуть глибоко 

проникати в ґрунт, поповнюючи його вологою [2, 3]. На основі дворічних 

експериментальних досліджень Південно-Української філії УкрНДІПВТ ім. 

Л. Погорілого недонасиченість метрового шару ґрунту вологою навесні 

становить від 38 мм до 45 мм. Лише в найбільш вологі роки спостерігається 

повне насичення ґрунту вологою, але такі роки бувають один-два рази на 

десять років [4, 5].  

Тому, експериментальні дослідження пов’язані з розробленням способів 

і встановленням глибини основного обробітку, які забезпечують максимальне 

засвоєння та збереження вологи, що надходить від атмосферних опадів, 

особливо осіннього і зимового періодів, є актуальними і вимагають 

удосконалення існуючих технологій вирощування сільськогосподарських 

культур в сівозмінах на неполивних землях.  
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Мета досліджень – визначити спосіб і глибину основного обробітку 

ґрунту під посів соняшнику в 6-пільній сівозміні за умови диференційованої 

системи обробітку ґрунту в богарних умовах на півдні України. 

Програма проведення польових досліджень. Дослідження з вивчення 

впливу способів та глибини основного обробітку ґрунту на водний режим 

ґрунту та продуктивність трилінійного гібриду соняшнику ―Ясон‖ 

проводили в плодозмінній сівозміні на дослідному полі філії без поливу на 

фоні застосування відвальної, безвідвальної та диференційованої систем 

основного обробітку ґрунту. Соняшник розміщували після озимої пшениці. 

У ґрунтово-кліматичному відношенні дослідне поле розташоване в 

Сухостеповій грунтово-екологічній зоні. Рельєф ділянки – рівнинний. 

Ґрунтові води залягають на глибині 10 м. 

Ґрунт дослідного поля темно-каштановий середньосуглинковий, 

крупнопилуватоілуватий за гранулометричним складом. Гумусовий 

горизонт становить 38-40 см. Вміст гумусу в шарі ґрунту 0-40 см становить 

2,1-2,4%, найменша вологоємність шару ґрунту 0-100 см – 21,5%, коефіцієнт 

в’янення – 9,1%, вміст водостійких агрегатів – 34,1%, рівноважна щільність 

складення – 1,39-1,42 г/см
3
, пористість – 49,2%, водопроникність – 

1,25 мм/хв. 

Схемою досліду передбачалося вивчення трьох способів основного 

обробітку ґрунту різних за витратами сукупної енергії на їх виконання: 

– оранка на глибину 28-30 см у системі різноглибинного полицевого 

обробітку в сівозміні з витратами сукупної енергії 1960,0 МДж/га 

(контроль); 

– чизельний обробіток на 28-30 см у системі різноглибинного 

безполицевого розпушування протягом ротації сівозміни з витратами, на 

36,1 % меншими ніж на контролі; 

– дисковий обробіток на 12-14 см у системі одноглибинного мілкого 

розпушування під усі культури сівозміни з витратами, меншими на 74,6%. 

Основний обробіток ґрунту виконували з використанням ґрунтообробних 

знарядь вітчизняного виробництва: оранку – лемішним плугом ПНВ-5-35 

(виробник ПП ВКФ ―Велес-Агро‖); безполицеве розпушування – знаряддям 

ГРНФ-4 (виробник ПАТ ―Завод ―Фрегат‖); дисковий обробіток – бороною 

БДМП-6х4 (виробник ПАТ ―Червона зірка‖) (рис. 1). 

Результати досліджень. Під впливом способів і глибини основного 

обробітку відбуваються процеси обміну вологи між окремими шарами 

ґрунту, рослиною і зовнішнім середовищем. Розрахунок водного балансу 

передбачає порівняння накопичувальної і витратної його частин за 

визначений проміжок часу на конкретній ділянці для певного шару ґрунту. 

З метою агрономічного обґрунтування ефективності застосування 

оранки, чизельного і дискового обробітку під соняшник, на фоні трьох 
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способів основного обробітку в шестипільній зернопросапній сівозміни ми 

визначали водний баланс ґрунту за два періоди. 

 

  
 

а б в 
 

а – плуг ПНВ-5-35; б – знаряддя ГРНФ-4; в – борона БДМП-6х4 
 

Рисунок 1 – Проведення основного обробітку ґрунту на дослідному полі 

 

Протягом першого періоду, який розпочинався після закладання досліду 

і закінчувався появою сходів соняшнику, проводили розрахунок водного 

балансу пов'язаний з кількістю атмосферних опадів, що випали за цей час, та 

рівнем їх засвоєння шаром ґрунту 0-100 см. 

У результаті досліджень встановлено, що в роки досліджень, на час 

закладання варіантів досліду восени (І дек. жовтня), рівень зволоження шару 

ґрунту 0-100 см був практично на одному рівні і коливався в межах 1110-

1360 м
3
/га. Запаси вологи також мало залежали від способу і глибини 

обробітку, різниця між варіантами в окремі роки досліджень становила від 10 

до 100 м
3
/га (табл. 1). 

 

Таблиця 1 – Загальні запаси вологи в шарі ґрунту 0-100 см за різних 

способів і глибини основного обробітку ґрунту в сівозміні під соняшник, 

м
3
/га (перед закладанням досліду – восени) 

 

Система основного 

обробітку ґрунту 

Спосіб і глибина 

обробітку, см 

Рік 
Середнє 

2012 2013 

ПНВ-5-35 (контроль) 28-30 1150 1320 1235 

ГРНФ -4 28-30 1200 1280 1241 

БДМП 6х4 12-14 1240 1260 1220 

 

Протягом осінньо-зимового і ранньовесняного періоду, за даними 

Херсонського гідрометеорологічного центру, сума атмосферних опадів 

склала: 2011-2012 рр. – 300,3 мм; 2012-2013 рр. – 159,9 мм. 
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За рахунок атмосферних опадів запаси ґрунтової вологи поповнювалися 

в усіх варіантах досліду, водночас засвоєння вологи ґрунтом відповідно до 

років досліджень і варіантів досліду має суттєві відмінності (табл. 2). 

Витрати ґрунтових запасів вологи через фізичне випарування становлять 

лише частину загальних її витрат. Основну масу води випаровують рослини 

протягом вегетаційного періоду. Транспірація рослин зазвичай у кілька разів 

перевищує фізичне випаровування, ефективним заходом його попередження 

є створення на поверхні ґрунту мульчі з післяжнивних решток за рахунок 

використання безполицевих способів обробітку та встановлення глибини 

розпушування, яка забезпечує збереження вологи в більш глибоких 

горизонтах кореневмісного шару.  

 

Таблиця 2 – Засвоєння атмосферних опадів шаром ґрунту 0-100 см за 

різних способів і глибини основного обробітку ґрунту, м 
3
/га 

 

Система основного 

обробітку ґрунту 

Спосіб і глибина 

обробітку, см 

Рік 
Середнє 

2012 2013 

ПНВ-5-35 (контроль) 28-30 
1080 

36,0 

684 

42,9 

882 

38,4 

ГРНФ -4 28-30 
1140 

38,2 

716 

44,8 

928 

40,4 

БДМП 6х4 12-14 
870 

29,7 

652 

40,9 

761 

33,1 

 

Визначення сумарного водоспоживання та витрат води на формування 

одиниці продукції в залежності від способів і глибини основного обробітку 

ґрунту з врахуванням атмосферних опадів, дало можливість встановити, що 

спосіб основного обробітку неістотно впливав на витрати води. Разом з тим 

істотний вплив мала глибина розпушування.  

Атмосферні опади у 2012 році склали 2142,0 м
3
/га, тоді як за 

вегетаційний період соняшнику гектаром посіву у варіанті оранки на 28-

30 см витрачалось 3069 м
3
/га вологи, за чизельного обробітку, з такою ж 

глибиною розпушування – 3124 м
3
/га, тим часом як дискове розпушування на 

глибину 12-14 см, в системі мілкого одноглибинного обробітку, дало 

можливість знизити витрати вологи порівняно з контролем на 64 м
3
/га.  

Водночас, істотне зниження врожайності соняшнику у варіантах 

безполицевих способів, як глибокого так і мілкого основного обробітку 

викликало значне зростання витрат води на формування одиниці врожаю. 

Так, заміна оранки на глибину 28-30 см чизельним обробітком на 28-30 та 12-

14 см в системах різноглибинного і одноглибинного мілкого обробітку 

призвела до збільшення витрат води на формування одиниці врожаю 

соняшнику відповідно на 172 та 1829 м
3
/т (табл. 3). 
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Розрахунки водного режиму ґрунту та забезпечення рослин соняшнику 

вологою у 2013 році свідчать про те, що на початку вегетації за оранки на 

глибину 28-30 см і чизельного обробітку на таку саму глибину, в системах 

різноглибинного полицевого і безполицевого обробітку в сівозміні, запаси 

вологи в шарі ґрунту 0-100 см становили 2004 м
3
/га та 1996 м

3
/га, в той час як 

у варіанті дискового розпушування на глибину 12-14 см вони були нижчими 

порівняно з контролем на 92 м
3
/га.  

 

Таблиця 3 – Сумарне водоспоживання соняшнику  

та витрати води на формування одиниці врожаю за різних способів  

і глибини основного обробітку (2012-2013 рр.) 
 

Рік 

Система 

основного 

обробітку 

ґрунту 

Запаси вологи м3/га 
Сума 

опадів, 

м3/га 

Сумарне 

водоспо-

живання, 

м3/т 

Витрати 

води,  

м3 /т 

насіння 

Початок 

вегетації 

Перед 

збиранням 

2012 

ПНВ-5-35 

(контроль) 
2230 1303 2142 3069 1623 

ГРНФ -4 2340 1358 2142 3124 1795 

БДМП 6х4 2110 1249 2142 3003 3452 

2013 

ПНВ-5-35 

(контроль) 
2004 1453 2372 2923 1507 

ГРНФ - 4 1996 1394 2372 2974 1906 

БДМП 6х4 1912 1281 2372 3003 4767 

 

Подібна закономірність відмічається при визначенні вологозапасів 

перед збиранням врожаю. Сумарні витрати вологи на формування врожаю у 

2013 році підпорядковані таким самим закономірностям, що відзначалися і у 

2012 році. Так, кількість вологи, що витрачалася на гектар посіву соняшнику 

у варіанті оранки на глибину 28-30 см (контроль) на формування однієї тонни 

врожаю були найнижчою і становила 1434 м
3
/т. 

Рівень урожайності у варіанті оранки на глибину 28-30 см на фоні 

диференційованої системи основного обробітку в сівозміні був найвищим і 

складав в середньому за два роки 19,2 ц/га, що вище ніж за чизельного 

обробітку на глибину 28-30 см на 14%. Застосування дискового мілкого (12-

14 см) обробітку при тривалому його застосуванні в сівозміні викликало 

істотне зниження урожайності у 2012 році на 10,2 ц/га, а в 2013 – на 13,1 ц/га 

порівняно з контролем, або відповідно на 54,0 та 67,5% (табл. 4). 
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Рисунок 2 – Соняшник у період вегетації на дослідному полі філії 

 

 

Таблиця 4 – Урожайність гібриду соняшнику “Ясон” за різних 

способів і глибини основного обробітку темно-каштанового ґрунту в 

сівозміні, ц/ га 

Система основного 

обробітку ґрунту  

Спосіб і глибина 

обробітку, см  

Рік  
Середнє  

2012 2013 

ПНВ-5-35 (контроль) 28-30 18,9 19,4 19,2 

ГРНФ - 4 28-30 17,4 15,6 16,5 

БДМП 6х4 12-14 8,7 6,3 7,5 

 

 

 

Висновок. На темно-каштанових ґрунтах півдня України найбільш 

сприятливі умови для накопичення та збереження вологи в ґрунті та 

формування врожаю соняшнику створюються за оранки на глибину 28-30 см 

в системі диференційованого обробітку ґрунту.  
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Аннотация 

В статье приведены результаты экспериментальных исследований 

влияния различных способов и глубины основной обработки почвы на фоне 

длительного применения отвальной, безотвальной и дифференцированной 

систем обработки в севообороте на неорошаемых землях на накопление и 

сохранение влаги в почве, и формирование урожая подсолнечника. По 

результатам экспериментальных исследований доказано, что применение 

безотвальной обработки почвы приводит к снижению урожайности 

подсолнечника.  

 

Summary 

In the article the results of experimental studies of the effect of different ways 

and depth of main soil cultivation on the background of the prolonged use of 

moldboard, subsurface and differentiated treatment systems in crop rotation on 

non-irrigated lands on the accumulation and preservation of moisture in the soil, 

and the formation of the yield of sunflower. The results of experimental studies 

proved that the use of subsurface soil leads to lower yields of sunflower. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



95 

9
5
 

 

УДК 633.11:551.58 

ОЦІНЮВАННЯ КЛІМАТООБУМОВЛЕНИХ КОЛИВАНЬ 

УРОЖАЙНОСТІ ОСНОВНИХ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР В УКРАЇНІ 

Н. Сердюченко, канд. географ. наук, 

УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого 

 

Наведено результати оцінювання впливу кліматичних параметрів на 

врожайність основних зернових культур, вирощуваних в Україні з огляду на 

умови глобального потепління. 

 

Ключові слова: урожайність зернових, зміни клімату, кліматичні 

параметри.  

Суть проблеми. Встановленню наслідків впливу змін клімату на 

виробництво продовольства присвячено значну кількість досліджень [1-6], 

проте наслідки цих змін в галузі сільського господарства залишаються 

невизначеними. Необхідність оцінки впливу спостережуваних з середини 

1970-х років змін клімату на продуктивність рослинництва, а саме – на 

врожайність основних сільськогосподарських культур досі є актуальним 

завданням. 

Методи аналізу впливу спостережуваних та очікуваних змін клімату на 

врожайність і якість сільськогосподарської продукції істотно різняться. 

Оскільки з початку сучасного потепління минуло вже понад 30 років і 

отримані необхідні для аналізу ряди спостережень, то це завдання може бути 

вирішеним засобами кореляційного і регресійного аналізу. Ускладнюючою 

обставиною для території України є неоднорідність часових рядів 

урожайності, обумовлена економічної перебудовою, що збіглася з періодом 

істотних змін клімату.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В роботі [5] наведено 

результати оцінювання впливу змін глобального клімату на врожайність 

шести найважливіших світових продовольчих культур за період з 1961 по 

2002 роки (табл. 1).  
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Таблиця 1 – Сумарні статистичні показники регресійної моделі між 

найменшими різницями урожайності шести найважливіших світових 

сільськогосподарських культур та кліматичними параметрами, 

1961 – 2002 рр. [5] 

Показник 

Культура 

П
ш

ен
и

ц
я
 

Р
и

с 

К
у

к
у

р
у

д
за

 

С
о

я
 

Я
ч

м
ін

ь
 

С
о

р
го

 

Коефіцієнт детермінації, R2 0,41 0,29 0,47 0,52 0,65 0,29 

Зміни врожайності для  

Δt min = Δtmax = 1ºC, % 
-0,54 -0,6 -8,3 -1,3 -8,9 -8,4 

Як видно з таблиці 1, підвищення температури повітря впродовж 1961-

2002 років призвело до зниження глобального виробництва всіх аналізованих 

культур. Однак ці кліматообумовлені втрати світового сільського 

господарства за вказаний період з надлишком компенсовані 

агротехнологічним прогресом та коригуються змінами атмосферних опадів. 

В таблиці 1 наведено нижню межу оцінок R
2
. Зрозуміло, що ці оцінки 

підвищаться за умови більш диференційованого представлення 

метеорологічних величин і врахуванні початкових умов формування врожаю.  

Проаналізовані оцінки змін клімату за період з 1981 до 2002 року 

(табл. 2) дозволили встановити зменшення глобального рівня врожайності 

всіх культур за винятком сої. 

Таблиця 2 – Оцінки впливу змін глобального клімату на продуктивність 

та урожайність шести найважливіших світових сільськогосподарських 

культур [5] 

Показник 

Сільськогосподарська культура 

Пшени-

ця 
Рис 

Куку-

рудза 
Соя Ячмінь Сорго 

Посівна площа (2002 р.), 

млн. га 
214 148 139 79 55 42 

Продуктивність (2002 р.), 

млн. т/рік 
574 578 602 181 137 54 

Зміна врожайності за 

1981-2002 рр., кг/га 
846 1109 1178 632 473 -80 

Кліматично обумовлені 

зміни врожайності за 

1981-2002 рр., кг/га 

-88,2 -10,5 -90,3 23,1 -144,9 -19,5 

Кліматично обумовлені 

зміни продуктивності за 

1981-2002 рр., млн. т/рік 

-18,9 -1,6 -12,5 1,8 -8,0 -0,8 
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Як видно з таблиці 2, спостережувані в 1981-2002 роках зміни клімату 

зумовили зменшення глобальної врожайності всіх найважливіших світових 

продовольчих культур за винятком сої. 

Завданням даного дослідження є оцінювання кліматообумовлених 

коливань урожайності основних зернових культур в Україні з метою 

виявлення характеру впливу змін окремих кліматичних параметрів на їх 

врожайність. 

Основна частина. Для виділення кліматообумовлених трендів у 

тимчасових рядах врожайності можуть бути використані такі підходи: I – 

перші різниці, II –  виключення лінійного часового тренду, III – виключення 

кубічного сплайн-тренду, а також метод IV – введення тимчасового тренду в 

регресію між врожаями (з невиключеним трендом) і кліматичними змінними. 

Наведемо оцінки впливу змін клімату на врожайність найважливіших 

сільськогосподарських культур України за період 1975-2012 рр. із 

застосуванням методу перших різниць (різниця між значеннями поточного та 

попереднього років). Застосування цього методу до значень врожайності 

досліджуваної культури і основних метеопараметрів впродовж вегетаційного 

періоду цієї культури дозволяє мінімізувати вплив такого повільно мінливого 

фактора, як господарська діяльність.  

Автором проаналізовано лінійні регресії найменших різниць зміни 

врожайності аналізованої культури (ΔУ) як перемінної відклику та різниць 

середніх за вегетаційний період значень мінімальної температури (ΔTmin), 

максимальної температури (ΔTmax) та суми атмосферних опадів за 

вегетаційний період (ΔP) як предикторів цих змін. 

Для аналізу обрано три найважливіші зернові культури України: озиму 

пшеницю, ярий ячмінь та кукурудзу, які, за даними 2013 року, в сумі 

займають майже 87 % загальних посівних площ зернових та зернобобових 

культур в Україні. 

Озима пшениця. Пшениця – найважливіша продовольча культура. Не 

випадково озима пшениця є основним продуктом харчування у 43 країнах 

світу з населенням понад 1 млрд осіб. Пшениця в світовому масштабі має 

найбільше продовольче значення. За посівною площею вона займає перше 

місце в світі серед сільськогосподарських культур. В Україні посівні площі 

озимої пшениці становлять 6-7 млн га. Озима пшениця має триваліший 

вегетаційний період, ніж яра, краще використовує вологу й поживні 

речовини ґрунту і дає в основних районах вирощування високі врожаї. 

Оцінки чутливості пшениці до кліматичних змін на глобальному рівні 

засвідчили тенденцію до зниження врожайності даної культури з ростом 

приземної температури [5]. Проте на території Російської Федерації за період 

з 1975 по 2006 рік встановлено приріст урожайності цієї культури [2-3]. 



98 

Автором проведено статистичну обробку ретроспективних рядів 

врожайності озимої пшениці за період 1975-2012 рр. та рядів середніх за 

вегетаційний період цієї культури значень таких метеопараметрів, як 

середньодобові максимальна (Тmax) та мінімальна (Tmin) температури і суми 

атмосферних опадів (P) за аналогічний період спостережень для України в 

цілому.  

Аналіз впливу змін клімату на врожайність озимої пшениці проведено за 

загальновідомим методом перших різниць [2, 5]. 

На рисунку 1 представлено графічне зображення залежності зміни 

врожайності озимої пшениці ΔУоз.п. від змін усереднених за вегетаційний 

період середньодобових значень максимальної температури повітря (ΔТmax). 

Як видно з рисунка 1, зростання максимальної температури приземного 

повітря призводить до зниження врожайності озимої пшениці. Максимально 

наближене до поверхні розкиду даних рівняння регресії має такий вигляд: 

ΔУоз.п. = -3,2863 Тmax + 0,23                                   (1) 

Виходячи із залежності (1), зміна урожайності озимої пшениці в Україні 

може скласти близько 3 ц/га при ΔТmax = 1ºС.  

 
Рисунок 1 – Залежність зміни врожайності озимої пшениці (ц/га) від змін 

максимальної температури повітря (ºС) впродовж вегетаційного періоду 

 

Аналогічним чином проведено дослідження залежності зміни 

врожайності озимої пшениці ΔУоз.п. від змін усереднених за вегетаційний 

період середньодобових значень мінімальної температури повітря (ΔТmin). 

Результати дослідження наведено на рисунку 2. 
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Рисунок 2 – Залежність зміни врожайності озимої пшениці (ц/га) від змін 

мінімальної температури повітря (ºС) впродовж вегетаційного періоду 

 

Як видно з рисунка 2, підвищення значень мінімальної температури 

приземного повітря (аналогічно до ΔТmax) теж сприятиме зниженню 

загального по Україні рівня врожайності озимої пшениці. Максимально 

наближене до поверхні розкиду на рис. 2 даних рівняння регресії має такий 

вигляд: 

ΔУоз.п. = -3,845 Тmin + 0,1538                                   (2) 

Виходячи із залежності (2), зміна урожайності озимої пшениці в Україні 

може скласти близько 3,7 ц/га при ΔТmin = 1ºС.  

Проте наведені оцінки загального зниження врожайності озимої 

пшениці внаслідок потепління сучасного клімату коригуються впливом 

зростання кількості атмосферних опадів (рис. 3), вплив яких потенційно 

призводить до зростання врожайності цієї культури на 0,3 ц/га на кожні 10 

мм суми опадів впродовж вегетаційного сезону 
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Рисунок 3 – Залежність зміни врожайності озимої пшениці (ц/га) від змін 

суми атмосферних опадів (мм) впродовж вегетаційного періоду 

 

Аналогічні розрахунки автором проведено для ярого ячменю та 

кукурудзи, оскільки ячмінь, як і озима пшениця, відіграє провідну роль у 

вирішенні зернової проблеми України, а кукурудза є однією з основних 

зернових культур як в Україні, так і у всьому світі.  

Зведені показники отриманих оцінних значень для аналізованих культур 

наведено в таблиці 3. 

 

Таблиця 3 – Оцінки впливу змін середніх за вегетаційних період 

значень максимальної температури (Тmax) мінімальної температури 

(Тmin) та суми атмосферних опадів (Р) на урожайність трьох 

найважливіших сільськогосподарських культур за період 1975-2012 рр. 

Культура ΔТmax = 1ºС ΔТmin = 1ºС ΔР = 10 мм 

Озима пшениця -3 -3,7 0,3 

Ярий ячмінь -1,5 -2,3 0,6 

Кукурудза -1,1 -1,8 0,8 

 

Як видно з таблиці 3, зменшення врожайності ярого ячменю в Україні 

може скласти близько 1,5 ц/га при зростанні ΔТmax на 1ºС і близько 2,3 ц/га 

при ΔТmin = 1ºС. Так само, як і у випадку озимої пшениці, оцінки загального 

зниження врожайності ярого ячменю, внаслідок потепління клімату 

компенсуються впливом атмосферних опадів (зростання врожайності ярого 

ячменю на 0,6 ц/га при збільшенні суми опадів на 10 мм за вегетаційний 

період культури). 

Зменшення урожайності кукурудзи в Україні може скласти близько 1 

ц/га при зростанні ΔТmax = 1ºС і близько 1,78 ц/га при зростанні ΔТmin на 1ºС. 

Зміна врожайності цієї культури становить близько 0,8 ц/га на кожні 10 мм 

опадів (зростання врожайності при збільшенні опадів). 
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Висновки 
Результати дослідження свідчать, що кліматообумовлене зниження 

врожайності в Україні в 1975-2012 рр. у разі зростання середніх за 

вегетаційний період значень максимальних та мінімальних температур 

повітря відмічено для всіх аналізованих культур відповідно до глобальної 

тенденції. Проте зростання сум атмосферних опадів за вегетаційний період 

дещо нівелює рівень такого зниження. 

Отримані оцінки можуть бути використані для побудови 

напівемпіричних моделей трансформації рівня врожайності основних 

сільськогосподарських культур при заданих рівнях змін приземної 

температури повітря та атмосферних опадів на території України та 

обґрунтування напрямків адаптації сільськогосподарського виробництва до 

глобальних змін клімату. 
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Аннотация  
Приведены оценки влияния климатических параметров на урожайность 

основных зерновых культур Украины в условиях глобального потепления. 

 

Summary 

Evaluations of impact the climatic parameters on yields of main crops in 

Ukraine under global warming are given. 
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ВИЗНАЧЕННЯ СТРОКАТОСТІ ПОКАЗНИКІВ РОДЮЧОСТІ ТА 

ОПТИМІЗАЦІЯ РОЗМІРІВ ЕЛЕМЕНТАРНИХ ДІЛЯНОК ДЛЯ 

ВІДБОРУ ЗРАЗКІВ ГРУНТУ В ТЕХНОЛОГІЯХ КЕРОВАНОГО 

ЗЕМЛЕРОБСТВА 

 

І. Гусар, С. Любченко  

УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого  

В. Купчик, канд. с.-г. наук, 

ТОВ «ГРАНО» 

 

За результатами агрохімічних обстежень проведено визначення 

ступеню строкатості показників родючості грунту та визначено 

оптимальну площу елементарної ділянки для відбору  репрезентованого 

грунтового зразка в технологіях керованого землеробства. 

 

Ключові слова: агрохімічний аналіз, елементарна ділянка, мінливість 

запасів поживних речовин 

 

Постановка проблеми. Розвиток сучасного аграрного виробництва, 

забезпечення споживачів якісною, безпечною та конкурентоспроможною 

продукцією рослинництва вимагає залучення в технології вирощування 

сільськогосподарських культур нових інноваційних розробок в галузі 

реалізації та управління технологічними процесами і формування їх в 

динамічну інтегровану систему керованого землеробства. Технології 

керованого землеробства розглядають кожне поле як неоднорідне за 

рельєфом, грунтовим покривом, родючістю і передбачає застосування на 

кожній ділянці поля відповідних технологій.  

Одним з найбільш витратних та екологічно небезпечних аспектів 

технології вирощування є система живлення рослин. Технології керованого 

землеробства передбачають внесення диференційованої, оптимальної дози 

добрива в залежності від запасів поживних речовин на кожній ділянці.  Це 

забезпечує економію добрив і не створює реальної небезпеки забруднення 

навколишнього середовища.  Таким чином діагностика та моніторинг запасів 

поживних речовин у грунті є одним з найбільш актуальних аспектів 

виробництва продукції рослинництва.  

Точність визначення запасів поживних речовин значною мірою 

залежить від площі елементарної ділянки – найменшої площі, яку можна 

охарактеризувати однією об’єднаною пробою грунту. На розмір елементарної 

ділянки, окрім типу грунту, ступеня його еродованості, кількості внесених 

добрив тощо істотно впливає строкатість родючості грунту.  Один з методів 

визначення площі елементарної ділянки запропоновано у цій роботі. 
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Мета дослідження - оптимізувати розміри площ елементарних ділянок 

для відбору ґрунтових зразків за результатами статистичного оцінювання 

мінливості агрохімічних показників ґрунтового покриву дослідного поля.  

Виклад основного матеріалу.Проведено статистичну обробку даних 

агрохімічного обстеження грунту дослідного поля за показниками вмісту 

гумусу [1], рівня рН та гідролітичної кислотності [2, 3], вмісту рухомих форм 

доступних для живлення рослин азоту [4], рухомого фосфору та рухомого 

калію [5] з відібраних зразків за систематичною схемою. 

Облік та статистичну обробку результатів проведено за стандартною 

програмою [6] з подальшими визначеннями коефіцієнтів варіації та 

вирівняності грунту дослідного поля за кожним агрохімічним показником а 

також находженням теоретичного обсягу вибірки та площі елементарної 

ділянки, результати яких наведено в таблиці 1. 

 

Таблиця 1 – Результати статистичної оцінки строкатості агрохімічних  

показників грунту дослідного поля 
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 Гумус, % 3,15 0,34 0,08 10,2 89,8 17 5  

 рН 6,27 0,45 0,13 7,3 92,7 8 10  

 Нг, м-екв/100г 3,41 0,42 0,12 12,3 87,7 24 3  

 NН4+NО3 мг/100г 0,79 0,10 0,02 12,2 87,8 24 3  

 Nг, мг/100г 9,78 1,23 0,28 12,6 87,4 25 3  

 Р2О5, мг/100г 11,66 2,15 0,48 18,4 81,6 54 2  

 К20, мг/100г 11,19 2,38 0,53 21,3 78,7 72 1  

          
Статистичний аналіз варіювання агрохімічних показників грунту: 

рівня рН сольового та гідролітичної кислотності, вмісту гумусу, 

нітратного та гідролізованого азоту, рухомого фосфору та обмінного калію у 

20 ґрунтових зразках, дозволив визначити ступінь їх мінливості за величиною 

коефіцієнтів варіації. Незначний рівень мінливості ( V < 10%) характерний для 

показника рН сольового. Середній рівень мінливості (V = 10-20%) відзначено 

для показників вмісту гумусу, гідролітичної кислотності, мінерального та 

гідролізованого азоту, рухомого фосфору. 3а вмістом обмінного калію грунти 

дослідного поля мають значний рівень мінливості (V > 20%). 

Розрахунки коефіцієнтів варіації дають можливість відзначити 

коефіцієнти вирівняності ґрунтового покриву за кожним агрохімічним 
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показником, які коливаються від 78,7% для вмісту рухомого калію, і до 92,7% 

- для величини обмінної кислотності грунту. 

На основі вищенаведених показників розраховано теоретичний обсяг 

вибірки, тобто необхідну кількість ґрунтових зразків для достовірного 

оцінювання природно-ресурсного потенціалу грунту дослідного поля. 

Обмінну кислотність репрезентує відбір 8 ґрунтових зразків з площі 

дослідного поля, вміст гумусу —17 зразків, рівень гідролітичної кислотності 

та показники вмісту азоту — 24-25 зразків. Найбільшу кількість зразків 

необхідно відбирати для характеристики фосфорно-калійного стану грунту 

54 та 72. Відповідно розрахунки площ елементарної ділянки показали досить 

широкі межі їх деталізації: від 1-2 га для характеристики вмісту фосфору та 

калію до 10 га для показника рН.  

Висновки. Комплекс агрохімічних показників грунту дослідного поля 

може бути достовірно репрезентований відбором змішаного грунтового 

зразка з елементарної ділянки площею 4 га, що дозволяє створити точні 

агрохімічні карти для детальної оцінки родючості грунту та розроблення 

техніко-технологічних засобів системи керованого землеробства. 
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Аннотация 

По результатам агрохимических обследований проведено определение 

степени пестроты показателей плодородия почвы и установлена 

оптимальная площадь элементарного участка для отбора 

репрезентативного  почвенного образца в технологиях точного земледелия. 

 

Summary 

According to the results of surveys conducted agrochemical determine the degree 

of heterogeneity of soil fertility indicators and set the optimum area elementary section 

for the selection of a representative sample of the soil in the technologies of precision 

agriculture. 
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ЕКОЛОГІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМ 

ОБРОБІТКУ ГРУНТУ ТА СІВОЗМІН У КОНТЕКСТІ КІОТСЬКОГО 

ПРОТОКОЛУ 
 

Н. Єфімова, канд. с.-г. наук, 

Південно-Українська філія УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого 

 

У статті розглянуто питання визначення завдань удосконалення 

систем обробітку ґрунту та сівозмін у контексті Кіотського протоколу, їх 

вплив на родючість ґрунту та навколишнє природне середовище. 

Обґрунтовано проведення НДР Державної наукової установи УкрНДІПВТ ім. 

Л. Погорілого з питань вивчення та відповідності сучасних агротехнологій 

директивам Кіотського протоколу. Для науковців та сільськогосподарських 

товаровиробників продукції рослинництва запропоновані заходи з 

підвищення секвестрації вуглецю в ґрунті. 

 

Ключові слова: мінімальний обробіток ґрунту, нульовий обробіток 

ґрунту, деградація ґрунтів, родючість ґрунту, Кіотський протокол 

 

Суть проблеми. На сучасному етапі сільське господарство України 

характеризується нестабільним виробництвом сільгосппродукції, 

зменшенням об’ємів капіталовкладень, виснаженням ґрунтів та поступовою 

втратою їх родючості. Для виправлення поточної ситуації необхідні 

неординарні рішення стосовно зміни існуючої стратегії землекористування, а 

саме підвищення родючості ґрунту та впровадження наукових способів 

управління їх якістю, з метою отримання високоякісної 

конкурентоспроможної продукції з високими біологічними, споживчими та 

технологічними якостями. 

Одним з таких рішень є перехід на технології мінімального (Mini-till) та 

нульового обробітку ґрунту (No-till), які передбачають мульчування 

поверхневого шару ґрунту рослинними рештками та рівномірний їх розподіл 

по поверхні поля.  

Враховуючи економічні та кліматичні умови, що склалися – No-till є 

найбільш ефективним рішенням у вирішенні тих проблем, з якими часто 

зустрічаються аграрії [1]. 

По мірі формування ґрунтозахисного покриву, з рослинних решток, 

який зберігає вологу ґрунту, перешкоджає дії прояву водної та вітрової 

ерозій, росту бур’янів, сприяє активізації ґрунтової мікрофлори і є 

фундаментом відновлення родючості ґрунту, відбувається підвищення 
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врожайності та підвищення економічної ефективності вирощування 

сільськогосподарських культур. 

Аналіз останніх досліджень і публікації. Окрім вищезазначених, усім 

відомих, агрономічних переваг систем мінімального та нульового обробітку 

ґрунту, існують ще так звані екологічні їх аспекти: 

1. Втрати гумусу на території України майже за 120-річний період 

становлять 22% у лісостеповій, 19,5% у степовій та близько 19% у поліській 

зонах [2]. 

2. Втрати гумусу зумовлюють збільшення викидів СО2 в атмосферу, що 

призводить до так званого глобального потепління. У процесах формування 

змін клімату антропогенний фактор (викиди в атмосферу парникових газів – 

СО2, СН4, N2О) займає домінуючу роль (80 ± 10%) [3]. 

3. Повернення післяжнивних решток у ґрунт є обов’язковою складовою 

агротехнологій, оскільки солома є основою живлення ґрунтових 

мікроорганізмів, які в свою чергу перетворюючи рослинні залишки в 

доступну для рослин форму, забезпечують їх життєдіяльність [4]. 

4. У процесі розкладання в ґрунті 1 т соломи, через три місяці 

утворюється близько 50 кг гумусу, а через два роки – 90-100 кг [5]. 

5. Потреби в пальному при застосуванні мінімізованих технології 

обробітку ґрунту майже в два рази менші, порівняно з традиційною 

технологією, що призводить до зменшення викидів СО2 в атмосферу [6]. 

6. Системи землеробства Mini-till та No-till характеризуються 

переважанням процесу поглинання СО2 над процесом його виділення, що не 

характерно для традиційної технології обробітку ґрунту. Цим і пояснюється 

накопичення вуглецю в ґрунті та підвищення його родючості [6]. 

7. Сільськогосподарське виробництво не поступається енергетичній, 

транспортній промисловостям, оскільки на його долю припадає близько 20% 

викидів парникових газів [6]. 

8. Застосування технологій мінімального та нульового обробітку ґрунту 

сприяє підвищенню рівня секвестрації вуглецю [7]. 

9. Підвищення родючості ґрунту, як результат зменшення застосування 

мінеральних добрив, особливо азотних, разом з іншими антропогенними 

факторами сприяє зменшенню емісії парникових газів [8]. 

Мета дослідження – визначити основні практичні завдання для аграріїв 

– науковців і сільгоспвиробників по удосконаленню агротехнологій, перш за 

все систем обробітку ґрунту і сівозмін для підвищення секвестрації вуглецю 

в ґрунті. 

Виклад основного матеріалу. Враховуючі вищезазначені екологічні 

аспекти ведення сільськогосподарської діяльності в Україні потрібно 

вдосконалювати ресурсозберігаючі технології та адаптовувати їх до 

ґрунтово-кліматичних умов [9]. Сучасні технології вирощування 

сільгоспкультур повинні розроблятися з урахуванням директив Кіотського 

протоколу до Рамкової конвенції Організацій Об’єднаних Націй про зміни 
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клімату [10]. Це означає, що поглинання СО2 сільгоспкультурами та 

застосування систем обробітку ґрунту з мінімізованим впливу на ґрунт (що 

підвищує секвестрацію вуглецю в ґрунті) в еквіваленті повинна 

перевищувати емісію СО2 в атмосферу від застосування технічних засобів, 

засобів захисту рослин та мінеральних добрив. 

Стосовно застосування машин у сільському господарстві необхідно 

керуватись директивою 2000/25 від 22 травня 2000 року: ―Про дії, які 

необхідно вжити проти викидів газоподібних та пилових забруднюючих 

речовин з двигунів, які встановлюються на сільськогосподарських та 

лісогосподарських тракторах‖ [11]. 

Оскільки Державна наукова установа УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого, 

Міністерством аграрної політики та продовольства України, визначена 

головною організацією з вирішення проблем, що пов’язані зі зміною клімату 

[12], на період 2014-2016 рр. проводиться НДР: ―Розробка методичних основ 

екологічної оцінки агротехнологій з урахуванням вимог директив Кіотського 

протоколу‖ з визначення переліку чинників агротехнологій, які шкідливо 

впливають на екосистему, методи оцінювання шкідливих факторів та 

загальні підходи багатокритеріальної оцінки агротехнологій. 

Нині триває формування наукових аспектів з цих питань, на державному 

рівні та розробляється проект Закону України ―Про збереження ґрунтів і 

охорону їх родючості‖, в якому передбачено правовий захист потенціалу 

родючості ґрунтових ресурсів, збереження і примноження родючості ґрунту 

незалежно від форм власності на землю [13]. Сільгоспвиробники, в свою 

чергу, повинні дбайливо ставитись до ґрунтових ресурсів та ефективно їх 

використовувати. З метою підвищення секвестрації вуглецю, важливо 

застосовувати наступні заходи: 

– переходити на технології мінімального та нульового обробітку ґрунту; 

– впроваджувати інтенсивні сівозміни з виключенням літнього пару; 

– вирощувати культури, які формують значну кількість рослинних 

решток; 

– вдаватись до різних заходів, які сприяють зниженню ерозії; 

– формувати захисні смуги. 

Висновки. При збільшенні секвестрації вуглецю в ґрунтовому 

середовищі, відбувається покращення якості ґрунту, підвищується родючість, 

зменшуються прояви ерозій за рахунок покращення структури ґрунту. 

Проблемами деградації ґрунтів, підвищенням їх родючості, безпечним 

веденням сільськогосподарської діяльності, повинні займатися наукові 

установи, з урахуванням охорони довкілля, а вирішуватись зазначені 

питання, повинні не тільки на державному, а й на світовому рівнях. 

Перспективи подальших досліджень. Враховуючи критичну ситуацію, 

яка склалася, внаслідок тривалого антропогенного впливу на 
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сільськогосподарські угіддя, та з метою усунення як минулих так і наразі 

існуючих наслідків негативної дії деградації ґрунтів, необхідно проводити 

дослідження з розробки практичних рішень по удосконаленню 

агротехнологій і сільгоспмашин для забезпечення зменшення емісії СО2 в 

атмосферу, збільшення поглинання СО2 рослинами аграрного виробництва, 

збільшення секвестрації вуглецю в ґрунті та методології оцінки ефективності 

вказаних рішень. Реалізація цих рішень можлива лише за умови розроблення 

на державному рівні економічно та науково обґрунтованих програм по 

створенню економічних важелів, які б за рахунок державного фінансування, 

стимулювали процес охорони та раціонального використання ґрунтів, 

незалежно від форм власності на землю. 
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Аннотация 
В статье рассмотрены вопросы определения задач по 

усовершенствованию систем обработки почвы и севооборотов в контексте 

Киотского протокола, их влияние на плодородие почвы и окружающую 

природную среду. Обосновано проведение научно-исследовательской работы 

Государственного научного учреждения Украинский научно-

исследовательский институт прогнозирования и испытания техники и 

технологий для сельскохозяйственного производства им. Л. Погорелого по 

вопросам изучения и соответствия современных агротехнологий 

директивам Киотского протокола. Для научных сотрудников и 

сельскохозяйственных товаропроизводителей продукции растениеводства 

предложены мероприятия по повышению секвестрации углерода в почве. 

 

Summary 

In the article the questions of definition of tasks on improvement of the system 

of soil treatment and crop rotations in the context of the Kyoto Protocol, their 

influence on the fertility of the soil and the environment. Justified the conduct of 

scientific research State scientific institution of the Ukrainian research Institute of 

forecasting and test equipment and technologies for agricultural production to 

name L. Pogorilogo to studying and compliance with modern agricultural 

technologies to the directives of the Kyoto Protocol. For researchers and 

agricultural producers of crop products proposed measures to increase carbon 

sequestration in the soil. 
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ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗБИРАННЯ  

ЗЕРНОВОЇ ЧАСТИНИ ПШЕНИЦІ НА КОРЕНІ  

МАКЕТОМ ОБЧІСУВАЛЬНОЇ ЖАТКИ 

 

В. Давидюк, канд. техн. наук,  

УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого 

 

Встановлено основні кінематичні та конструкційні параметри 

обчісувального пристрою. Визначено його економічну ефективність на 

збиранні зернової частини пшениці. 

 

Ключові слова: експериментальні дослідження, обчісування, 

результати. 

 

Актуальність проблеми. За оглядом конструкцій робочих елементів, 

попередніми теоретичними та експериментальними дослідженнями 

встановлено, що багатоманітність конструкцій робочих елементів жниварки 

та нестабільне обчісування зернової частини рослин обумовлене не лише 

недосконалістю способу, але й спричинене відсутністю широких теоретико– 

експериментальних досліджень взаємодії робочих елементів обчісувального 

пристрою із зерновою частиною рослин, за результатами яких могли б бути 

визначені оптимальні механіко–технологічні принципи та визначені 

кінематичні, потужнісні та конструкційні параметри [1, 5, 6, 12–16]. 

 

   
                                  а                                                                  б 

а – втрати зерна; б – втрати колосків: 1 – вільне зерно та обірвані колоски 
 

Рисунок 1 – Втрати зернової та колосової частини пшениці 

 

Аналіз останніх досліджень. Результати досліджень обчесування 

пшениці сорту "Богдана", густота стебел якої становила більше 800 
2 мшт , 
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жниваркою ЖОН–8 у фермерському господарстві Миронівського району, 

Київської обл. свідчать, що тангенціальний характер зовнішньої дії робочих 

елементівна стебла пшениці за рухом комбайна поперек рядків з шириною 

висіву 15 см зумовлює високі втрати не лише вільним зерном 1 (рис. 1, а), але 

й колосової частини (рис. 1, б). Це обумовлено, насамперед, наявністю між 

рядами стебел порожнин, які не сприяють утворенню екранного ефекту, що 

перешкоджав би проникненню між стеблами рослин зерен та відірваних 

колосків за обертальної дії ротора жниварки. Крім того, результати 

досліджень обчісування стебел пшениці жниваркою ЖОН–8 уздовж рядків 

свідчать про зменшення втрат зернової частини, що зумовлено наявністю 

екранного ефекту, утвореного зігнутими до поверхні поля стеблами. 

З'ясовано, що висока лінійна швидкість робочих елементів ( 14,19 см ) 

спричиняє не обчісування, а відривання (рис. 2, б )  колосової частини рослин 

за способом удару. Отже, термін "обчісування" не характеризує збиральну 

операцію жниваркою ЖОН-8.  

 

 
                                    а                                                                   б 

а – утворення екранного ефекту: 1 – необчесані стебла пшениці, 

 2 – стебла, які утворюють екранний ефект, 3 – стебла з обірваними колосками, 

 4 – передня частина жатки; б – характер відокремлення колосової частини: 

 1 – стебла з відірваною колосовою частиною 
 

Рисунок 2 – Обчісування стебел пшениці жниваркою ЖОН–8 

 

Виклад основного матеріалу дослідження. За результатами 

проведених досліджень можна констатувати, що більш якісні показники 

збирання зернових культур можуть бути досягнуті за способом збирання 

рослин на корені обчесувальним пристроєм, в якому буде враховано, що 

загальний технологічний процес збирання зернових це синтез окремих 

операцій: 

– впровадження робочих елементів між стеблами рослин; 



112 

– динамічне затискування їх крайками робочих елементів; 

– нахилення стебел рослин робочими елементами в сторону, протилежну 

руху збирального пристрою; 

– видалення зернової частини рослин із суцвіть; 

– переміщення обчесаного вороху в сторону, протилежну руху 

збирального пристрою; 

– сепарації вільного зерна; 

- дообмолоту колосків та видалених з ґрунту стебел;  

– сепарація обмолоченого зерна. 

Під час виготовлення обчісувального пристрою враховувались механіко-

технологічні властивості стебел рослин: наявність рослин на ділянці, 

розміщення центра інерції колоска, розмірні параметри стебел та суцвіття, 

середнє зусилля висмикування з грунту тощо. Результати досліджень [2] 

засвідчують, що в залежності від технології висіву густота стеблостою 

зернових в середньому становить 300-600 стебел на 21 м , довжина стебел – 

756-1081 мм  і більше. Відношення маси зерна до маси соломи для колосових 

культур змінюється від 1: 0,8 до 1: 2,5, маса колоска озимої пшениці становить 

1-1.3 г. Твердість ґрунту під зерновими у період їх скошування – 1-1,2 МПа . 

Діаметр стебла колосових культур на висоті 50 мм від поверхні поля становить 

2 -4 мм , довжина колоска – 50-95 мм . Урожайність ярої пшениці – 8-30, 

озимої пшениці та ячменю – 20-90 і більше, жита – 15-25 ц/га. 

Міцність стебел пшениці змінюється від 11,2 до 40,7 МПа , жита – від 

26,4 до 37,5 МПа , при цьому міцність стебел залежить як від площі їхнього 

поперечного перерізу, так і від структури стебла. Середнє зусилля 

висмикування коріння стебел колосових культур з ґрунту коливаються в 

межах 36,4-75,3 Н, при цьому зусилля відокремлення зернової частини 

колосових культур менші від зусиль на висмикування коріння стебел з ґрунту 

і знаходяться в межах 18-41 Н [1]. 

З врахуванням вищенаведеного програму експериментальних дослід- 

жень сформували за такими пунктами: 

1. Збирання зернової частини пшениці провести за способом її 

обчісування, для цього: 

– виготовити дослідний зразок обчісувального пристрою; 

- скласти план експериментальних досліджень; 

– провести експериментальні дослідження обчісування зернової частини 

пшениці; 

– виконати  математичну обробку даних експериментальних досліджень, 

провести їх аналіз, визначити основні режими і параметри робочих елементів 

збирального пристрою, що найбільше впливають на втрати зерна. 

2. Визначити прогнозну величину втрат зерна при заданих режимах 

обчісувального пристрою. 
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Дослідження збирання зернової частини пшениці здійснювали 

дослідним зразком обчісувального пристрою, зображеним на рис. 3, у ВТБ 

„Дослідницьке‖ Васильківського району Київської області. Для 

агрегатування дослідного зразка використали трактор МТЗ-80. Обертання 

тягових елементів конвеєра здійснювали від вала відбору потужності через 

конічний редуктор 2 (рис. 3, а) за посередництвом карданної передачі 3, 

клинопасової та ланцюгової передач 4. Копіювання поверхні поля пристроєм 

здійснювалось опорними колесами 5, закріпленими до нижньої частини рами. 

Транспортне положення збирального пристрою забезпечували 

гідроциліндром трактора за посередни- 

цтвом навісного засобу 1. 

 

  
а                                                               б 

 

а – вигляд збоку:1 – навісний засіб; 2 – конічний редуктор; 3, 4 – карданна та 

ланцюгова передачі; 5 – опорне колесо; б вигляд спуруду: 1 – вісь відбійника стебел; 

 2 – робочі елементи; 3 – жолоб  для обчесаної маси; 4 – циліндричний редуктор; 

 5 – клинова пасова передача приводу відбійника 
 

Рисунок 3 – Макетний зразок обчісувального пристрою 

 

Обчісування рослин здійснювали таким чином. Перед початком роботи 

навісним засобом 1 (рис. 3, а) збиральний пристрій установлювали опорними 

колесами на поверхню поля. За рухом трактора збиральний пристрій 

переміщувався на опорних колесах 5 по поверхні поля. Одночасно за 

переміщенням на зірочках тягових елементів конвеєра у бік, протилежний 

напрямку руху збирального пристрою робочі елементи 2 (рис. 3, б), 

впроваджуючись у стеб-ла рослин, заповнюють зазори, утворені крайками 

робочих елементів 2. Під час виходу торців осей первинних робочих 

елементів з під верхньої крайки фігурної пластини за зовнішньою дією 

пружин вони затискують стебла рослин між вторинними робочими 
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елементами. Переміщуючись за напрямком руху тягових елементів, робочі 

елементи 2 нахиляли затиснуті стебла рослин донизу в сторону, протилежну  

руху збирального агрегату. За сумісною дією у протилежних напрямках 

поступального руху робочих елементів, агрегату та обертального руху 

пластин відбійника затиснуті стебла, висмикуючись із зазорів, звільняються 

від зернової частини, яка опадає на поверхню жолоба конвеєра. Обчесана 

маса за рухом робочих елементів переміщується по поверхні жолоба у 

припасовану з тильної сторони ємність. Під час руху тягових елементів торці 

первинних робочих елементів, взаємодіючи з нижньою крайкою фігурної 

пластини, переміщуються поперек конвеєра, при цьому зазори між робочими 

елементами відкриваються для заповнення їх наступними стеблами рослин.  

За об'єкт експериментальних досліджень прийняли відсоток втрат зерна 

(Y) під час обчісування пшениці на корені, враховуючи такі режими і пара- 

метри: 

– швидкість )( aV  руху збирального агрегату; 

– швидкість )( peV руху робочих елементів; 

– кут )( нахилення робочих елементів відносно поверхні конвеєра у 

протилежну сторону руху збирального пристрою; 

– відстань L( ) між парами робочих елементів, закріплених на поверхні 

конвеєра.  

Межі змін вибраних параметрів наведені в табл. 1.  

 

Таблиця 1 – Значення та інтервали зміни параметрів 
 

Умовне 

позначення 

параметрів 

Значення режимів та параметрів 
Інтервали 

-2 -1 0 +1 +2 

1, смVa , 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 0,5 

1, смVре  3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 

рад,  0,25 0,52 0,70 0,87 1,05 0,17 

ммL,  0,11 0,14 0,17 0,20 0,23 0,30 

 

Експериментальні дослідження проводили за центральним 

композиційним планом [3]. Під час проведення експериментальних 

досліджень швидкість руху збирального агрегату змінювали перемиканням 

передач трактора, а її чисельне значення визначали за методами ОСТ 70. 8.1 

"Испытания сельскохозяйственной техники. Машины зерноуборочные. 

Программа и методы испытаний". Частоту обертання приводного вала 
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збирального пристрою змінювали встановленням змінних зірочок та шківів, а 

її визначення здійснювали тахометром з похибкою, яка не перевищувала 

%2 . Відстань між парами робочих елементів змінювали за способом 

кріплення на поверхні конвеєра, а кут нахилу робочих елементів відносно 

поверхні конвеєра – установленням відповідної конфігурації робочих 

елементів. Схему експериментальних досліджень прийняли відповідно до 

матриці планування для чотирьох факторів на п'яти рівнях (табл. 2). 

 

Таблиці 2 – Схема проведення експериментальних досліджень 
 

№ 

пп 

 
aV  peV    L  Y 

№ 

пп 

 
aV  

 

peV  
  L  Y 

1 1,5 2,5 0,52 0,14 0 15 1,5 2,5 0,87 0,20 0 

2 2,5 2,5 0,87 0,14 0,2 16 2,5 2,5 0,87 0,20 1 

3 1,5 1,5 0,52 0,14 0 17 1,0 2,0 0,70 0,17 0 

4 2,5 1,5 0,52 0,14 1 17 3,0 2,0 0,70 0,17 1,5 

5 1,5 2,5 0,52 0,20 0 19 2,0 3,0 0,70 0,17 0 

6 2,5 2,5 0,52 0,20 0,8 20 2,0 1,0 0,70 0,17 0,4 

7 1,5 1,5 0,52 0,20 0 21 2,0 2,0 0,70 0,11 0,4 

8 2,5 1,5 0,52 0,20 1,1 22 2,0 2,0 0,70 0,23 0,4 

9 1,5 2,5 0,87 0,14 0 23 2,0 2,0 0,35 0,20 0,2 

10 2,5 2,5 0,87 0,14 0,9 24 2,0 2,0 1,05 0,20 0,3 

11 1,5 1,5 0,87 0,14 0 25 2,0 2,0 0,70 0,20 0,3 

12 2,5 1,5 0,87 0,14 1 26 2,0 2,0 0,70 0,20 0,2 

13 1,5 2,5 0,87 0,20 0 27 2,0 2,0 0,70 0,20 0,3 

14 2,5 2,5 0,87 0,20 0,3 28 2,0 2,0 0,70 0,20 0,2 

 

Результати статичного аналізу (табл. 3), проведеного з використанням 

комп'ютера Acer notebooks Extensa 5620Z та  системи "STATISTICA 10" [3,] 

свідчать, що частинні коефіцієнти регресії при змінних ( aV ) та ( peV ) відпо-

відно становлять (0.85; -0.20), а їх прогнозний вплив на втрати зерна, при рів- 

нях значущості ( 00,0p ) та ( 05,0p ), суттєвий. При цьому, частинні 

коефіцієнти кореляції змінних ( aV , реV ) при значеннях (0,87; -0.39) 

показують, що щільність зв'язку кожного параметра із втратами зерна, при 

рівнях значущості ( 00,0p ; 05,0 ), висока (табл. 3).  

Частинні коефіцієнти регресії при змінних ( L ) та ( ), значення яких 

становлять ( 06,0;03,0 ), свідчать, що їх вплив на втрати зерна, при рівнях 

значущості ( 77,0p ) та ( 58,0p ) має високий порядок меншості (табл. 4). 
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Значення же частинних коефіцієнтів кореляції (-0.06; 0,1) змінних ( L ) та (

), при рівні значущості ( 58,0;77,0 ), свідчить про незначну ступінь впливу 

кожного з них на втрати зерна (табл. 4).  

Крім того, величини коефіцієнтів напівчастинної кореляції (0,85; -0,20) 

мало відрізняються від коефіцієнтів кореляції (0,87; -0.39) (табл. 3). Це 

засвідчує, що втрати зерна, окрім як впливом змінних ( aV ; реV ), не 

пояснюються сторонніми чинниками. Але зменшене значення коефіцієнта 

напівчастинної кореляції змінної ( реV ) показує на деяку залежність її від 

інших параметрів збирального пристрою. Нульові значення відношень 

дисперсій та частинних коефіцієнтів детермінації свідчать про 

функціональну залежність змінних ( aV ; реV ) з втратами зерна і на відсутність 

зміни залишків (табл. 3). Оскільки критерії значущості в множинній регресії 

передбачають випадкову вибірку  

незалежних змінних, то в протилежному випадку оцінювання коефіцієнтів 

рівняння регресії маже бути не таким стійким, як це гарантують їх рівні.  

 

Таблиця 3 – Змінні, які увійшли у лінійну модель 
 

 

 

 

Змінні 

Результати аналізу змінних лінійної модель: 

b* 

 

Част. 

корел. 

На пів 

част 

кор. 

 

Толер. 

 

Детерм. 

 

t(25) 

 

p 

aV  0,851 0,869 0,851 1,000 0,00 8,805 0,000 

реV  -,204 -0,388 -,204 1,000 0,00 -,108 0,045 

 

Тому для визначення наявності чи відсутності залежностей між 

залишками змінних використаємо статистику Дарбіна–Ватсона [3]. Невисокі 

значення статистики Дарбіна–Ватсона, значення якої становить (d=1,533), 

при серіальній кореляції залишків змінних (0,22) засвідчують про деяку 

залежність між досліджуваними змінними. При цьому значення коефіцієнтів 

регресії при змінних ( L ) та ( ) недостатньо сталі, що свідчить про невисоку 

адекватність моделі множинної регресії процесу обчісування (табл. 4).  

 

Таблиця 4 – Змінні, які не увійшли у лінійну модель 
 

 

 

Змінні 

Результати аналізу змінних лінійної модель 

 

   b* 

 

Част. 

корел. 

На пів 

част 

кор. 

 

Толер. 

 

Мінімум 

толер. 

 

t(25) 

 

p 

  -,030 -0,059 -,029 0,935 0,935 -,291 0,774 

L  0,058 0,114 0,055 0,923 0,934 0,565 0,577 
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Високі значення коефіцієнтів множинної кореляції ( 875,0R ) та 

детермінації ( 766,02 R ) (табл. 5) є наслідком високої щільності зв'язку між 

втратами зерна ( Y ) та швидкостями руху збирального пристрою ( aV ) і 

робочих елементів ( реV ). Крім того, при ступенях вільності ( 25t ) та  рівні 

значущості ( 0p ) значення критерію Фішера становить 41 одиницю, що в 

загальному підтверджує високу їх залежність. При цьому лінійна модель 

множинної регресії із статично значимим вільним членом ( 79,0b ) 

адекватно описує їх взаємозв'язок (табл. 5). Після ранжування змінних за 

ступенем впливу на втрати зерна модель множинної лінійної регресії  набуває 

вигляду: 

 

                             LVVY pea 06.003.020.085.079,0   ,             (1) 

 

де aV  – швидкість  руху збирального агрегату, 1см ; 

peV  – швидкість руху робочих елементів, 1см ; 

L  – відстань між парами робочих елементів, м ; 

  – кут нахилу робочих елементів відносно поверхні конвеєра, рад . 

 

Таблиця 5 – Результати статичного аналізу експериментальних даних 
 

 

 

Досліди: 

N=28 

 

                Сумарна регресія залежної змінної Y: 

R=0,875; 
2R =0,766; Скорегований 

2R =0,747; F(2,25)=40,983; p
0,000; Станд. помилка оцін.: 0,215 

    

     b* 

Ст. 

помил. 

b* 

     

     b 

Ст. 

помил. b 

   

   t(25) 

 

p 

Оцінка    0,786 0,258 -3,043  0,005 

aV   0,851 0,097  0,775 0,088 8,805  0,000 

реV  -0,204 0,097 -0,188 0,089 -2,108  0,045 

 

Оскільки останні дві компоненти мають високий порядок меншості 

впливу на відсоток втрат зерна, то вони можуть бути видалені з моделі (1). 
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Таблиця 6 – Прогнозна втрата відсотку зерна при обчісуванні на корені 
 

 

Змінні 

Прогнозне значення змінної: Y 

Вага b Змінні Вага змін. b. 

aV  0,775 2,000 1,550 

реV  -0,188 2,500 -0,469 

Оцінка   -0,786 

Прогноз   0,294 

-95,0 % CL   0,179 

+95,0 % CL   0,410 

Використавши модель множинної лінійної регресії прогнозне значення 

відсотку втрат зерна, яке за наявності швидкості руху збирального агрегату 

)0,2( 1 смVa  та робочих елементів )5,2( 1 смVpe , з 95%-вим довірливим 

інтервалом (0,18-0,41 %), становить 0,29% (табл. 6). Крім того, результати 

аналізу графічної залежності (рис. 4) свідчать, що очікуване розподілення 

залишків близьке, але дещо не співвідноситься з нормальним законом, що 

підтверджує невисоку адекватність лінійної моделі множинної регресії.  

 

 
 

Рисунок 4 – Характер очікуваного розподілення залишків 

 

У зв'язку з цим проведемо дослідження взаємозв'язків, притаманних 

обчісуванню зерна пшениці на корені, з використанням нелінійної моделі 

регресії. Аналіз експериментальнх даних досліджень (табл. 2) засвідчує, що 

значення частинних коефіцієнтів регресії при змінних ( aV ; 2

aV ; 2

peV ) 

становлять (-1,263; 2,133; -0,214), тому їх прогнозний вплив на втрати зерна, 

при рівнях значущості ( ;045,0p 002,0 ; 0,012), суттєвий. Величини 

коефіцієнтів кореляції (-0,387; 0,590; -0,484) показують на значний ступінь 

зв'язку кожної змінної з відсотком втрат зерна (табл. 7). Крім того, величини 

коефіцієнтів напівчастинної кореляції (-0,167; 0,282; -0,214) дещо 

відрізняються від коефіцієнтів частинної кореляції (-0,387; 0,590; -0,484). Це 
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показує, що втрати зерна, окрім впливу змінних ( aV ; 2
aV ;

2
peV ), 

попояснюються також впливом сторонніх чинників. А високі значення 

частинних коефіцієнтів детермінації підтверджують їх функціональну 

залежність з відсотком втрат зерна та наявність кореляції залишків змінних 

(табл. 7). Величини коефіцієнтів кореляції змінних ( peV ; ; 2 ), значення 

яких становить (0.365; -0,075; -0,078), при рівні значущості ;862,0  ;761,0

709,0 , свідчать про незначний ступінь впливу кожної з цих змінних на 

відсоток втрат зерна. Тому змінні реV , , 2  за методом "Forward stepwise" у 

модель множинної нелінійної регресії не ввійшли (табл. 8). 

 

Таблиця 7 – Змінні, які увійшли до лінійної моделі 
 

 

 

 

Змінні 

Результати аналізу змінних нелінійної модель: 

 

b* 

 

Част. 

корел. 

На пів 

част 

кор. 

 

Толер. 

 

Детерм. 

 

t(23) 

 

p 

aV  -0,263 -0,387 -0,167 0,018 0,982 -0,119 0,045 

2

aV  2,133 0,590 0,282 0,018 0,982 3,579 0,002 

2

peV  -0,214 -0,484 0,214 1,000 0,000 -0,710 0,012 

 

Таблиця 8 – Змінні, які не увійшли до нелінійної моделі 
 

 

 

Змінні 

Результати аналізу змінних нелінійної моделі 

 

b* 

 

Част. 

корел. 

На пів 

част 

кор. 

 

Толер. 

 

Мінім. 

толер. 

 

t(22) 

 

p 

peV  0,107 0,365 0,014 0,017 0,017 0,175 0,862 

  -0,030 -0,075 -0,029 0,936 0,017 -0,361 0,761 

2  -0,031 -0,078 -0,030 0,938 0,017 -0,376 0,709 

 

Для визначення наявності залежностей між залишками змінних 

використаємо статистику Дарбіна–Ватсона [3]. Невисокі значення статистики 

Дарбіна–Ватсона, значення якої становить (d=2,108), при кореляції залишків 

змінних (-0,065) засвідчують про незначну залежність між досліджуваними 

змінними.  

За ранжуванням змінних за ступенем їх впливу на відсоток втрат зерна 

нелінійна модель множинної регресії  набуває вигляду: 
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                             22 049,04810150.1866,0 peaa VVбVY  ,                 (2) 

 

де aV  – швидкість  руху збирального агрегату, 1см ; 

peV  – швидкість руху робочих елементів, 1см ; 

Результати статичного аналізу (табл. 9) показують, що високі значення 

коефіцієнтів множинної кореляції ( 98,0R ) та детермінації ( 96,02 R ) є 

наслідком дуже високої щільності зв'язку між відсотком втрат зерна ( Y ) та 

швидкостями руху збирального пристрою ( aV ), робочих елементів ( реV ) і 

кутом ( ) нахилу робочих елементів відносно поверхні конвеєра.  

Нелінійна модель множинної  регресії формалізована змінною aV  та 

квадратами змінних ( 2

aV ; 2

peV ). При ступенях вільності ( 25t ) та рівні 

значущості ( 0p ) значення критерію Фішера становить 45,5 одиниць, що у 

за-гальному підтверджує дуже високу їх залежність. При цьому нелінійна 

множинна модель регресії (2) із статично значимим вільним членом ( 87,0b

) адекватно описує їх взаємозв'язок (табл. 9).  

 

Таблиця 9 – Результати статичного аналізу експериментальних даних 
 

Досліди: 

N=28 

Сумарна регресія залежної змінної Y: R=0,922; 
2R =0,850;  

Скорег. 
2R =0,832; F(3,24)=45,46; p 0,000;  

Ст. помилка оцінення: 0,176 

b* 
Ст. помил. 

b* 
b Ст.помил..b t(25) p 

Оцінка   0,866 0,536 1,615 0,119 

aV  -0,263 0,596 -0,150 0,543 -2,119 0,045 

2

aV  2,133 0,596 0,481 0,134 3,579 0,002 

2

peV  -0,214 0,079 -0,049 0,018 -2,710 0,012 

 

Використавши модель множинної нелінійної регресії (2) знайдемо 

прогнозне значення відсотку втрат зерна, яке за наявності швидкості руху 

збирального агрегату )0,2( 1 смVa  та робочих елементів 

)0,2( 1 смVpe  з 95% довірливим інтервалом (0,204 – 0.389%) становить 

0,3% (табл. 10).  
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Таблиця 10 – Прогнозна втрата відсотку зерна при обчісуванні зерна на 

корені 

Ааналіз графічної залежності (рис. 5) показує, що розподіл залишків 

співвідноситься з нормальним законом розподілу, що підтверджує високу 

адекватність моделі множинної нелінійної регресії.  

 

 
 

Рисунок 5 – Характер очікуваного розподілення залишків 

 

Розраховано економічну ефективність від використання обчісувального 

пристрою за методами ДСТУ:2005 "Методи економічного оцінювання 

техніки на етапі випробувань". Економічний ефект від експлуатації нової 

машини з урахуванням кількості та якості продукції ( рЕ ) у гривнях 

визначено із співвідношення: 

 

                                   язнбр ЕВППЕ  )( ,                                     (3) 

де нб ПП ,  – сукупні витрати на одиницю напрацювання відповідно по 

базової та нової машин, грн/га; 

 

Змінні 

Прогнозоване значення змінної: Y 

Вага b Змінні Вага змінної b 
2

aV  0,481 4,000 1,925 

2

peV  -0,049 4,000 -0,195 

aV  -1,150 2,000 -2,300 

Оцінка   0,866 

Прогноз   0,296 

-95,0 % CL   0,204 

+95,0 % CL   0,389 



122 

зВ  – обсяг напрацювання новою машиною в умовах природнокліматичної 

зони, га;  

яЕ  – економічний ефект, одержаний за рахунок зміни кількості та якості про- 

дукції, грн. 

Економічний ефект, одержаний за рахунок зміни кількості та якості 

продукції ( яЕ ), визначили за формулою: 

 

                                            янябя ССЕ  ,                                           (4) 

 

де ,ябС  – вартість продукції у разі застосування відповідно нової та базової  

машини, грн. 

Вартість продукції, одержаної у разі застосування нової і базової 

машини ( яС ) у гривнях, визначимо за формулою: 

 

                                        jjя VЦС  ,             ( nj ...3,2,1 ),                (5) 

 

де jЦ  – закупівельна ціна одиниці j  – ої продукції, грн; 

jV  – кількість j  – ої продукції, одержаної у разі застосування нової та 

базової машини, кг. 

 

Таблиця 11 – Вихідні дана для розрахунку 
 

Показник 
Варіанти 

Базовий Новий 

Сукупні витрати, тис. грн/га 83450 83450 

Обсяг напрацювання, га 1.0 1.0 

Відсоток втрат зерна у разі застосування базової і 

нової машини, % 

4.0 0.5 

Кількість втраченої продукції, кг 200 30 

Закупівельна ціна одиниці j -ої продукції, грн/т 1800 1800 

Вартість втраченої продукції, грн 360 54 

 

Для розрахунку використали дані наукових досліджень відсотку втрат 

зерна пшениці збиральним пристроєм за способом обчісування рослин на 

корені (рис. 3). При цьому за базу порівняння прийняли відсоток втрат зерна 

за способом обчісування пшениці жниваркою ЖОН–8 (рис. 2, а). Вихідні дані  

для розрахунку наведено в табл. 11. 

Підставивши чисельні значення буквових виразів (3, 4, 5) з таблиці 11, 

запишемо: 

180011800 яС грн. 
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30654360 яЕ  грн. 

3063061)8345083450( рЕ  грн. 

Висновки. За результатами проведених досліджень можна констатувати, 

що модель множинної нелінійної регресії найбільш адекватно описує 

залежність відсотку втрат зерна від швидкості руху збирального агрегату  

( aV ) та швидкості руху робочих елементів ( peV ). Мінусовий знак при 

коефіцієнтах змінних ( aV ; 2

peV ) показує, що із зростанням швидкості робочих 

елементів збирального пристрою при постійній швидкості збирального 

агрегату втрати зерна зменшуються у квадраті. Відстань L( ) між парами 

робочих елементів, закріплених на поверхні конвеєра здійснює незначний 

вплив на втрати зерна при обчесуванні його на корені.  

Крім того, результати досліджень показують, що під час руху 

збирального агрегату з швидкістю )0,2( 1 смVa  та руху робочих 

елементів збирального пристрою з швидкістю )0,2( 1 смVpe  з 95%-вим 

довірливим інтервалом (0,204-0,389%) відсоток втрат зерна становить 0,3%.  

Економічний ефект від використання збирального пристрою за способом 

обчісування зернової частини рослин під час його застосування на збиранні 

одного гектара пшениці становить 306 грн/га. Економічний ефект отримано 

за рахунок зменшення відсотку втрат зерна пшениці на 3,5 %. 
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Аннотация  

Установлены основные кинематические и конструкционные параметры 

очесывающего устройства. Определена его экономическая эффективность 

при сборе зерновой части пшеницы. 

 

Summary 

Set will the basic kinematics and structural parameters of striper. Certainly 

him economic efficiency on collection of corn part of the wheat. 
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УДК 631.434:631.559 

 

РЕГУЛЮВАННЯ БАЛАНСУ ГУМУСУ – ЗАПОРУКА 

ВІДНОВЛЕННЯ РОДЮЧОСТІ ГРУНТІВ  

 

О. Бахур, 

Львівська філія УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого 

 

Проаналізовано баланс гумусу в грунті як одного з основних важелів впливу 

на відновлення родючості грунту. Наведено методику розрахунку кількості 

рослинних залишків, які потрапляють в грунт після вирощування різних 

сільськогосподарських культур. Оцінено баланс гумусу і визначено його дефіцит 

на дослідних ділянках за наявної сівозміни. Розглянуто забезпечення 

бездефіцитного балансу гумусу шляхом коригування структури посівних площ. 

 

Ключові слова: грунт, гумус, баланс гумусу, урожайність 

сільськогосподарських культур, родючість грунту. 

 

Суть проблеми. Як передбачено ст. 14 Конституції України, земля є 

основним національним багатством, що перебуває під особливою охороною 

держави [3]. Безгосподарне використання земель сільськогосподарського 

призначення, що спостерігаємо останнім часом, призводить до погіршення 

якісного складу ґрунтів, їхньої деградації та зменшення родючості [1]. Тому, 

однією з основних проблем сільськогосподарського виробництва є, 

безумовно, збереження та підвищення родючості ґрунтів, шляхом 

регулювання балансу гумусу. Гумус – один з найважливіших показників 

родючості ґрунту. В ньому зосереджено 98 % запасів азоту, 60% фосфору, 

80% сірки і багато інших необхідних для рослин речовин [6].  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Тему балансу гумусу 

досліджували такі вчені, як В.В.Горлачук, О.Б. Кузьменко, А.С. Заришняк, 

С.А. Балюк, М.В. Лісовий, А.В. Комариста, М.М. Єрмолаєв , В.В. Хохлов та 

інші у своїх працях, а також навіть в навчальної літературі обґрунтовували ці 

питання [1, 2, 4, 5, 6] з точки зору класичного змісту землі як засобу 

виробництва, і об’єкта на який спрямована праця. Але існує ще й речовий 

елемент, який визначає сільськогосподарські угіддя як засіб виробництва.  

Основним призначенням сільськогосподарських земель є вирощування 

на них врожаю культур, який реалізується землевласником з метою 

одержання прибутку. Величина врожаю за однакових кліматичних і 

економічних умов та нормативних затрат залежить від родючості ґрунтів, які 

входять до складу землеволодіння. Родючість ґрунту – його здатність 

відповідати потребам рослин і забезпечувати їх водою, елементами 
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живлення, а їхні кореневі системи – сприятливим екологічним умовам. 

Родючість ґрунту залежить від багатьох його властивостей, серед яких 

найпершим є вміст і запаси гумусу [2].  

Мета дослідження – проаналізувати регулювання балансу гумусу в 

ґрунті, як один з основних важелів впливу на відновлення родючості ґрунтів. 

Власне, цей аспект недостатньо теоретично обґрунтований у сучасних 

наукових працях. 

Виклад основного матеріалу. Раціональне використання і охорона 

природних ресурсів – важлива природничо-наукова і соціально-економічна 

проблема. Високопродуктивні ресурси земель України (землі 

сільськогосподарського призначення) мають тенденцію до зниження свого 

потенціалу, а саме: втрачається гумус. У багатьох випадках винесення 

поживних речовин з ґрунту перевищує їх внесення та поповнення, що 

зумовило виникнення дефіцитного балансу гумусу в ґрунті [4]. 

Баланс гумусу може бути бездефіцитним, коли втрати поповнюються за 

рахунок новоутворення, додатним – прибуток більше втрат і дефіцитним 

(від'ємним), коли втрати гумусу більші, ніж його новоутворення. 

Основними факторами, що впливають на новоутворення гумусу, є 

побічна продукція (солома, стебла, гичка та інші), рослинні рештки 

(поверхневі та кореневі) і різні види органічних добрив. До статті втрат 

належить мінералізація гумусу під окремими сільськогосподарськими 

культурами  та чистим паром [1]. По даних багатьох досліджень втрати 

гумусу від мінералізації складають від 0,7 до 2,2 т з 1 га. Сьогодні чи не 

найважливішим для країни є питання відтворення родючості ґрунтів, що 

передбачає насамперед забезпечення позитивного балансу гумусу та інших 

елементів живлення в ґрунті забезпечує комплекс заходів, що їх проводять 

безпосередньо з застосуванням більш сучасних форм організації 

впровадження засобів виробництва. 

При розрахунку балансу гумусу передусім враховують винесення азоту 

урожаєм, в даному випадку відношення С : N в гумусових речовинах ґрунту в 

середньому повинно бути 10 : 1. При цьому враховують, що врожай 

формується за рахунок азоту, який утворюється в результаті мінералізації 

гумусу і азоту, який надходить з мінеральними добривами. 

А.М. Ликов на основі статистичного аналізу урожайності 

сільськогосподарських культур і кількості рослинних залишків запропонував 

рівняння лінійної регресії, допомогою яких можна визначити кількість 

рослинних залишків, які потрапляють в ґрунт. За врожайності від 10 до 

50 ц/га рівняння регресії буде мати такий вигляд:  

- для озимої пшениці: 88,1941,0  xy ; 

- для ячменю: 11,1054,0  xy ; 

- для льону: 19,312,3  xy  

де: y – кількість рослинних залишків 
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      x – урожай культури ( основна продукція) 

Такі ж рівняння розроблені для кожної сільськогосподарської продукції, 

але для кожного регіону вони уточнюються шляхом введення в них 

додаткових складових [4].  Тому для розрахунку  балансу гумусу ( таблиця 1)  

на дослідних ділянках Львівської філії УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого ми 

застосували методику [2], яка розроблена для природних умов Західного 

регіону України. 

 

Таблиця 1 – Визначення балансу гумусу 
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Баланс 

гумусу, т 

га % на 1 га Всього 

Фактична структура посівів 

1 Льон кудряш 6,00 25,00 7,2 -0,045 -0,080 -0,125 -0,750 

2 Озима пшениця 6,00 25,00 41,8 -0,383 -0,228 -0,611 -3,666 

3 Озима пшениця 6,00 25,00 36,4 -0,291 -0,202 -0,493 -2,958 

4 Конюшина сіно 6,00 25,00 25,00 +1,118 -0,050 +1,068 +6,408 

 Разом 24,00 100,00 х х х -0,040 -0,966 

Відкоректована структура посівів 

1 Льон кудряш 6,00 25,00 7,2 -0,045 -0,080 -0,125 -0,750 

2 Озима пшениця 5,30 22,00 41,8 -0,383 -0,228 -0,611 -3,238 

3 Озима пшениця 6,00 25,00 36,4 -0,291 -0,202 -0,493 -2,958 

4 Конюшина сіно 6,70 28,00 25,00 +1,118 -0,050 +1,068 +7,156 

 Разом 24,00 100,00 х х х +0,009 +0,210 

 

За допомогою табличних матеріалів [2] ми визначаємо баланс гумусу за 

наявної урожайності сільськогосподарських культур та за поправочного 

коефіцієнта на механічний склад ґрунту, рівного одиниці. Поправку на 

механічний склад ґрунту визначають за формулою: 

 

                                     

)1()5,0(  КгАxБвкП                                            (1) 

 

Де; к – коефіцієнт, величина якого залежить від технології вирощування 

культури та здатності засвоєння азоту з повітря. Його значення: для зернових 

культур, однорічних трав, льону, коноплі – 1,2; зернобобових культур – 0,72; 
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просапних культур – 1,6; багаторічних бобових трав – 0,4; вико-вівсяної 

суміші -0,9; суміш багаторічних злаково-бобових культур – 0,5;  

Бв – біологічне винесення азоту рослинами, ц/га 

Ах – кількість азоту, яка знаходиться в рослинних рештках, ц/га  

Кг – поправочний коефіцієнт на механічний склад ґрунтів даної площі 

(сівозміни, окремої земельної ділянки або землекористування).  

Різницю між біологічним винесенням азоту рослинами на площі 1 га при 

певній урожайності і половиною кількості азоту, яка знаходиться в 

рослинних залишках, наведено в табличних матеріалах [2].  

На дослідних ділянках (рис. 1) ґрунтовий покрив є з неоднаковим 

механічним складом, тому Кг необхідно розрахувати за формулою [2]: 

 

                  
РпРР

РпКгпРКгРКг
Кг






21

2211
                                 (2) 

Кг – середньозважений поправочний коефіцієнт на механічний склад 

ґрунтів;  

КгпКгКг ,...2,1  – поправочні коефіцієнти на механічний склад ґрунту 

окремих масивів;  

РпРР ...2,1  – площі масивів, га 

 

 
 

Рисунок 1 – Механічний склад ґрунту дослідних ділянок 

 

Аналізуючи таблицю 1, бачимо, що дефіцит балансу гумусу при 

фактичній структурі посівів на дослідних ділянка становить 0,040 т/га. Для 

його поповнення необхідно внести 0,80 т/га органічних добрив. Наразі 

вартість гною оцінюється від 100 грн/т до 250 грн/т, тому затрати, на 

придбання гною оцінюються у 3,960 тис. грн. 

Однак поповнення балансу гумусу можна досягти іншими способами, а 

саме – коригуванням структури посівів. При коригуванні посівів 

збільшується площа посівів культур, в яких нагромадження гумусу 
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перевищує мінералізацію за рахунок тих культур, під якими мінералізація 

гумусу призводить до дефіцитного балансу гумусу. В нашому випадку ми 

збільшуємо площу посіву конюшини на сіно, за рахунок зменшення площі 

озимої пшениці з більшою урожайністю. Для того щоб визначити площу на 

яку потрібно збільшити посів конюшини ми використовуємо таку формулу: 
 

кт КК

Б
S


                                                  (3) 

 

S  – необхідна площа посіву багаторічних трав, за якої від’ємний 

баланс гумусу компенсується, га; 

Б – баланс гумусу за існуючої системи сівозмін, т; 

Кк – мінералізація гумусу під культурою з від’ємним балансом, т/га; 

Кт – гуміфікація гумусу під багаторічними травами, т/га. 

 

Як випливає з формули, площа посіву конюшини збільшується за рахунок 

озимої пшениці з більшою урожайністю на 0,7 га. та визначаємо баланс гумусу 

за попередньою схемою (табл. 1). Відкорегувши структуру посівів, отримаємо 

позитивний балансу гумусу: + 0,210 т. Водночас при цьому необхідно брати до 

уваги те, що при коригуванні структури посівів зменшиться вихід основної 

продукції озимої пшениці на 29,26 ц, а виробництво сіна конюшини зросте на 

17,5 ц. Беручи до уваги нестабільність цінової політики вартість озимої 

пшениці знаходиться в межах від 180 грн./ц до 200 грн./ц, а вартість сіна 

конюшини – 180 грн/ц – 220 грн/ц. Тому, витрати від реалізації вирощеної 

продукції на даній площі становитимуть 1,767 тис. грн. 

Після проведених досліджень, порівнюючи  два способи відновлення 

балансу гумусу на дослідних ділянках, обираємо найменш затратний – спосіб 

коригування структури посівів сільськогосподарських культур. 

 

Висновок 

Відновити родючість ґрунту можна за допомогою регулювання балансу 

гумусу, оскільки визначальним елементом землі як предмета праці є гумус, 

як органічна речовина ґрунту, яка виноситься урожаєм 

сільськогосподарських культур. Він також є одним з головних елементів 

складних взаємопов’язаних властивостей і режимів ґрунту, які зумовлюють 

родючість. Бездефіцитного балансу гумусу в ґрунті можна досягти 

збільшенням в структурі посівів культур, під якими нагромадження гумусу 

перевищує мінералізацію, внесенням органічних, але при цьому завжди 

потрібно враховувати напрямки та пріоритети господарства. 
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Аннотация 

Проанализирован баланса гумуса в почве, как одного из основных 

рычагов влияния на возобновление плодородия почвы. Приведена методика 

расчета количества растительных остатков, которые попадают в почву 

после выращивания разных сельскохозяйственных культур. Оценен баланс 

гумуса и определен его дефицит на опытных участках при существующем 

севообороте. Указаны пути для обеспечения бездефицитного баланса гумуса 

путем изменения структуры посевных площадей. 

 

Summary 

Statement of humus analysis is conducted in soil, as one of basic levers of 

influence on proceeding in fertility of soil. Methodology over of calculation is 

brought amounts of vegetable bits and pieces, that get in soil as-grown different 

agricultural cultures. Balance is appraised humus and his deficit is certain on 

experience areas at an existent crop rotation. Ways are indicated for providing of 

self-supporting balance of humus by the way of changes structure of sowing areas. 
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УДК 631.3:528.8:681.518 
 

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ 

МАТЕМАТИЧНОГО АПАРАТУ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ 

ПРОГНОСТИЧНО КОМПЕНСАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ЗМІННИХ 

НОРМ ВНЕСЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО МАТЕРІАЛУ 

 

О. Броварець, канд. техн. наук, 

Національний університет біоресурсів і природокористування України 
 

У статті наведено техніко-економічне обгрунтування математичного 

апарату для реалізації прогностично-компенсаційної технології змінних норм 

внесення технологічного матеріалу. 
 

Ключові слова: моніторинг, математичний апарат, змінні норми 

внесення, прогностично-компенсаційна технологія. 
 

Суть проблеми. Сільськогосподарське виробництво характеризується 

нерівномірністю розподілу ресурсів у просторі і часі [1, 2]. Одним з важливих 

елементів ефективного використання ресурсів сучасного 

сільськогосподарського виробництва є застосовування технологій точного 

землеробства. Використання цих технологій дає можливість отримати 

значний економічний ефект в результаті раціонального використання 

земельних ресурсів, технологічного матеріалу. 

 
Рисунок 1 – Схема реалізації технологій точного землеробства 
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Суттєве покращення ефективності рослинництва може бути 

досягнуто при переході від суцільного до локально-дозованого або 

диференційованого обробітку ґрунту і рослин. При цьому кожна 

технологічна операція виконується згідно оперативно отриманою 

інформацією, або відповідною картограмою, яка розробляється 

попередньо на основі різнопланової інформації.  

Розглянемо загальну схему реалізації програмного локально-

дозованого обробітку ґрунту і рослин інтегрованими засобами механізації 

з керованою якістю виконання технологічних процесів. Під час збирання 

урожаю або виконання технологічної операції мікропроцесорними 

бортовими засобами комбайна, який рухається за заданою маршрутною 

картою, знімається інформація про урожайність поля із зазначенням 

відповідних координат. Ця інформація переноситься в комп’ютер, де за 

спеціальною програмою будується картограма з виділенням характерних 

певних ділянок поля. На реальних характерних ділянках поля проводять 

необхідні агрохімічні, агрофізичні, біологічні та інші дослідження. 

Результати заносять в комп’ютерну базу даних конкретного поля та за 

спеціальними програмами розробляють рекомендації з подальшого 

обробітку ґрунту і рослин на цьому полі у вигляді відповідних 

тематичних картограм.  

Мета дослідження – техніко-економічне обґрунтування математичного 

апарату для реалізації прогностично компенсаційної технології змінних норм 

внесення технологічного матеріалу. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Для реалізації поставлено 

мети на основі аналізу літературних результатів [1-8] і досліджень визначено 

існуючі методи і технічні засобів моніторингу стану сільськогосподарських 

угідь, які визначають якість виконання технологічних процесів у сучасних 

технологіях рослинництва, встановлено комплекси технічних засобів 

оперативного моніторингу стану сільськогосподарських угідь для 

цілеспрямованої дії на грунтове середовище робочих органів сучасних 

сільськогосподарських машин (рис. 1). 
 

 
Рисунок 2 – Вплив на ефективність виробництва  

продукції рослинництва шляхом забезпечення належної якості виконання 

технологічної операції 
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Таким чином, необхідна ефективність виробництва продукції 

рослинництва основних технологічних процесів у рослинництві (рис. 3) 

забезпечується за рахунок інтегрованого інформаційного забезпечення 

системи та моніторинг стану сільськогосподарських угідь, що дає можливість 

забезпечити належну якість виконання технологічних операцій у 

рослинництві шляхом оперативного керування технологічними процесами в 

рослинництві. 

Викладення основного матеріалу. Для реалізації прогностично-

компенсаційної технології змінних норм внесення технологічного матеріалу 

необхідно розробити методику реалізації, яка з врахуванням специфіки стану 

грунтового середовища дає можливість вибрати стратегію управління 

агробіологічним станом сільськогосподарських угідь, спрямовану на: 

виробництво органічної продукції рослинництва, зменшення питомих 

енергетичних витрат, отримання максимального прибутку, отримання 

максимальної урожайності тощо (рис. 2). 

 

 
 

Рисунок 3 – Реалізація прогностично-компенсаційної технології змінних 

норм внесення технологічного матеріалу 

 

Очевидно, що для правильної організації управління якістю виконання 

технологічних операцій необхідною умовою є організація системи 

моніторингу. Для оцінки стану навколишнього середовища важлива 

об'єктивна оперативна інформація про критичні чинники антропогенної дії, 

про фактичний стан біосфери і прогнози її майбутнього стану. Існує 
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проблема організації спеціальних систем спостережень, контролю і оцінки 

стану природного середовища (моніторингу) як в місцях інтенсивної 

антропогенної дії, так і в глобальному масштабі. 

Традиційні системи моніторингу стану сільськогосподарських угідь не 

забезпечують належної продуктивності та якості моніторингу. Тому виникає 

необхідність розроблення нових сенсорних систем моніторингу стану 

сільськогосподарських угідь. Найбільшу ефективність моніторингу 

варіабельності параметрів ґрунтового середовища на сучасному етапі 

показали сенсорні системи вимірювання електропровідності та 

електромагнітної індукції стану сільськогосподарських угідь та системи 

технічного зору (реалізація за допомогою спектрометрів). Показники, 

отримані з використанням даних таких систем, можна використовувати, як 

опосередковані дані про варіабельність параметрів стану ґрунтового 

середовища. 

Для ефективного регулювання стану грунтового середовища, 

збереження високої якості біосфери і здатності природи до відтворення 

значущу роль набувають, у першу чергу, ефективні методи екологічного 

моніторингу – системи спостережень, оцінювання і прогнозу стану 

природного середовища. Таким чином, прогностично-компенсаційна 

технологія змінних норм внесення технологічного матеріалу включає такі 

основні напрями діяльності:  

- спостереження за чинниками, що впливають на навколишнє природне 

середовище, і за станом середовища; 

- оцінку фактичного стану грунтового середовища;  

- прогноз майбутнього стану грунтового середовища і оцінку цього стану.  

Для реалізації прогностично-компенсаційної технології змінних норм 

внесення технологічного матеріалу може бути використана для локально-

стрічкова диференційована технологія внесення технологічного матеріалу 

(гранульованих мінеральних добрив, насіння) із застосування спеціальних 

пристроїв для індивідуального приводу робочих елементів машини та 

пристроїв з метою моніторингу варіабельності параметрів 

сільськогосподарського поля на основі даних, отриманих вимірюванням 

вмісту поживних речовин у ґрунті (реєстрація електропровідних 

властивостей ґрунту сенсор-електродами) та вимірювання вмісту поживних 

речовин у рослині (реєстрація оптичної спектрометрії рослинності – спектрів 

відбиття рослинності в натуральних умовах при варіюючих рівнях 

освітленості з різноколірною температурою), що дозволить проводити 

тестування великих площ сільськогосподарського поля за короткий час на 

виконанні технологічної операції – внесення мінеральних добрив.  

Розвиток технологій точного землеробства нерозривно пов’язаний з 

розвитком інформаційних систем, які в сільськогосподарському виробництві 

використовуються для автоматизованого (людино-машинного) розв’язання 

економічних задач. Для розв’язання будь-якої задачі за допомогою 
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комп’ютера необхідно створити інформаційне (забезпечити розрахунки 

необхідними даними про партери виконуваного процесу) і математичне 

(створити математичну модель розв’язання задачі) забезпечення.  

На рисунку 4 показана спрощена схема автоматизованого розв’язання 

економічної задачі (наприклад, розрахунок оптимальної виробничої 

програми). Необхідна для розв’язання інформація може надходити 

безпосередньо (вхідна інформація) або через систему інформаційного 

забезпечення, яка може поповнюватися і за рахунок нової інформації.  

 

Інформаційне
забезпечення

Автоматизоване
розв’язання

економічної задачі
Вхідна

інформація

Технічне
забезпечення

Вихідна
інформація

Математичне
забезпечення

Програмне
забезпечення

 
 

Рисунок 4 – Схема автоматизованого розв’язання економічної задачі 

 

Математичні моделі й алгоритми можуть бути подані у вигляді, який 

передбачає етап програмування, і в формі, придатній для прямого 

використання при розв’язанні задачі. Вихідна інформація може бути подана в 

різних варіантах. 

Визначальною особливістю інформаційної системи є те, що вона 

забезпечує користувачів інформацією з декількох організацій. Серед інших 

особливостей, які зумовлюють значні труднощі в розробленні та побудові 

інформаційних систем організаційного типу, можна назвати такі: 

– середовище, в якому працюють ці системи, досить складне, не -

повністю визначене і важко моделюється; 

– системи мають складне сполучення із середовищем, що включає 

багато вхідних і вихідних ланцюгів; 

– функціональні взаємозв’язки вхідних і вихідних сигналів складні в 

структурному, а інколи і в алгоритмічному відношенні; 

– вони зазвичай містять у собі великі й складні БД (в перспективі – 

бази знань); 

– організації-замовники завжди нагально потребують постійної й 

тривалої роботоздатності цих систем, причому установлюються досить стислі 

строки початкового введення їх в експлуатацію і наступних модифікацій. 
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У системах опрацювання даних (СОД) головними її компонентами є 

дані та обчислення. Більшість інформаційних систем управління 

інформаційними ресурсами в організаціях вміщують і багато інших 

компонентів, як-от: вимоги, запити, тригери і звіти. І всі вони, зокрема, 

містять великі описи свого власного змісту в тій чи іншій формі. Ці описи 

необхідні для інтерпретації і коректного використання наданої інформації 

(коли в системі відсутній повний опис, то мається на увазі, що користувачі 

отримують його з іншого джерела). 

Для головних компонентів інформації (даних і обчислень) важливе 

значення має така характеристика, як їх надмірність. Визначення 

надмірності суттєво залежить від одиниці інформації. Коли одиниця вибрана, 

то надмірність – це просто дублювання однієї й тієї самої одиниці в системі. 

Суттєвим рішенням при виборі одиниці інформації є вибір її розміру. Вибір 

занадто малої одиниці приводить не тільки до високого рівня незалежності 

блоків інформації, але й до збільшення накладних витрат та затрат на 

підтримку; при прийнятті крупної одиниці буде неможливо уникнути 

численного дублювання підблоків інформації. 

Визначення норм мінеральних добрив можна зробити, скориставшись 

даними агрохімічного аналізу грунту конкретного поля, показниками 

забезпеченості грунту елементами живлення, нормативної потреби за 

формулою: 
 

КНУД пп      (1) 
 

де Д  – річна норма діючої речовини азоту, фосфору, калію із 

розрахунку на планову врожайність, кг/га діючої речовини, гакг / ; 

пУ  – прогнозована врожайність насінників, гац /  

пН  –  нормативна потреба у повних елементах на 1 ц насінників на фоні 

30 т/га гною, кг/га діючої речовини, гацкг */ ; 

К – поправочний коефіцієнт на внесення поживних елементів з 

додатковою нормою (понад 30 т/га) гною, кг/га діючої речовини. 

Повну річну норму внесення азотних, фосфорних і калійних добрив 

можна також розраховувати балансовим методом за такою формулою: 
 

10

)30()100( ОДОДОД

МД

КГП
КРН

К

КРУВ
Д







  (2) 

 

де Д  – річна розрахункова доза азоту, фосфору, або калію на 

запланований врожай насінників, кг/га діючої речовини; 

В  – винесення елементу живлення на 1 тонну врожаю коренеплодів, кг; 

ПУ  – планова врожайність коренеплодів, т/га; 

ГР  – вміст рухомих форм елементу живлення, мг на 100 г грунту; 
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ОДР  – вміст рухомих форм елементу живлення в органічних добривах, %; 

30 – постійний перерахунковий коефіцієнт; 

ОДН  – доза запланованого внесення органічних добрив, т/га; 

КК ,
ОДК ,

МДК , – коефіцієнти використання елементів живлення відповідно 

з грунту, органічних та мінеральних добрив. 

Необхідно відзначити складність його застосування, яка пов'язана з 

відсутністю чи відносністю коефіцієнтів використання елементів живлення з 

різних грунтів, органічних та мінеральних добрив. Тому на практиці широко 

застосовують дані про забезпеченість грунтів елементами живлення (табл. 1). 

В результаті багаторічних досліджень в стаціонарних та польових дослідах 

встановлена зональна нормативна потреба насінників у кожному з елементів 

живлення мінеральних добрив на формування одиниці врожаю залежно від 

забезпеченості грунту відповідним елементом живлення (табл. 1). 

 

Таблиця 1 – Забезпеченість грунтів елементами живлення 
 

№ 

п/п 

Елементи живлення за різними 

методами їх визначення 

Забезпеченість елементами 

живлення, мг/кг грунту 

низька середня підвищена 

1 Гумус, % 1,2–2,5 2,6–4,8 4,9–7,9 

2 
Азот легкогідролізований за 

Тюріним-Кононовою 
менше 40 41-50 більше 50 

3 
Азот лужногідролізований за 

методом Конфільда 
менше 150 151-200 більше 200 

4 Азот нітратний менше 10 11-20 більше 20 

5 Нітрифікаційна здатність грунту менше 8 9-15 більше 20 

6 Фосфор за методом Кірсанова 30-80 81-150 151–200 

7 Фосфор за методом Чирікова 20-50 51-100 101-150 

8 Фосфор за методом Мачигіна 10-15 16-30 31–45 

9 
Калій за методом Кірсанова 

(карбонатні грунти) 
20-50 51-90 91–120 

 
Калій за методом Мачигіна 

(карбонатні грунти) 
30-60 61-100 101-130 
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Таблиця 2 – Винесення елементів живлення з грунту (кг/га) 

 при урожайності кукурудзи 9,4 т/га 
 

№ п/п Елемент живлення Зерно, кг/га Стебло, кг/га Всього, кг/га 

1 N 134 57 191 

2 P2O5 64 16 80 

3 K2O 41 168 209 

4 Ca 1,1 32,5 33,6 

5 Mg 9,0 23,5 32,5 

6 S 10,1 7,8 17,9 

7 Zn 0,11 0,17 0,28 

8 B 0,03 0,11 0,14 

9 Mn 0,08 0,37 0,45 

10 Fe 0,07 1,23 1,30 

11 Cu 0,02 0,10 0,12 

 

Слід зазначити, що рівень забезпеченості грунту елементами живлення 

визначають, скориставшись даними щорічних агрохімічних аналізів, градація 

цього рівня по кожному з елементів залежить від їх вмісту [2]. При 

вирощуванні сільськогосподарських культур відбувається винесення 

елементів живлення сільськогосподарськими культурами. Орієнтоване 

винесення елементів живлення з грунту наведено в таблиці 2. 

Без інформації про потреби рослин в елементах живлення, а також їх 

наявності в ґрунті неможливо одержувати стабільно високі урожаї. Коли 

застосовують малі дози добрив (найчастіше при сівбі та на операціях 

підживлення), цілком можна скористатися існуючими агрохімічними 

паспортами полів 5-7-річної давності. Але якщо в господарстві працюють за 

інтенсивними технологіями (більше 120 кг д.р./га), розрахунки норм 

внесення добрив проводять балансовими і нормативним методами, для яких 

вже необхідні достовірні відомості про поточний агрохімічний склад ґрунтів. 

При реалізації прогностично-компенсаційної технології змінних норм 

внесення технологічного матеріалу на основі уточнених даних ґрунту 

використано принципи наведені в таблиці 3. 
 

Таблиця 3 – Принципи реалізації прогностично - компенсаційної 

технології змінних норм внесення технологічного матеріалу 
 

Рекомендації для внесення технологічного матеріалу 

Родючість 

грунту 

Відношення ціни на 

добриво і зерно 

кукурудзи 

Попередня культура 
Вміст азоту в 

грунті 

- висока; 

- середня; 

- низька. 
зернакг

Nречовинидіючої

_
$

__
$

 

визначається коефіцієнтом, 

що змінюється від 0 до 1 

залежно від винесення 

поживних речовин 

попередником 

визначається 

вміст поживної 

речовини в 

грунті 
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На підставі розрахунків розробляються рекомендації щодо внесення 

технологічного матеріалу з використанням прогностично-компенсаційної 

технології змінних норм внесення технологічного матеріалу (табл. 4). 

 

Таблиця 4 – Рекомендації по внесенню азоту на поверхні грунту 
 

Відношення ціни 

на діючу 

речовину N 

($/кг) і зерна 

($/кг) 

Кукуруза-кукуруза Кукуруза-соя 

Доза, яка дає 

максимальний 

прибуток 

Рекомендований 

діапазон 

Доза, яка дає 

максимальний 

прибуток 

Рекомендо-

ваний 

діапазон 

N кг/га 

2,8 174 146-202 134 112-157 

5,6 157 134-185 123 101-140 

8,4 146 123-168 112 90-129 

11,2 134 112-157 95 78-112 

Розрахунковий ефект від комплексного впровадження машин з 

керованою якістю виконання технологічних процесів на вирощуванні 

зернових культур, може становити понад 20% [8]. 

Тому для реалізації прогностично-компенсаційної технології змінних 

норм внесення технологічного матеріалу необхідно забезпечити локально-

стрічкове диференційованого внесення мінеральних добрив за допомогою 

спеціального пристрою індивідуального приводу робочих елементів машини 

для внесення мінеральних добрив шляхом використання пристроїв для 

моніторингу варіабельності параметрів сільськогосподарського поля, на 

основі даних отриманих вимірюванням вмісту поживних речовин у ґрунті 

(реєстрація електропровідних властивостей ґрунту сенсор-електродами) та 

вимірювання вмісту поживних речовин у рослині (реєстрація оптичної 

спектрометрії рослинності – спектрів відбиття рослинності в натуральних 

умовах при варіюючих рівнях освітленості з різноколірною температурою), 

які розміщуються спереду на транспортному засобі під час виконання 

технологічної операції, що дає можливість забезпечити оптимальну норму 

внесення поживних речовин у грунт з використанням даних від двох систем 

моніторингу. 

Висновки 

Запропонована прогностично-компенсаційна технологія змінних норм 

внесення технологічного матеріалу на основі уточнених даних ґрунту 

дозволяє реалізувати локально-стрічкове диференційоване внесення 

мінеральних  добрив з пристроями для моніторингу варіабельності 

параметрів сільськогосподарського поля на основі даних моніторингу 

фізико-механічного та агробіологічного стану ґрунтового та рослинного 

середовища з використанням змінних норм внесення технологічного 

матеріалу, шляхом вимірювання електропровідних властивостей ґрунту та 
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вимірювання спектрів відбиття рослинного покриву для забезпечення 

підбору оптимальної площі живлення рослин з врахування просторової 

неоднорідності ґрунтового покриву та дозволяє зекономити 10-25 % 

посівного матеріалу і сприяє підвищенню урожайності 

сільськогосподарських культур в середньому на 10-20 ц/га. 
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Аннотация 

В статье приведено технико-экономическое обоснование 

математического аппарата для реализации прогностически-

компенсационной технологии переменных норм внесения технологического 

материала. 
 

Summary 

The technical and economic justification of mathematical device for 

forecasting and compensative technology of variable norms of technological 

materials applications realization is presented. 
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УДК 631.53.027.3 

 

ГІДРОФІЛЬНІ ВЛАСТИВОСТІ КОМПОНЕНТІВ ДЛЯ 

ДРАЖИРУВАННЯ НАСІННЯ 

 

Є. Сербій, канд. техн. наук, доцент, І. Гусар 

УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого 

 

У статті обґрунтовано доцільність та наведено методику 

експериментальних досліджень з визначення гідрофільних властивостей 

компонентів для дражирування насіння, встановлено залежності 

коефіцієнта фільтрації та щільності суміші бентоніту та гумату від її 

кількісного складу та абсолютної вологості, а також визначено 

гігроскопічну вологість цієї суміші за нормальних умов, перевірено 

залежності на адекватність.  

 

Ключові слова: коефіцієнт фільтрації, щільність, гігроскопічна 

вологість, бентоніт, гумат, дражироване насіння. 

 

Постановка проблеми. Використання дражированого насіння в частині 

сучасних технологій рослинництва має низку різносторонніх взаємозв`язаних 

переваг перед звичайним насінням [1]: 

- технічні: 

- уніфікація розмірних та фрикційних властивостей насіння; 

- універсалізація висівних апаратів сівалок; 

- можливість використання простих за конструкцією, надійних та 

енергоощадних механічних висівних апаратів; 

- технологічні: 

- підвищення якості висіву; 

- виключення техніко-технологіях операцій міжрядного підживлення 

та захисту рослин на ранньому етапі розвитку; 

- збільшення схожості насіння; 

- збільшення енергії проростання; 

- біологічні: 

- захист рослин на ранньому етапі розвитку; 

- індивідуальне підживлення рослин на ранньому етапі розвитку 

компонентами оболонки драже; 

- екологічні: 

- зменшене використання добрив, гербіцидів та пестицидів; 

- зменшення числа проходів МТА по полю; 

- економічні: 
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 - зменшення витрат на виробництво одиниці продукції; 

 - збільшення врожайності; 

 - збільшення відносного виходу товарної продукції; 

 - збільшення прибутку.  

Одними з головних властивостей дражированого насіння, що має 

використовуватись у різноманітних ґрунтово-кліматичних зонах 

вирощування рослин, є збереженість - можливість тривалого зберігання, 

міцність - збереження цілісності форми під час висіву та гідрофільність - 

здатність насичуватись та утримувати капілярну вологу з ґрунту. Ці 

властивості в основному визначаються кількісним та якісним складом 

композицій для дражирування. За попередніми дослідженнями [2, 3] 

запропоновано компоненти, які найбільш наближені до природного 

середовища розвитку рослин – ґрунту і формують каркас драже, це -  пісок, 

як основа, та гумати й бентоніт, як в’яжучі фізико-хімічно активні 

компоненти. 

Пісок формує пористий об`єм, суміш бентоніту та гумітів зв`язує 

частинки піску – утворює зв`язувальні мостики між ними, із забезпеченням 

достатньої міцності драже у сухому стані (при зберіганні) та зміною 

твердості до необхідної для нормального розвитку рослин у вологому стані (у 

ґрунті). 

Сучасним підходом до вивчення динаміки взаємодії драже з вологою є 

структурно-фізичне теоретичне дослідження математичної моделі драже 

шляхом використання дискретних методів моделювання, за якими 

розглядають закономірності змін у матеріалі за часом у вологому середовищі. 

Це вимагає знання гідрофільних властивостей сумішей бентоніту та гумату. 

Отже, експериментально-феноменологічне вивчення гідрофільних 

властивостей сумішей бентоніту та гумату, як  основних компонентів для 

дражирування насіння, є актуальним завданням досліджень. 

Мета. Встановити гідрофільні властивості суміші бентоніту та гумату. 

Аналіз останніх досліджень. Висока біологічна активність гуматів та 

інших гумінових кислот, надзвичайно широкий спектр їх фізико-хімічних 

властивостей у поєднанні з натуральною природою створення обумовлюють 

зацікавленість учених у визначенні їх різнобічних властивостей та 

використанні у багатьох галузях: косметології [5], мікробіології, медицині, 

проектуванні синтетичних гуматів, виготовленні добрив [6, 7] та біологічно 

активних домішок до кормів для тварин, виробництві біопалива [8], також 

значні дослідження зроблено у галузі рослинництва: вплив гуматів на 

пшеницю [9], картоплю [10] та інші культури в стресових умовах за дефіциту 

вологи, вплив гуматів на фізіологічну активність  ґрунтових сумішей у 

теплицях [11] та при гідропонному вирощуванні [12], використання гуматів 

для відновлення родючості та зниження токсичності ґрунтів [13, 14] та 

активізації ґрунтових мікроорганізмів [15], виробництві фунгіцидів [16] та 

стимуляторів росту [17] та інших.  
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Значну частину досліджень властивостей гуматів присвячено 

визначенню їх хімічних властивостей, динаміки їх фільтрації через природні 

та штучні мембрани, взаємодії гумінових кислот з різноманітними хімічними 

сполуками, парамагнітних [18] та термальних властивостей гуматів, 

мікробіологічних [19] та фізіологічних [20] ефектів та інших властивостей. 

Цінні властивості бентоніту (монтморилоніту, наноглини), як 

природного наноматеріалу, що має властивість до сильного набрякання та 

має чітко виражені сорбційні властивості, використовують також у багатьох 

галузях промисловості: нафтовій, текстильній; модифікований бентоніт 

використовується в нафтогазовій, харчовій промисловості, косметичній та 

фармакологічній промисловості, в будівництві, а також в сільському 

господарстві у виробництві комбікормів та для меліорації грунтів. 

Серед хімічних та структурно-механічних властивостей бентоніту відомі 

його хімічний склад та будова кристалічної решітки окремих його пакетів та 

спосіб їх укладання, деякі гідрофільні властивості, середня щільність та 

пористість, пластичність, здатність до набрякання та інші. 

Вагомий вплив на фізико-механічні властивості гумітів та бентоніту, в 

тому числі на щільність, чинить їх вологість. Не дивлячись на різні структури 

упаковки їх молекул та часток, вони розчиняються у воді - внаслідок 

наявності у молекул гуматів [21, 22, 23, 24] полярних груп (
—

ОН, 
—

NH2,        
—

СООН, 
—

СО2ОН, 
—

NO2 і т.п.) вони повністю розчиняються у воді, молекули 

якої також сильно полярні, і утворюють істинний розчин. Елементарні листи 

бентоніту – негативно заряджені плейтлети,, з відстанню між ними у 1,2 нм 

[25], що складаються з великої кількості молекул, внаслідок їхньої 

полярності також розчиняються у воді, але утворюють колоїдний розчин. 

Для модифікування бентоніту і зміни його властивостей 

використовують певні обмінні катіони: Al
3+

, H
+
, Na

+
 спричиняє підвищення 

гідрофільності; NaOH надає підвищення еластичних деформацій з різким 

зменшенням пластичної міцності структури та падінням водовіддачі; А1
3+

 

утворює структуру з найбільшою міцністю - модифікація має найвищу 

енергію зв'язку; нормальне насичення обмінної ємності викликає отримання 

гідрофобних матеріалів; перенасичення обмінної ємності забезпечує 

повернення до первісної гідрофільності. 

Щільність твердої частини бентонітів змінюється в середньому від 2,66 

до 2,84 г/см
3
, коливання середньої щільності скелета 1,58…1,86 г/см

3
, а за 

природної вологості 1,75…2,02 г/см
3
. Підвищення щільності бентонітів 

пов'язано, крім заліза, з мінералами-домішками, зменшення щільності 

викликають мінерали групи монтморилоніту, а також органічних речовин.  

Коефіцієнт пористості бентоніту коливається в межах від 0,48 до 0,80. 
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Набрякання засноване на тому, що кристалічна решітка монтморилоніту 

виявляє здатність до розширення у присутності рідини, в середньому 

набрякання становить 8-12,8 разів [26]. 

Властивість бентоніту та гумату поглинати атмосферну вологу 

негативно впливає на можливість тривалого зберігання дражированого 

насіння та викликає необхідність обов’язкового виконання регламентованих 

умов до навколишнього середовища: дотримання певної вологості, 

температури та швидкості обміну повітря у складських приміщеннях. 

Здатність суміші бентоніту та гуматів до поглинання конденсованої 

вологи залежить не тільки від кількісного складу цієї суміші, але й від 

зовнішніх умов і за ототожнення понять поглинання вологи з ґрунту та її 

фільтрації через поверхню драже описується законом Дарсі [34, 35, 36]: 

 

          , (1) 

 

де:       – об’ємна швидкість фільтрації або поглинання вологи, мм
3
/год; 

   – коефіцієнт фільтрації, мм/год 

  – площа поверхні, що контактує з вологою, мм
2
; 

   - градієнт напору, рівний відношенню величини падіння напору (ΔH) 

до довжини шляху фільтрації (L), 

який було отримано Анрі Дарсі у 1856 році експериментально, а пізніше було 

підтверджено його відповідність до реальних фізичних процесів з рівнянь 

Нав’є-Стокса, що описують рух рідини в масштабі регулярного та 

невпорядкованого пористого середовища [27, 28, 29, 30].  

У природних умовах поглинання капілярної, гравітаційної та 

середньозв’язаної вологи дражированим насінням, що знаходиться на дні 

борозни на глибині до 4 см, здебільше буде відбуватись за рахунок 

осмотичних і капілярних сил; примусовим або гравітаційним тиском води 

можна знехтувати внаслідок їх малого значення – відсутність напору. 

Відсутність досліджень з визначення коефіцієнта фільтрації, щільності 

та гігроскопічної вологості сумішей бентоніту та гумату в залежності від їх 

кількісного кладу та вологості підкреслюють актуальність мети досліджень. 

Матеріали та методи експериментальних досліджень. Для 

експериментальних досліджень з визначення коефіцієнта фільтрації, 

щільності та гігроскопічної вологості використано гумат «ROST-

концентрат», розроблений НДІ ґрунтознавства і агрохімії ім. Соколовського, 

вироблений вітчизняним підприємством з екологічно чистої вітчизняної 

сировини – низинного торфу, а також бентоніт родовища бентонітової глини 

розташований у Закарпатській області. Експериментальні модельні зразки 

зроблено з 5 композицій гумату та бентоніту: 1 – 100 та 0%, 2 – 75 та 25%, 3 – 

50 та 50%,  4 – 25 та 75%, 5 – 0 та 100% відповіднo відносної кількості за 

масою гумату та бентоніту. Модельні зразки було виготовлено на прес-

формах за формою циліндрів діаметром D=10..15 мм та висотою l=10 мм з 
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усіх композицій за їх вологості близькій до нижньої межі пластичності, або 

грані розкочування, - коли з подальшим зменшенням вологості суміш 

переходить з пластичного стану в твердий. Ця вологість приблизно 

відповідає значенням максимальної молекулярної вологоємності, коли вода 

знаходиться у фізично зв’язаному стані. 

Для дослідження з визначення усіх трьох показників використано 

абсолютно сухі модельні зразки з суміші бентоніту та гумату, які отримано за 

ДСТУ ISO 11465-2001 з використанням низькотемпературної лабораторної 

пічки SNOL 67/350, діапазон робочих температур якої знаходиться в межах 

50…350°С, а похибка сягає ±2°С. 

Масові характеристики визначено електронними лабораторними вагами 

OHAUS RV313 (клас точності ГОСТ 24104-01) з точністю до 0,002гр, 

розмірні характеристики визначено штангенциркулем ШЦ-І-150-0,1 за ГОСТ 

8.050-73 з точністю до 0,1 мм. 

Швидкість поглинання вологи у ґрунтовому середовищі сумішшю 

бентоніту та гумату за рахунок капілярних та осмотичних сил та за 

відсутності напору буде залежним від зовнішнього середовища – відносної 

кількості доступної вологи у ґрунті    та кількісного складу суміші 

бентоніту та гумату: 

       ,                    (2) 

де:       – відносна кількість бентоніту в суміші з гуматом; 

Для визначення коефіцієнта фільтрації як вологомісткоге середовище 

використано пісок фракції 0,5…0,6 мм з висотою підняття капілярної вологи 

до 0,5 м; внаслідок розмірів пор, майже уся волога - до 99%, є капілярною і 

доступною рослинам. Тоді у розрахунку коефіцієнта фільтрації в інших 

зовнішніх умовах вологомісткого середовища абсолютну вологість піску 

можна прирівняти до відносної кількості доступної вологи    у ґрунтовому 

середовищі. 

У ході проведення експериментів абсолютно сухі модельні зразки масою 

   на фільтрувальному папері розташовували поверх піску певної вологості, 

яку визначали за ДСТУ ISO 11465-2001. Через 2 години зважували модельні 

зразки (  ), тоді їх коефіцієнт фільтрації визначався за рівнянням: 

      
     

      
 ,  (3) 

де:        – щільність води,          г/мм
3
; 

  – час проведення експерименту,     год. 

Вологість піску під час проведення досліджень варіювали на 4 рівнях від 

0 до 30%. Для проведення досліджень використано план повнофакторного 

експерименту. Експеримент на кожному рівні факторів проведено у 5-кратній 

повторності [31-33].  

Для визначення гігроскопічної вологості у нормальних, кондиційних, 

умовах (за Національним інститутом стандартів і технологій (США): 
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температура повітря навколишнього середовища 20°С, відносна вологість 

65%, атмосферний тиск 101325  Па) абсолютно сухі модельні зразки масою 

   насичували гігроскопічною вологою у ексикаторі моделі 2atu gepruft 

(виробництва Німеччини) за методикою ГОСТ 28268-89 у нормальних 

умовах. Тоді гігроскопічна вологість становить: 

     
     

  
 ,  (4) 

де:       – маса модельного зразка, насиченого гігроскопічною вологою, гр. 

Щільність суміші бентоніту та гумату з варіюванням відносного вмісту 

бентоніту та її вологості визначали за ДСТУ ISO 11272. 

Для подальшого дослідження отримані значення коефіцієнта фільтрації, 

щільності та гігроскопічної вологості сумішей бентоніту та гумату залежно 

від їх кількісного кладу та вологості власної або зовнішнього середовища 

були апроксимовані поліномами 3  ступеня та перевірені на адекватність за 

критерієм Фішера. Відтворюваність експериментів визначено за критерієм 

Кохрена [31-33]. 

Результати досліджень. У результаті обробки даних 

експериментальних досліджень отримано залежність коефіцієнта фільтрації 

суміші     від вмісту бентоніту Кб та  відносної кількості доступної вологи у 

навколишньому середовищі    у вигляді поліному 3 ступеня (рис. 1): 

                                          

                              
               

   (5) 

             
                     

   

              
               

 . 

 

 
Рисунок 1 – Залежність коефіцієнта фільтрації від відносного вмісту 

доступної вологи у ґрунті та відносного вмісту бентоніту у суміші з гуматом 
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залежність гігроскопічної вологості  𝐺  у нормальних умовах від вмісту 

бентоніту Кб в суміші у вигляді поліному 3 ступеня (рис. 2): 

 

  𝐺 = 2·10
-05

·Кб
3
 + 0,0009·Кб

2
 – 0,5119Кб + 32,556. (6) 

 

 
Рисунок 2 – Залежність гігроскопічної вологості  

від відносного вмісту бентоніту у суміші з гуматами 

 

та залежність щільності суміші бентоніту та гумату в залежності від її 

кількісного кладу та власної вологості у вигляді поліному 3 ступеня (рис. 3): 

 

                                                   

              
                               

     (7) 

                                
                . 

 
Рисунок 3 – Залежність щільності суміші бентоніту з гуматом 

 від відносного вмісту бентоніту та вологості суміші 
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Статистичною обробкою результатів експерименту встановлено, що 

розрахункові значення критеріїв Кохрена 𝐺         , 𝐺        та 

𝐺         менше табличного 𝐺         , отже немає підстав відхилити 

гіпотезу про однорідність дисперсій; розрахункові значення критеріїв Фішера 

         ,          та          менше за табличне 8,3TF , отже 

прийнято гіпотезу про адекватність опису рівняннями (5), (6) та (7) 

результатів експерименту з 95% ймовірністю. 

З отриманих залежностей можна зробити висновок, що найменш 

гігроскопічною є суміш з вмістом бентоніту 70…80%, зі зростанням кількості 

гумату гігроскопічність суміші стрімко збільшується і є максимальною за 0% 

бентоніту. Збільшення відносної кількості продуктивної вологи 

навколишнього середовища позитивно впливає на коефіцієнт фільтрації. 

Найменша гігроскопічна вологість 7…8% спостерігається з відносним 

вмістом бентоніту 78…83%. Щільність абсолютно сухого бентоніту сягає 

2040кг/м
3
, додавання гумату зменшує щільність до 1822 при 0% бентоніту, а 

зі збільшенням вологості майже за лінійною залежністю збільшується 

щільність суміші. 

Висновки 
1. Встановлено залежності коефіцієнта фільтрації, щільності та 

гігроскопічної вологості сумішей бентоніту та гумату залежно від їх 

кількісного кладу та вологості власної або зовнішнього середовища. 

2. Драже раціонально робити з декількох шарів: зовнішній з точки зору 

гігроскопічності доцільно формувати з 78…83% бентоніту, оскільки він має 

мінімальну гігроскопічну вологість 7…8% у нормальних умовах.  

3. Отримані залежності коефіцієнта фільтрації, щільності та 

гігроскопічної вологості сумішей бентоніту та гумату залежно від їх 

кількісного кладу та вологості власної або зовнішнього середовища доцільно 

використовувати у дискретному моделюванні динаміки дражированої 

насінини. 
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Аннотация 

В статье обоснована целесообразность и приведена методика 

экспериментальных исследований по определению гидрофильных свойств 

компонентов для дражирования семян, установлены зависимости 

коэффициента фильтрации и плотности смеси бентонита и гумата от ее 

количественного состава и абсолютной влажности, а также определены 

гигроскопическую влажность этой смеси при нормальных условиях, 

проверено зависимости на адекватность. 

 

Summary 

The methodology of experimental studies to determine the hydrophilic 

properties of the components for seed pelleting is presented and its expediency is 

grounded, filtration and density of the mixture of bentonite and humate factor 

dependences on its quantitative composition and moisture content are discovered, 

hygroscopic moisture of this mixture under normal conditions, dependences 

adequacy is verified. 
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УДК 631.53.027.3 

 

ТЕОРЕТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РУХУ КАПСУЛЬОВАНОГО 

НАСІННЯ В БАРАБАНІ ДРАЖИРАТОРА 
 

Л. Мариніна, 

УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого 

 

У статті наведені результати теоретичних досліджень руху 

капсульованого насіння в барабані дражиратора. 

 
Ключові слова: насіння, капсула, барабан дражиратора. 

 

Постановка проблеми. Насіння овочевих культур має великий діапазон 

фізико-механічних властивостей, що потребує створення різних висівних 

апаратів. Вирішення цієї проблеми полягає в тому, щоб не пристосовувати 

висівні апарати до насіння різних овочевих культур, а провести 

універсалізацію за фізико-механічними властивостями посівного матеріалу 

шляхом передпосівного оброблення, в результаті чого утворюється штучна 

оболонка. Така технологічна операція, як капсулювання, збільшує розміри 

насіння, масу, сипкість та форму, що полегшує його механізовану сівбу [1-4]. 

Аналізуючи науково-дослідні та конструкторські праці, можна зробити 

висновок про те, що створення теоретичних основ і розроблення машини для 

здійснення передпосівної обробки насіння овочевих культур з утворенням 

штучної оболонки на їх поверхні на сьогодні є актуальним напрямком 

досліджень.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій 
Останнім часом багато наукових досліджень присвячені удосконаленню 

машин для утворення штучних оболонок на поверхні насіння [5-8]. 

Найпоширенішими машинами для формування штучної оболонки є 

дражирувальні котли тороподібного типу [9-11]. 

Для підвищення ефективності роботи дражиратора під час 

передпосіного оброблення насіння в дражираторах розміщують додаткові 

вставні елементи [12], які інтенсифікують процес утворення штучної 

оболонки на поверхні насіння. 

Мета дослідження – теоретично визначити момент відриву капсули з 

насінням від стінки барабана дражиратора. 

Виклад основного матеріалу дослідження 
Рух капсульованого насіння в барабані дражиратора являє собою 

водоспадний режим. Робочими ділянками, на яких відбувається формування 

штучної оболонки, є АВ та ЕА (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Схема руху капсул у барабані  

дражиратора при водоспадному режимі 

 

Таким чином, щоб збільшити продуктивність дражиратора потрібно 

збільшувати діаметр барабана, і як наслідок – це приведе до збільшення його 

габаритів та вартості. Ми пропонуємо встановити в барабан дражиратора 

додатковий робочий елемент – скатну дошку. Ділянка СD – додаткова робоча 

поверхня для формування капсул кулеподібної форми [13]. 

Розглянемо рух капсули з насінням в барабані дражиратора. 

Схему дражиратора для формування капсул кулястої форми наведено на 

рисунок 2. Цей пристрій складається з барабана 1 і скатної дошки 2. 

 
1 – барабан; 2 – скатна дошка; 3 – капсула, що піднімається  

 

Рисунок 2 – Схема дражиратора і різні положення капсул 
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Під час переходу насіння з положення А в положення В відносний спокій його 

порушується, і воно починає переміщуватися по внутрішній поверхні барабана вверх, 

виникає відносний рух. Відносний рух капсули по внутрішній поверхні циліндра 

барабана, що рівномірно обертається, може бути досліджений як абсолютний, якщо до 

зовнішніх сил, які діють на капсулу з насінням, додати відцентрову силу від 

переносного руху і силу інерції від кориолісового прискорення [14]. 

Зовнішніми силами, прикладеними до матеріальної точки – одиниці капсули, є: 

сила тяжіння mg, сила тертя Fтp та нормальна реакція поверхні циліндра N. 

Як видно з рис. 2, барабан 1 обертається за годинниковою стрілкою і 

захоплює за собою капсули, що потрапили на нижню частину барабана. До 

обертання барабана на капсули діяли тільки сили G тяжіння вертикально 

вниз. При обертанні барабана з капсулами останні під дією сил F тертя між 

ними і внутрішньою поверхнею барабана захоплюються в обертальний рух 

навколо осі О; при цьому розвиваються відцентрові сили інерції Рц, 

направлені по радіусу обертання від осі О обертання. Ці сили Рц прикладені в 

точках А0 та В, де знаходяться капсули, і рівні (капсулу приймаємо за 

матеріальну точку): 
2mrPц  , Н,                                               (1) 

де m – маса капсули, кг; 

r – радіус барабана (внутрішній), м, 

ω – кутова швидкість обертання барабана навколо осі О, с
-1

. 

Як видно з рис. 2, при завантаженні дражиратора капсулами останні 

потрапляють вниз і опиняються спочатку в зоні Н1Н2Н3, причому число шарів 

цих капсул може бути більше 1, як це показано на рис. 2. 

На кожну капсулу при обертанні барабана діють сила G тяжіння, 

направлена вниз, сила реакції N, направлена по нормалі до дуги Н3Н
'
2Н1, сила 

тертя F і відцентрова сила інерції Рц направлена від центру О обертання. На 

кожну нижню капсулу Н
'
2 діють сили G і Рц, направлені вниз. На бічні 

капсули діють сили G, направлені вниз, і сили Рц, направлені по радіусу 

обертання. Сума цих сил завантажує нижню поверхню барабана. 

Капсула А0 на початку знаходиться в кінці лівого горизонтального 

радіуса ОА0, і на неї по вертикалі діє сила G. При обертанні барабана разом з 

ним обертатиметься ця капсула. За умови, що капсула почала обертатися 

разом з поверхнею барабана, діятиме сила G вниз, вліво діятиме відцентрова 

сила інерції Рц, що визначається за формулою (1), а також нормальна сила 

реакції N направлена вправо. Якщо ж ця капсула ще повністю не включилася 

в обертальний рух, то сила Рц менше сили за формулою (1); меншою також 

буде сила N, тобто в даному випадку має місце перехідний період від руху 

капсули по нижньому півколу до її руху по верхньому півколу. При 

подальшому обертанні барабана разом з ним, під дією сил тертя барабана об 

капсули, обертається і ця капсула А0, притиснута до внутрішньої поверхні 
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цього барабана. Нове положення цієї капсули буде в точці В після повороту 

радіуса ОА0 і його переходу в положення ОВ. При такій зміні положення 

капсули можливий її відрив від поверхні барабана. Цей відрив відбудеться 

при рівності геометричної суми сил 
____

NFGРц   нулю. 

У положенні В на капсулу діють вказані вище сили Рц, G, F и N; капсула 

знаходитиметься у відносному спокої, якщо суми проекцій цих сил на 

горизонталь і вертикаль будуть рівні нулю, тоді маємо: 

;0sincoscos 111

2   FNmr                       (2) 

0sinsincos 1

2

11   mrNFG , 

 

де G=mg (g – прискорення вільного падіння), м/с
2
; 

α1 – кут А0ОВ повороту радіусу ОВ, починаючи від горизонтального 

положення (кут відриву капсули від стінки барабана). 

Кут α1 рівний (при рівномірному обертанні барабана): 

t 1
,                                                         (3) 

де ω – кутова швидкість обертання барабана, с
-1

; 

t – час обертання барабана, с. 

 

Сила F рівна: 

NtgfNF  ,                                             (4) 

де f – коефіцієнт тертя ковзання капсули об внутрішню поверхню 

барабана; 

φ – кут цього тертя, tgφ=f. 

У приведених рівняннях (2) невідомими величинами є α1 и N. Для 

визначення цих величин з першого рівняння (2) з урахуванням рівності (4) 

знаходимо: 

1

2

11 cossincos  mrFN  .                                    (5) 

З другого рівняння (2.2) отримуємо: 

1

2

11 sin)sincos(  mrfNmg  .                          (6) 

З (5) и (6) знаходимо: 

  1

2

11

11

1

2

sinsincos
sincos

cos





mrf

f

mr
mg 




.                 (7) 

Скоротивши обидві частини цієї рівності на m і поділивши цю рівність 

на g, отримаємо: 

  1

2

11

11

1

2

sinsincos
sincos

cos

1 








g

r
f

f

g

r





.                   (8) 

Позначимо відношення 
g

r 2  через λ і назвемо його показником 

кінематичного режиму дражиратора: 
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                                                       (9) 

Тоді отримаємо: 

1
1

sincos
sin

1

11
1 



















ftg

f                              (10) 

або  

  1,1  fF  ,                                               (11) 

де  fF ,1  – функція кута α1 і коефіцієнта тертя ковзання f, рівна: 

 
1

sincos
sin,

1

11
11











ftg

f
fF

.                                 (12) 

Як видно з приведених даних, рівняння (10) і (11) відповідають випадку, 

коли капсула, що піднімається барабаном, відривається від внутрішньої 

поверхні барабана після його повороту на кут α1. 

 

Висновки. Отриманий вираз свідчить про вплив кутової швидкості та 

коефіцієнта тертя на кут відриву капсули від внутрішньої стінки барабана. 
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Аннотация 

В статье представлены результаты теоретических исследований 

движения капсулированных семян в барабане дражиратора. 

 

Summary 
The results of theoretical investigations of traffic encapsulated seed drum 

pelleted seed machine are presented in the article. 
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УДК 631.333 

 

ОБГРУНТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНО-КОНСТРУКЦІЙНИХ СХЕМ  

МАШИН ДЛЯ РОЗСІВАННЯ МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ 

 

В. Мойсеєнко, канд. техн. наук, В. Ратушний, канд. техн. наук, 

ННЦ «Інститут механізації та електрифікації сільського господарства» 

 

Надано пропозиції щодо підвищення технічного рівня і 

конкурентоспроможності вітчизняних навісних машин для розсіювання 

добрив, що полягають у збільшенні місткості бункера до 1,2 м
3
 шляхом 

оптимізації його форми, підвищення рівномірності розсіювання добрив і 

зменшення подрібнення гранул, застосування нової форми дозувального 

отвору та ворушилки, збільшення робочої ширини захвату до 36 м шляхом 

оптимізації форми і кута нахилу лопаток відцентрового диска та частоти 

його обертання.  

 

Ключові слова: мінеральні добрива, технологічно-конструкційна схема, 

навісні машини, дозувальний отвір, ворушила, лопатка відцентрового диску. 

 

Суть проблеми. За теперішнього дефіциту органічного удобрення грунтів 

мінеральні добрива є основним джерелом їх збагачення поживними речовинами і 

відповідного, причому надійного, підвищення урожайності. На жаль, і 

виробництво мінеральних добрив суттєво знизилось. Так, якщо в 1990 році на 

гектар ріллі вносилось 190 кг, то в 2012 році лише 70 кг. 

Враховуючи цю мізерну, у порівнянні з країнами Заходу, кількість 

використовуваних добрив, важливим завданням наших хліборобів є їх 

ефективне застосування, що в першу чергу залежить від своєчасності 

внесення добрив у грунт і рівномірності їх розподілу по полю, а для цього 

необхідні відповідні машини.  

Наша країна має матеріали, вільні виробничі потужності та інженерні 

кадри, щоб забезпечити не лише своїх селян високоякісними і за 

прийнятними цінами машинами для розсівання мінеральних добрив, а й 

експортувати такі машини в країни близького зарубіжжя. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. За даними науковців 

УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого наша країна стала привабливим місцем збуту 

зарубіжних машин для розсіювання мінеральних добрив [1]. Так, за квартал в 

Україні реалізовується  близько 250 таких машин на загальну суму понад 

2,5 млн доларів США за середньою ціною одної машини більше 10 тис. 

доларів. І це при тому, що в нашій країні понад десяток підприємств 

виготовляють аналогічні машини і не можуть їх збути у необхідній для 
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функціонування підприємства кількості за ціною, що у 3-6 разів нижча 

зарубіжних. Причому продають нам такі машини країни, які раніше їх ніколи 

не розробляли – Білорусь, Польща, Туреччина, а у нас в Запоріжжі, при 

СРСР, був цілий інститут такого профілю. 

В чому ж перевага зарубіжних машин?  

В тому, що ці машини краще пофарбовані і більш естетичні, – 

найчастіше говорять «спеціалісти», які не хочуть бачити справжніх причин 

нашого відставання, хоча доля істини є і в їх думці. 

Насправді, перевага зарубіжних машин полягає: у більшій робочій 

ширині захвату – 36 м проти 24 м, а це підвищення продуктивності, 

зменшення потреби в машинах та відповідне зниження питомої витрати 

пального, ущільнення грунту і пошкодження рослин при їх підживленні; 

нижча нерівномірність розсіювання добрив – 12,2% проти 18,7% [2], а це 

підвищення урожайності і якості урожаю; менше пошкодження гранул 

добрив з утворенням пилоподібної фракції, яка дуже погано розсіюється 

відцентровим апаратом, неефективно використовується рослинами, на значні 

відстані відноситься вітром, осідає на деталях машини і трактора, 

прискорюючи їх корозію; більший робочий ресурс машини завдяки тому, що 

усі деталі, що підлягають фарбуванню, зарубіжні фірми обезжирюють і 

подетально проводять тришарове фарбування хімічно стійкими ґрунтовками і 

фарбами [3]. 

Причина цього відставання в тому, що наші науковці-механізатори 

основну увагу у своїх дослідженнях приділяють розробленням теорій 

взаємодії робочих органів сільськогосподарської техніки з об’єктами їх 

роботи, але одержані результати не забезпечують вдосконалення машин. 

Мета досліджень – обґрунтувати оптимальні технологічно-

конструкційні схеми машин для розсіювання мінеральних добрив. 

Результати досліджень. В господарствах країни для розсівання 

мінеральних добрив використовуються навісні і напівпричіпні машини 

відцентрового типу, основними частинами яких є місткість для добрив, 

дозувальний пристрій та розсіювальний апарат. 

В навісних машинах місткістю для добрив є бункер, причому його об’єм  

обмежує поздовжня стійкість трактора, яка залежить не тільки від місткості 

бункера, а і його форми, яка обумовлює відстань від центра маси 

завантаженої добривами машини до осі задніх коліс трактора. Тому 

параметри бункера навісної машини необхідно вибирати під конкретний 

трактор з об’ємом, максимально допустимим його поздовжньою стійкістю.  

Для найбільше поширеного у сільськогосподарському виробництві 

трактора класу 1,4 оптимальним об’ємом бункера є 1,2 м
3
, причому для 

забезпечення поздовжньої стійкості машини при такому його об’ємі сторони 

прямокутника основи зрізаної піраміди, яка є його нижньою частиною, 

розміщені перпендикулярно до напрямку руху машини, повинні мати більшу 

довжину, ніж сторони, розміщені паралельно цьому напрямку. В результаті 



161 

1
6

1
 

 

центр маси машини наблизиться до осі задніх коліс трактора і його 

поздовжня стійкість буде забезпечена, а естетика машини навіть 

покращиться, як у провідних фірм цієї галузі: Kuhn (Франція) [4] та Rauch 

(ФРН) [5]. 

До трактора класу 0,6 доцільно розробити навісну машину з місткістю 

бункера 0,4 м
3
. Такі недорогі машини будуть користуватись попитом у 

господарів дрібних ферм, що мають трактори Т-25.  

Зарубіжні фірми також виробляють навісні машини до трактора класу 

3,0 з об’ємом бункера 1,5-2,5 м
3
, але  таких машин в нашій країні розробляти 

не варто, оскільки їх продуктивність у порівнянні з машиною з об’ємом 

бункера 1,2 м
3
 зросте не суттєво, а питомі витрати пального та прямі 

експлуатаційні  витрати збільшаться більше як удвоє за рахунок збільшення 

маси трактора та вартості його і машини [2]. 

Дозатори відцентрових машин призначені для  рівномірної із заданою 

інтенсивністю видачі добрив із місткості машини на відцентровий апарат. 

В сучасних навісних машинах використовуються, як правило, 

гравітаційні дозатори, які працюють за принципом піскового годинника. Для 

цього в днищі бункера робиться отвір, через який під дією сил  земного 

тяжіння висипаються частинки добрив. 

При розробленні гравітаційного дозатора основною проблемою є вибір 

оптимальної форми випускного отвору. Ще в сімдесятих роках минулого 

століття, при масовому запровадженні таких дозаторів, зарубіжні фахівці 

вважали, що для рівномірного розсіювання добрив, вони повинні надходити 

на лопатки диска потоком чим більшої довжини. Тому цей отвір виготовляли 

у вигляді довгастого прямокутника, довжина якого у 6 разів перевищувала 

його ширину і спрямовувалась по радіусу днища і по величині була близькою 

до нього. Причому спеціалістам фірми «Amazonе» і така довжина випускного 

отвору здалася малою, і для її збільшення вони зігнули довгастий отвір по 

дузі кола, в результаті чого їх довгасто-дугастий отвір став схожим на 

молодого місяця. 

Такий дозатор повинен забезпечувати, як мінімум, десятикратну зміну 

дози розсівання добрив, наприклад, від 50-500 кг/га. Для цього дозувальний 

отвір обладнується заслінкою для регулювання площі живого перерізу 

шляхом зміни його ширини. Але при розсіванні мінімальних доз добрив 

(50 кг/га), щоб забезпечити необхідну площу живого перерізу,  його ширина 

стає близькою до 4 мм, тобто майже дорівнює максимально допустимому 

стандартом діаметру гранули добрив. Тому під час роботи машини цей 

живий переріз постійно забивається частинками добрив (нестандартними 

гранулами, подвійними гранулами, що склеїлись в процесі грануляції, 

грудочками злежаних добрив), а також сторонніми предметами. В результаті 
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цього  знижується установлена доза розсівання добрив, тобто порушується 

робочий процес машини. 

Для усунення цього недоліку вал приводу відцентрового диска був 

подовжений і через центральний отвір у днищі проходив у бункер, до якого 

нерухомо закріплювалась ворушилка у вигляді металічної пластини, довжина 

котрої близька до внутрішнього діаметра днища, а зазор між цією 

ворушилкою і днищем становить 1 мм. 

Така ворушилка забезпечує очищення випускного отвору від частинок 

добрив з наднормативними розмірами, але під час її роботи гранули добрив 

защемляються між крайкою випускного отвору днища та пластиною вору-

шилки і перерізуються, як ножицями. Причому кількість пошкоджених 

гранул пропорційна довжині випускного отвору та частоті обертання 

ворушилки. Крім того, при попаданні в бункер навіть маленьких предметів 

високої твердості (шплінтів, гаєчок, болтиків і т. п.) неминуче їх 

заклинювання між крайкою випускного отвору та ворушилкою і поломка 

приводного вала, з’єднувальної муфти або редуктора. 

Але найбільша біда в тому, що цей довгасто-дугастий випускний отвір, 

як молодий місяць, діє на психіку наших конструкторів і вони вважають, що 

це вершина дозаторської творчості. Його ще понад 30 років тому радянські 

конструктори використали на машині НРУ-0,5А і, на жаль, цей дозувальний 

пристрій став зразком для наслідування. Ще з півдесятка вже українських 

підприємств використали його під час розроблення навісних машин. 

Правда, окремі конструктори намагаються покращити цей дозувальний 

пристрій збільшенням зазору між ворушилкою і днищем бункера, зміною 

форми ворушилки та зменшенням частоти її обертання. Це значно ускладнює 

механізм приводу ворушилки, але проблеми не вирішує. При цьому дійсно 

виключається подрібнення гранул добрив, але за рахунок погіршення якості 

їх розсіювання. 

Причина в тому, що випускний отвір залишається незмінним, і тому 

забиватись частинками добрив він не перестає, а нова ворушилка його 

очищення не забезпечить. Тому погіршення якості роботи машини 

безсумнівно є, але його «на око» не визначиш. 

Зарубіжні спеціалісти ще 30 років тому зрозуміли, що рівномірність 

розсіювання добрив не залежить від радіальної довжини випускного отвору, 

оскільки при співударянні частинок добрив з лопатками відцентрового диска 

відбувається їх розосередження вздовж лопатки. Тому вони відмовились від 

довгастих отворів, а нові форми випускних отворів днища і регулювальної 

заслінки вибирають такими, щоб при розсіюванні мінімальних доз його живий 

переріз мав форму близьку до круга, який по теорії сипкого середовища [6], 

при рівних площах, найменш схильний до збивання великими частинками, а 

при розсіванні більших доз щоб він не мав вузьких щілин, в яких виникають 

зони нерівномірного висипання добрив через застрявання в них їх частинок. 
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Найбільш повно цим вимогам відповідає дозувальний отвір, приведений 

на рисунку 1. У днищі 4 бункера отвір 3 складається з півкруга, з кінцями 

якого з’єднані два відрізки прямих, кут між якими 90
о
, а другі їх кінці 

сполучені дугою кола. В регулювальній заслінці 5 отвір 1 такої ж форми, але 

повернутий на 180
о
. 

 
 

а) дводискової машини (при максимальній дозі),  

б) однодискової машини (при мінімальній дозі):  

1 – отвір у заслінці; 2, 6, 7 – живий переріз випускного отвору; 

3 – отвір у днищі; 4 – днище; 5 – заслінка. 
 

Рисунок 1 – Гравітаційний дозатор (вид знизу) 

 

Під час розсіювання мінімальної дози, яка в господарствах України є 

середньою, центри півкругів днища 4 і 5 заслінки суміщаються (рис. 1, б) і 

живий переріз випускного отвору має форму круга, тобто є оптимальним, а 

при розсіванні решти доз – форму квадрата (рис. 1, а), дві протилежні 

вершини якого округлені півкругами, тобто в ньому вузькі щілини відсутні. 

За використання таких нових форм випускних отворів значно 

знижується роль ворушилки, оскільки під час розсіювання і мінімальних доз 

частинки добрив не будуть застрявати в них, а великі грудочки і сторонні 

предмети відбираються захисною решіткою бункера. 

Тому роль ворушилки зводиться до унеможливлення утворення над 

випускними отворами у добривах склепінь (пустот) і вона може мати форму 

пруткового гвинта [3], зірочки [4], крильчатки або пальця [5]. Причому зазор 

рух  
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між ворушилкою і днищем може бути значно більшим розміру гранул, а 

частота їх обертання знижена до 15 хв
-1

. 

Але необхідно враховувати, що від площі проекції контуру траєкторії 

руху ворушилки на горизонтальну площину залежить схильність добрив до 

утворення склепінь над випускним отвором, тобто їх зависання у бункері. А 

оскільки у багатьох господарствах використовується лише одна машина, то 

вона повинна забезпечувати розсіювання усіх видів добрив, в тому числі 

таких слабосипких, як пресовані комплексні і калійна сіль. Для того щоб ці 

добрива не зависали в бункері площа проекції контуру траєкторії руху 

ворушилки на днище бункера повинна дорівнювати його площі. 

Цим вимогам повністю відповідає ворушила, виконана у вигляді 

гребінки, спрямованої пальцями до випускного отвору, яка повністю 

виключає перерізування гранул. 

Робоча ширина захвату машини залежить від кута розсівання добрив 

диском, дальності польоту їх частинок та щільності їх розподілу по ширині 

смуги розсівання. 

Оптимальний кут розсівання добрив близький до 180
о
, а при його 

зменшенні знижується і ширина захвату. 

Дальність польоту добрив залежить від частоти обертання диска, кута  

спрямування векторів швидкостей частинок добрив до горизонту в момент їх 

злітання з лопаток та чистоти робочої поверхні лопаток. 

Із збільшенням частоти обертання диска зростає і дальність польоту 

частинок добрив, але граничним її значенням є 1000 хв
-1

, оскільки при її 

перевищенні розбиваються гранули лопатками диска, а оптимальне – близько 

до 900 хв
-1

. 

При збільшенні кута польоту частинок добрив до горизонту угору, в 

момент їх відриву від лопаток, до 25
о
 також зростає і дальність польоту 

добрив, причому цей кут є оптимальним, оскільки при його подальшому 

збільшенні дальність польоту не зростає, а висока траєкторія їх польоту 

збільшує негативний вплив вітру. Для спрямування добрив під кутом угору 

під таким же кутом встановлюють лопатки. Для цього штампуванням або 

гнуттям із листової сталі товщиною 2 мм виготовляється конусний диск з 

таким же нахилом твірних. При відсутності необхідного обладнання чи 

кваліфікованого жерстяника можна використати лопатки з аналогічним 

кутом загину їх кінців. 

Наші спеціалісти абсолютно не звертають увагу на чистоту робочої 

поверхні лопаток. Вона, як правило, взагалі не обробляється, а лише 

фарбується. При цьому зростає коефіцієнт тертя добрив по лопатці, а 

швидкість злітання частинок добрив з лопаток зменшується. Тому для 

збільшення робочої ширини захвату машини робочу поверхню лопаток 

необхідно, як в зарубіжних машинах, полірувати. 

В зв’язку з тим, що добрива відцентровим апаратом розсіюються по 

ширині захвату нерівномірно, а їх щільність розподілу близька до 
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нормального закону, то для одержання заданої агровимогами 

нерівномірності, суміжні смуги їх розсівання перекриваються. Причому чим 

більша щільність по середині смуги розсіювання, тим необхідне більше їх 

перекриття і менша робоча ширина захвату. Оскільки під час роботи лопаток 

частина добрив відбивається їх верхніми крайками і, не одержавши 

необхідної швидкості, вони випадають в середній частині смуги розсіювання, 

то чим більше лопаток на диску, тим менша ширина захвату машини. 

Виходячи з цього, на сучасних відцентрових апаратах використовується по 

дві лопатки.  

Щодо конструкції лопаток, то оптимальною формою їх поперечного 

перерізу є П-подібний короб, спрямований боковими крайками у напряму 

колової швидкості диска, який забезпечує розсіювання великих доз добрив і 

вільний (без затискання)  рух їх частинок та злітання усіх добрив з лопаток 

тільки на їх кінцях, тобто після набування ними максимальної швидкості, що 

обумовлює збільшення ширини захвату машини. 

Відносно лопаток різної довжини, з регульованою довжиною, з 

регульованим кутом їх установлення до радіуса диска, які широко 

використовуються в зарубіжних машинах, то все це атрибути конкурентної 

боротьби, які значно ускладнюють розсіювальний апарат і знижують його 

надійність, а в результаті – зменшення робочої ширини захвату та зниження 

рівномірності розсіювання добрив. 

Відцентрові апарати використовуються дводискові і однодискові. Під час 

роботи дводискового апарата правий за напрямком руху машини диск повинен 

обертатися проти годинникової стрілки і розсівати добрива назад і праворуч, а 

лівий – за годинниковою – і назад і ліворуч, в результаті чого забезпечується 

загальний кут розсіювання добрив близький до оптимального (180
о
). 

Під час роботи однодискового апарата напрямок обертання диска значення 

не має. При його обертанні за годинниковою стрілкою однією чвертю диска 

добрива повинні розсіюватись праворуч і назад, а суміжною з нею чвертю – 

назад і ліворуч, що також забезпечує кут розсівання добрив близький до 

оптимального. Але для цього в днищі бункера повинно бути два випускних 

отвори, а кут між цими отворами повинен дорівнювати 90
о
 (рис. 1, б). 

Однодискова машина за конструкцією значно простіша дводискової (в ній 

відсутні: один диск, одне днище з дозатором, два конічних редуктори з деталями 

їх закріплення, два зв’язувальні вали з муфтами) і тому її маса в середньому на 

100 кг менша, за рахунок чого можна відповідно збільшити його 

вантажомісткість. Ця машина надійніша в роботі і в середньому на третину 

дешевша. Причому, як показали приймальні випробування однодискової 

машини МРД-4, розробленої в ННЦ «ІМЕСГ», в УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого, 

її робоча ширина захвату становить 33 м при нерівномірності 14,3%, а аналогічні 

показники вітчизняних дводискових машин – відповідно 18 м і 18, 7% [2, 7]. 
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Разом з тим переважна більшість навісних вітчизняних машин 

виготовляються дводисковими. Причина в тому, що вітчизняні розробники і 

покупці таких машин орієнтуються на зарубіжні машини, які переважно 

дводискові. Але зарубіжні машини обладнуються пристроями для 

відключення роботи одного диска під час розсіювання добрив на краю поля. 

В наших машинах такі пристрої взагалі відсутні, але стійкий прецедент 

дводисковості залишився. 

В традиційних напівпричіпних машинах місткість для добрив має форму 

кузова, що опирається на колеса, і тому його об’єм необмежений, але під час 

його вибору необхідно вирішувати дві суперечливі задачі. При збільшенні 

його об’єму зростає змінна продуктивність за рахунок зменшення кількості 

зупинок для заповнення кузова добривами. Але при цьому зростає маса і ціна 

машини, а також зростають питома витрата пального та прямі експлуатаційні 

витрати. Тому за середньої дози розсіювання добрив 70 кг/га місткість кузова 

не повинна перевищувати 5 м
3
. 

Дозувальний пристрій таких машин складається з прутково-

пластинчастого живильника та регулювальної заслінки, причому для 

забезпечення незалежності дози розсіювання добрив від швидкості агрегату 

привід живильника необхідно здійснювати від колеса машини. 

Незаперечними перевагами таких машин є здатність розсіювання добрив 

і хіммеліорантів будь-якої якості і вологості та можливість завантаження 

добрив у кузов безпосередньо автосамоскидом-перевантажувачем САЗ-3502. 

В останні роки частина зарубіжних фірм виготовляють новий тип 

напівпричіпних машин (які чомусь називають причіпними), які, по суті, є 

навісними машинами зі збільшеним до 3-4 м
3
 бункером, котрі встановлені на 

двоколісні візки. Причому три вітчизняні підприємства впроваджують такі 

машини. 

На перший погляд, прекрасне рішення – навісна машина зі збільшеним у 

3-4 рази бункером, але якщо придивитись уважніше, то і її маса і ціна у 3-5 

разів вищі і близькі за цими показниками до традиційних аналогів. Причому 

роботоздатність цих машин у порівнянні з навісними навіть погіршується, 

оскільки при більш високому рівні добрив у бункері вони сильніше 

ущільнюються біля його днища, втрачають сипкість і можуть зависати над 

випускним отвором. Крім того, за рахунок опору чотиритонного напівпричепа 

агрегат з цією машиною втрачає прохідність у порівнянні з навісною. Тому за 

нерівного рельєфу та неоднорідного агрегатного стану чи вологості грунту 

тракторист буде змушений перемикати швидкості, а це призведе до порушення 

встановленої дози висівання добрив, що неприпустимо. 

Щодо змінної продуктивності, то вона у навісних і напівпричіпних 

машинах приблизно однакова. Хоча напівпричіпні машини рідше 

зупиняються для завантаження добрив, але з використанням 

перевантажувальної технології добрива доставляються в поле автомобілями, 

а ручне їх перевантажування здійснюється на поворотних смугах. Тому 
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переїзди машин відсутні, а машини з більшою місткістю кузова відповідно 

більше простоюють під час перевантаження добрив. За використання 

прямоточної технології напівпричіпні машини витрачають багато часу на 

переїзди від поля до сховища добрив, завантаження добрив і рух в 

зворотному напрямку, і їх змінна продуктивність буде навіть нижчою ніж 

причіпних машин. Тому найбільш раціональною машиною для розсіювання 

мінеральних добрив в наших господарствах є навісна однодискова 

відцентрова машина з місткістю бункера 1,2 м
3
. І лише за наявності в 

господарстві автосамоскида-перевантажувача САЗ-3502 або добрив і 

хіммеліорантів, яких навісною машиною внести неможливо, доцільно 

використовувати напівпричіпну традиційну машину МРД-4. Щодо 

напівпричіпних машин нового типу, то вони не мають майбутнього. 

Щодо перевантажувача  добрив в м’яких контейнерах масою 1000 кг 

ПТ-1П [8] з транспортного засобу в бункер машини, то він забезпечує 

механізацію ручної праці і зменшує простоювання удобрювальних агрегатів 

під час перевантажування добрив, але краще його монтувати на автомобілі, 

тоді не потрібно буде возити по полю додатковий вантаж масою 500 кг, і 

один перевантажувач зможе одночасно обслуговувати кілька удобрювальних 

агрегатів. 

 

Висновки 

1. Виходячи з середньої дози внесення добрив основною машиною для 

розсівання таких добрив повинна бути однодискова відцентрова машина з 

об’ємом бункера 1,2 м
3
,  максимальній робочій ширині захвату не менше 36 м 

і нерівномірності розсівання добрив не вище  15%. 

2. За наявності в господарстві слабосипких добрив та хіммеліорантів, які 

неможливо розсіювати навісною машиною, а також при наявності 

автосамоскида-перевантажувача САЗ-3502 економічно доцільно 

використовувати  напівпричіпну машину кузовного типу з об’ємом кузова 5 м
3
. 
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Аннотация 

Приведены предложения по повышению технического уровня и 

конкурентоспособности отечественных навесных машин для рассевания 

удобрений, суть которых состоит в увеличении ѐмкости бункера до 1,2 м
3 

путем оптимизации его формы, повышении равномерности рассевания 

удобрений и уменьшения их измельчения применением новой формы 

дозирующего отверстия и ворошилки, увеличение рабочей ширины захвата 

до 36 м путем оптимизации формы и угла наклона лопаток центробежного 

диска и частоты его вращения. 

 

Summary 

Propositions to improve the technological level and competitiveness of the 

domestic machines for fertilizers distribution, which lie in increasing  the hopper 

capacity to 1.2 m
3
 by optimizing its shape, improving the uniformity of distribution 

of fertilizer and pellets grinding reduce using a new dosing hole shape and 

agitator, increased working width up to 36 m by optimizing the shape and angle of 

centrifugal disc blades and frequency of its rotation are given. 
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УДК 633.521:631.559:332.155 

 

ВПЛИВ БІОДЕСТРУКТОРА СТЕРНІ НА ВРОЖАЙНІСТЬ 

НАСІННЯ ЛЬОНУ ОЛІЙНОГО В ЗОНІ МАЛОГО ПОЛІССЯ УКРАЇНИ 
 

О. Куліш, 

Львівська філія УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого 
 

Наведено результати досліджень ефективності застосування 

біодеструктора стерні в технології вирощування льону олійного. В процесі 

вегетації на ділянці, де вносили біодеструктор, рослини льону олійного були 

більш розвинуті та відрізнялися висотою стеблостою, більш розвинутою 

кореневою системою. Приріст урожайності насіння льону олійного від 

використання біодеструктора стерні склав 2,1 ц/га. 
 

Ключові слова: льон олійний, біодеструктор стерні, аміачна селітра, 

урожайність, пожнивні рештки, економічна ефективність. 
 

Суть проблеми. Використання мінеральних добрив, без внесення 

органічних та вапнування, призводить до значного підкислення та повної 

деградації ґрунтів. Відтворення родючості ґрунтів може відбуватись шляхом 

використання органічної маси сидератів та соломи і післяжнивних залишків 

попередньої культури.  

Проте, рослини не можуть самостійно живитися соломою, так само як і 

іншою органікою, гноєм. Вони можуть пропускати через мембрани клітин 

свого коріння лише розчинні у воді низькомолекулярні сполуки. А солома це 

– 40 % целюлози, 30 % геміцелюлози, 25 % лігніну, решта білки, ліпіди, 

нуклеїнові кислоти. Розкладання решток – не єдине призначення 

біодеструктора. Його використання запобігає утворенню токсичних 

продуктів при некерованому природному процесі розкладання рослинної 

органіки.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Стерня зернових на 1 га – 

це до 30-40 кг азоту. За вмістом органічної речовини і впливом на 

відтворення гумусу 1 т соломи прирівнюється до 3-4 т підстилкового гною 

[1]. Розкладання рослинних решток – не єдине призначення біодеструктора. 

Процесом деструкції решток необхідно керувати. При їх розкладанні 

витрачається азот з ґрунту, тому необхідно вносити розчини азотомістких 

речовини або біодеструктором [2].  

Біодеструктор стерні призначений для обробки стерні і ґрунту після 

збирання культур, а також сидератів перед дискуванням [3].  

Вплив біодеструктора стерні на врожайність зернових культур та 

соняшнику досліджували в господарстві ПСП „Зарічне‖ Кіровоградської 
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області в 2011-2012 роках на площі 600 га після збирання озимої пшениці. 

Біодеструктор вносився по 1 л/га + 5 кг/га карбаміду з додаванням гумату 

калію 30 г/га. В результаті урожайність соняшнику на площі 170 га становить 

28 ц/га (прибавка врожаю – 3 ц/га), кукурудзи на зерно на площі 150 га – 

45 ц/га (прибавка врожаю – 10ц/га), озимої пшениці на площі 120 га – 30 ц/га 

(прибавка врожаю – 5 ц/га) [4]. 

Проте на сьогодні недостатньо проведено досліджень щодо впливу 

біодеструктора стерні на ефективність виробництва сільськогосподарських 

культур в поліській зоні України, зокрема на вирощування льону олійного. 

Мета дослідження – вивчити вплив біодеструктора стерні на 

продуктивність насіння льону олійного  

Результати досліджень. Експериментальні дослідження проводили на 

дослідному полі Львівської філії УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого. Загальна 

площа поля становить – 6 га. Культура – льон олійний сорту „Надійний‖. 

Дослідні ділянки характеризувальсь наступними показниками: тип ґрунту – 

дерново-карбонатний поверхнево-оглеєний. Вміст гумусу – 4,7 %. 

Забезпеченість ґрунту за основними елементами за Корнфілдом, в мг/кг 

ґрунту: гідролізований азот– 132; Р2О5– 300 мг/кг ґрунту; К2О – 144. 

Для прискорення розкладання післяжнивних решток використали 

біодеструктор стерні та аміачну селітру у водному розчині. Поле розділено на 

три ділянки: контроль (варіант І); біодеструктор стерні з нормою витрати 

2,5 л/га + 20 кг аміачної селітри (варіант ІІ); аміачна селітра у водному 

розчині з нормою витрати 55 кг/га (варіант ІІІ ). Загальна схема дослідних 

ділянок наведена на рисунку 1. 
 

 
 

Рисунок 1 – Схематичний план розміщення дослідної ділянки 
 

Для внесення компонентів використовували обприскувач ОП-2000-2-01 

(рис. 2). Норма витрати робочої рідини становила 300 л/га. Одночасно після 

внесення компонентів провели дискування на глибину – до 10см (рис. 3). В 

подальшому обробіток ґрунту проводили по традиційній системі.  
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                                      а)                                           б) 
 

а – рослині залишки; б – обприскувач ОП-2000 в роботі 
 

Рисунок 2 – Обприскування рослинних залишків озимої пшениці 

 

 
                                      а)                                              б) 
 

а - дискування ґрунту бороною БДВП-3,6; б - загорненні рослинні залишки. 
 

Рисунок 3 – Обробіток ґрунту 
 

В процесі наукових досліджень проведені фенологічні спостереження за 

густотою та середньою висотою рослин за фазами росту. Вищі показники по 

висоті льону олійного відмічено в досліді з біодеструктором (табл. 1). 
 

Таблиця 1 – Показники льону олійного, посіяного після обробки  

пожнивних решток попередника (озимої пшениці) біодеструктором  

стерні та водним розчином аміачної селітри 
 

Показник 
Довжина надземної частини 

льону олійного, см 

Густота рослин льону  

олійного, шт./м² 
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Повні сходи 2 3 2 519 658 548 

Ялинка 12 15 13 514 550 540 

Бутонізація 44 49 46 503 538 521 

Цвітіння 74 78 76 498 618 520 

Ранньо-жовта 74 78 76 498 618 520 
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Аналізуючи густоту сходів, відмічено тенденцію до зменшення кількості 

рослин протягом вегетації (від сходів льону до фази повної стиглості). Крім 

того відмічено, що на ділянці з дослідом по біодеструктору кількість стебел є 

вищою, ніж у досліді з аміачною селітрою та контролем (табл. 1).  

На ділянці, де вносили біодеструктор, рослини льону олійного були 

більш розвинуті та відрізнялися темно-зеленим кольором, висотою 

стеблостою, більш розвинутою кореневою системою. 

Довжина надземної частини рослин у фазі ялинки наведена на рисунку 4. 

 

   
                                  а)                            б)                              в) 

 

а - контроль; б - біодеструктор стерні + ам. селітра; в - аміачна селітра. 
 

Рисунок 4 – Довжина надземної частини рослин льону олійного у фазі ялинки 

 

Ріст рослин в цей період сповільнений. Інтенсивно росте та розвивається 

коренева система. Потужній розвиток кореневої системи відмічено в досліді з 

біодеструктором стерні.  

Довжина надземної частини рослин у фазі ранньо-жовтої стиглості по 

трьох ділянках наведена в рисунку 5. 

 

   
                                а)                         б)                           в) 

 

а - контроль; б - біодеструктор стерні + ам.селітра; в - аміачна селітра. 
 

Рисунок 5 – Довжина надземної частини рослин льону олійного у фазі 
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Біологічна урожайність льону олійного сформувалась на рівні  від        

7,0 ц/га до 9,0 ц/га залежно від вибраних дослідів, які вплинули на висоту та 

густоту рослин. Маса 1000 насінин становила від 6,6 г до 7,0 г залежно від 

досліду.  

 

Таблиця 2 – Урожайність насіння льону олійного 
 

Показник Контроль 
Біодеструктор стерні 

+ ам.селітра 

Аміачна 

селітра 

Біологічна урожайність, ц/га 7,0 9,0 8,0 

Маса 1000 насінин, г 6,6 7,0 6,7 

Фактична урожайність, ц/га 6,7 8,8 7,5 

 

Отже, за результатами досліджень можна зробити висновок, що льон 

олійний на дерново-карбонатних ґрунтах Малого Полісся забезпечив 

фактичну урожайність насіння на ділянці: контрольній – 6,7 ц/га; з внесенням 

біодеструктор стерні +ам.селітра– 8,8 ц/га; з внесеною аміачною селітрою у 

водному розчині – 7,5 ц/га. 

Порівняння економічних показників в технології вирощування льону 

олійного проводили з врахуванням кінцевого результату. Фінансово-

економічні показники вирощування льону олійного на насіння наведені в 

таблиці 3. 

 

Таблиця 3 – Фінансово-економічні показники на вирощуванні льону 

олійного на насіння з застосуванням біодеструктора стерні та аміачної 

селітри 

 

Показники 

Досліди 

контроль 
біодеструктор 

стерні+ам.селітра 
ам.селітра 

Затрати, грн./га - 545 280 

Валовий вихід насіння, ц/га 6,7 8,8 7,5 

Приріст насіння, ц/га - 2,1 0,8 

Ціна 1 ц, насіння грн 700 

Вартість приросту, грн/га - 1470 560 

Економічний ефект, грн/га - 925 280 
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Аналіз економічної ефективності свідчить, що найвищий економічний 

ефект відзначено за умови застосування  біодеструктора стерні, який 

становить 925 грн/га, а в досліді з аміачною селітрою – 280 грн/га.  

 

Висновки 

За результатами досліджень встановлено, що використання 

біодеструктора стерні сприяє кращому росту і розвитку рослин. Приріст 

урожайності насіння льону олійного від використання біодеструктора стерні 

+ ам. селітра, становить 2,1 ц/га; аміачної селітри – 0,8 ц/га. 

 

Література 

1. Біодеструктор стерні – запорука родючості грунтів.// проспект БТУ-

центр.  

2. Керувати родючістю  // Аграрний тиждень - 2011 - № 3. 

3. Возраждаєм плодородие почви. http:// Agromage. com/stat.  

4. Нагорна О.В. Біодеструктор стерні – запорука родючості ґрунтів. // 

Аграрник - №5. – 2009 

 

Аннотация 

Приведены результаты исследований эффективности применения 

биодеструктора стерни в технологии выращивания льна масличного. По 

результатам исследований установлено, что в процессе вегетации на 

участке, где вносили биодеструктор, растения льна масличного были более 

развитыми и отличались высотой стеблей, более развитой корневой 

системой. Прирост урожая семян льна масличного от использования 

биодеструктора стерни составил 2,1 ц/га. 

 

Summary 
The results of researches of efficiency of application of biodestruction of 

stubble are driven to technology of growing of flax oily. It is set on results 

researches, that in the process of vegetation on an area where brought in 

biodestruction, plants of flax oily were more developed and differed in high plants 

by more developed rootage. Increase of the productivity of seed of flax of oily from 

the use biodestruction of stubble of ам. saltpetre, made 2,1 center is from a 

hectare. 
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УДК 633.11:631.559:332.155 

 

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВПЛИВУ ДВОХКОМПОНЕНТНОГО 

ФУНГІЦИДУ «АБАКУС» НА ВРОЖАЙ ЗЕРНА ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ, В 

ЗОНІ МАЛОГО ПОЛІССЯ ЗАХІДНОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ. 

 

О.Куліш, 

Львівська філія УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого 

 

Проаналізовано результати досліджень з вивчення впливу фунгіциду 

"Абакус" на врожайність озимої пшениці на вирощуванні в зоні Малого 

Полісся України. 

 

Ключові слова: озима пшениця, фунгіцид, урожайність, схожість, 

економічна ефективність. 

 

Суть проблеми. Виробництво зерна – провідна галузь сільського 

господарства країни. Основною зерновою культурою є озима пшениця. 

Використання найновітніших технологій, які охоплюють всі досягнення 

світової науки та практики і пристосовані до конкретної ґрунтово-

кліматичної зони, дає змогу збирати 80-100 ц/га зерна.  

Рослини озимої пшениці часто уражуються хворобами, що призводить 

до зниження врожаю зерна. Щорічні втрати зерна від хвороб досягають 10-20 

% врожаю. Шкідливість хвороб полягає у порушенні ними нормального 

розвитку рослин: посилюється транспірація та дихання, зменшується 

інтенсивність фотосинтезу і активність ферментів, передчасно висихає листя. 

Масовість поширення і наростання призводить в окремі роки до значних 

втрат урожаю зерна.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Максимальні врожаї не 

завжди досягаються на практиці. З одного боку, на рослину впливають 

фактори стресу як, наприклад, нестача поживних речовин, високі 

температури, а з іншого – пошкодження рослин хворобами та шкідниками.  

Результати наукових досліджень показали, що застосування фунгіцидів 

проти листкових хвороб та кореневих гнилей на посівах озимої пшениці 

сприяє зниженню ступеня ураження фузаріозом колоса – до 5 %, бурою 

іржею і септоріозом – до 5 %. Завдяки цьому підвищувалась урожайність на 

4,7-5,5 ц/га та посівні якості насіння.  

Урожайність озимої пшениці зростає на 5-10 % залежно від типу 

ґрунтів, фази застосування та погодних умов року. Вартість внесення 

фунгіциду ―Абакус‖ здешевлюється до мінімуму, тому що він змішується з 

майже усіма засобами захисту рослин.  
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Переваги фунгіциду ―Абакус‖: 

- підвищення врожайності; 

- збільшення маси тисячі зерен; 

- підвищення фотосинтезу; 

- рослина сприймає більше азоту; 

- підсилення власної стійкості рослин до стресу. 

Фізіологічний ефект дії фунгіциду ―Абакус‖ для вуглецевого циклу і для 

використання азоту виявляється в підвищені врожайності завдяки 

застосуванню препарату. Дослідження дозволили висвітлити процеси, що 

відбуваються в рослині. Обидві діючі речовини по-різному впливають на 

фізіологію рослини. Вони уповільнюють процеси старіння рослин. В умовах 

стресу рослина виробляє гормон старіння етилен, і під його впливом 

хлорофіл листя передчасно руйнується. 

Мета дослідження – визначити ефективність впливу двохкомпонентного 

фунгіциду ―Абакус‖ на врожай зерна озимої пшениці в зоні Малого Полісся 

України. 

Виклад основного матеріалу. Площа досліду під озимою пшеницею 

становила 6 га. Ділянки, на яких проводилися дослідження, на момент 

закладання дослідів були однотипними за характеристикою ґрунту та станом 

посівів. Всі технологічні операції на ділянках проводили одночасно у 

відповідності з технологічними картами вирощування зернових культур. 

Досліджували вплив одного фактора.  

Схема досліду складалася з двох варіантів: 

– варіант а – контроль без обробки; 

– варіант б – внесення фунгіциду ―Абакус‖ з нормою витрати ( 2 л/га). 

Норму препарату визначено для одноразового внесення. Вносили 

препарат обприскувачем ОП-2000-02-01 у фазі початку колосіння. Для 

зменшення витрат на вирощування озимої пшениці препарат додавали в бакову 

суміш із карбамідом, який вносили на третє позакореневе підживлення. 

Значному підвищенню врожаю сприяв захист озимої пшениці у другій 

половині вегетації. На ділянці, де вносили фунгіцид ―Абакус‖, рослини були 

з більш насиченим темно-зеленим кольором, у порівнянні з контролем. Це 

забезпечило надійний захист від хвороб колоса і верхнього листка, тих 

органів, які забезпечують у цей період максимальну фотосинтетичну 

діяльність та формування урожаю. На ділянці, де внесено фунгіцид, не 

відмічено симптомів грибкових хвороб на листках та колоссі.  

Під час дослідження проводили спостереження за: масою 1000 зерен, 

енергією проростання та лабораторною схожістю насіння. Біологічну 

урожайність на ділянках визначали методом відбору снопів по діагоналі 

площі з десятьох точок. 

На ділянці контролю без обробки та з внесенням фунгіциду ―Абакус‖ 

спостерігалась різниця у продуктивності колоса. На ділянці, де проводився 
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обробіток фунгіцидом, зерно мало більші лінійні параметри: довжину, 

ширину і висоту (рис. 1).  
 

 
        а)                                             б) 

 

а – без обробки контроль; б – обробка фунгіцидом “Абакус” в дозі 2 л/га 
 

Рисунок 1 – Вигляд насіння озимої пшениці 

 

При цьому відмічено тенденцію до зростання енергії проростання та 

лабораторної схожості. Високі показники енергії проростання та лабораторна 

схожість були при обробці фунгіцидом ―Абакус‖ (рис. 2).  

 

 
                                                 а)                                             б) 
 

а – без обробки контроль; б – обробка фунгіцидом “Абакус” в дозі 2 л/га 
 

Рисунок 2 – Схожість насіння 
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Результати спостережень наведено в таблиці 1. 

 

Таблиця 1 – Елементи продуктивності колоса озимої пшениці та посівні 

якості вирощеного насіння в залежності від обробки посівів фунгіцидом 

“Абакус” 
 

Показник 

Озима пшениця, сорт „Подолянка‖ 

Без обробки, 

контроль 

Дослід, 

―Абакус‖ 2 л/га 

Маса 1000 зерен, г 42,5 46,5 

Кількість зерен в колосі, шт. 32 32 

Довжина колоса, см 8,8 8,8 

Енергія проростання, % 89 90 

Лабораторна схожість, % 93 95 

 

За обробки посівів озимої пшениці фунгіцидом ―Абакус‖ у вирощеного 

насіння збільшувалась маса 1000 насінин – на 4 г 

Економічна ефективність застосування фунгіциду ―Абакус‖ визначалася 

за такими показниками: збільшення врожайності; збільшення затрат на 

придбання препарату; збільшення прибутку (табл. 2).  

 

Таблиця 2 – Показники економічної ефективності  

застосування фунгіциду “Абакус” 
 

Культура 

Біологічна 

урожайність, 

ц/га 

Фактична 

урожайність, 

ц/га 
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Озима пшениця 53 56 50 55 5 480 900 420 

 

Урожайність озимої пшениці при застосуванні фунгіциду ―Абакус‖ 

склала: 55 ц/га, а контроль без застосування забезпечив нижчий урожай – 

50 ц/га. Приріст урожаю – 5 ц/га. Витрати на придбання препарату 

становлять 480 грн/га. За ціни реалізації зерна 180 грн/ц одержали 

збільшення надходжень від збуту на 900 грн/га. Отже, внесення фунгіциду 
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―Абакус‖ в умовах Малого Полісся України сприяло підвищенню 

економічної ефективності вирощування озимої пшениці на 420 грн/га. 

 

Висновки 

Результати проведених досліджень показали, що використання 

фунгіциду ―Абакус‖ зменшує тиск грибкових хвороб на листя і колос, 

стримує процес старіння, за рахунок чого збільшується маса тисячі зерен, 

підвищується енергія проростання та схожість насіння озимої пшениці. 

Приріст урожайності від використання фунгіциду ―Абакус‖ склав           

5 ц/га, за рахунок чого одержали економічний ефект – 420 грн/га. 

 

Література 
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сільськогосподарських культур. – 2-е видання, виправлене.- Київ: Центр 

навчальної літератури, 2004.- 808 с. 

2. Кавунець В.П. Вплив фунгіцидів на посівні якості  та врожайні 

властивості насіння озимої пшениці / В.П.Кавунець, Г.М.Ковалишина, 

В.С.Кочмарський „Вісник Білоцерківського державного аграрного 

університету. – Біла церква, 2002. – Вип.24.- С.116-121. 

 
Аннотация 

В статье проанализированы результаты исследований по изучению 

влияния фунгицида "Абакус" на урожайность озимой пшеницы при 

выращивании в зоне Малого Полесья Украины. 

 

Summary 
The results of researches are analysed on the study of influence of fungicide 

of "Abacus" on the productivity of winter wheat at growing in the zone of Small 

Polesye of Ukraine  
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ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ЗБИРАННЯ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР 

СПОСОБОМ ОБЧІСУВАННЯ КОЛОСКІВ НА КОРЕНІ 

 

І. Іваненко,  

УкрНДІПВТ ім. Л.Погорілого 
 

Наведено результати теоретичних досліджень взаємодії дефлектора 

та зубів гребінок обчісувального барабана зернозбиральної машини зі 

стеблами і колосками та процесу транспортування гребінками - лопатями 

обчісувального барабана продуктів обчісування під час збирання зернових 

культур способом обчісування на корені. Виведено аналітичні залежності 

для визначення параметрів дефлектора та обчісувального барабана 

зернозбиральної машини. 
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Суть проблеми. Спосіб збирання зернових, насінників трав, рису та 

інших культур з використанням обчісувальних жниварок на відміну від 

традиційних, коли зрізається і подається в молотарку комбайна вся хлібна 

маса з бур’янами, полягає в обчісуванні колосків або суцвіття рослин без 

зрізання стебла (рис. 1). Звичайний серійний комбайн, обладнаний 

обчісувальною жниваркою, менш енергоємний, його робочі органи не 

перевантажені соломою і працюють більш надійно, в тому числі у разі 

обмолоту забур’янених і перезволожених хлібів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. При збиранні зернових 

культур шляхом їх обчісування на корені збиральної машини проводиться 

спочатку вирівнювання колосків стеблостою дефлектором в камеру 

обчісування, обчісування колосків зі стебел обчісувальним барабаном, а 

потім транспортування продуктів обчісування. Дослідження процесу 

обчісування стебел розглянуті в роботах [1-3], але результати дослідження 

комплексу операцій процесу збирання зернових культур способом 

обчісування нам не відомі. 

Мета досліджень. Теоретично дослідити взаємодію дефлектора зі 

стеблостоєм, гребінок-лопатей обчісувального барабана, що обертається, з 

продуктами обчісування (колосками, зерном та інше) та подальше їх 

транспортування. 

Результати досліджень. Машина для збирання зернових культур 

способом обчісування на корені [3] складається з наступних основних вузлів 

(рис. 1): дефлектора 1, барабана 2 з обчісувальними гребінками-лопатями 3, 
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рамної конструкції 4, лиж 5 для копіювання профілю поля, шнека 6 та 

приводу 7. Сформований зовнішньою поверхнею дефлектора 1 шар колосків 

попадає на обчісувальний барабан 2, що обертається. Обчесаний гребінками 

3 зерновий ворох попадає на внутрішню поверхню дефлектора 1, а потім в 

приймальну камеру шнека 6, яким подається на подальшу переробку. 

 

1 – дефлектор, 2 – обчісувальний барабан, 3 – обчісувальна гребінка, 4 – брус рамної 

конструкції машини, 5 – лижа для копіювання профілю поля,  6 – шнек, 7 – привід  
 

Рисунок 1 – Схема обчісувальної зернозбиральної машини 

 

Враховуючи досить великі швидкості руху пристрою під час збирання 

зернових способом обчісування (до 15 км/год), з метою зменшення втрат 

зерна необхідно віднайти оптимальну кривизну робочої поверхні дефлектора, 

який проводить вирівнювання колосків стеблостою перед камерою 

обчісування. 

Виконаємо аналіз дії дефлектора на стебла з колосками, що підводяться 

до камери обчісування. Аналіз проведемо з такими припущеннями: а) при дії 

дефлектора на стебла останні чинять опір згину; б) згинаючись, стебло 

повертається навколо своєї основи, що закріплена в ґрунті [3]. 

В момент, коли стебло відігнулось на відстань а вперед в напрямку руху 

пристрою, відбувається дотик лінії АВС дефлектора з верхнім краєм колоска 

стебла, який в подальшому позначимо К (рис. 2). Для аналізу цього явища 

розглянемо швидкості та сили, що діють при взаємодії лінії АВС дефлектора 

на стебла з колосками. Точка К являє собою точку доторкання зі стеблом 

лінії АВ дефлектора, що нахилена до горизонту під кутом αn. Швидкість 

точки К дефлектора рівняється швидкості υМ руху машини. 

З боку лінії АВ на колосок в точці К діє нормальна сила тиску N 

перпендикулярно АВ та сила тертя ковзання F вздовж лінії АВ. Геометричним 

складанням цих сил одержимо рівнодіючу силу R, що відхилена від сили N на 

кут φ тертя ковзання дефлектора об колосок. Якщо вважати, що стебло 
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згинається (переміщується) в напрямку дії сили R, то точка К колоска буде 

переміщуватися в напрямку дії цієї сили зі швидкістю υК.  

 
 

Рисунок 2 – Схема до аналізу дії дефлектора зернозбиральної машини для 

обчісування колосків на стебло, що пригинається 

 

Для точки К лінії АВ, що доторкається з точкою К колоска, швидкість 

υК буде являти собою переносну швидкість. Відносною швидкістю точки К 

лінії АВ буде швидкість υС ковзання лінії АВ відносно колоска, а 

абсолютною швидкістю υа точки К лінії АВ буде швидкість машини υМ. 

Визначимо залежність швидкостей υК та υС від швидкості υМ і кутів αn  

та φ . Для цього розглянемо трикутник КК1Е (рис.2) і врахуємо, що 

швидкість υК відхилена від вертикалі на кут αn + φ. В трикутнику КК1Е кут 

К1ЕК рівняється αn , кут ЕКК1 дорівнює   90
о
 - αn - φ, а кут КК1Е рівняється 

180
о
 – αn – (90

о
 - αn - φ)= 90

о
 + φ. Тоді за теоремою синусів маємо, якщо 

врахувати, що швидкість υМ  - це вектор КЕ, швидкість υК  - це вектор К1К, а 

швидкість υС – це лінія К1Е: 
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Розглянемо обґрунтування до вибору параметрів дефлектора. Такими 

параметрами є кут αn , висота встановлення дефлектора, його довжина, 

розміри окремих його частин. Крім того, необхідно визначити, з яких за 
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формою (прямолінійною або криволінійною) частин повинен складатися 

дефлектор. Вимоги до дефлектора встановлені наступні: він має пригинати 

стебла з колосками вперед до руху агрегату без втрат зерна та пошкоджень; 

необхідно, щоб габарити дефлектора були по можливості менші як по висоті, 

так і по довжині. 

З наведеного вище аналізу роботи дефлекторів з прямолінійною і 

криволінійною формами їх робочих поверхонь видно, що прямолінійні 

дефлектори більш габаритні за довжиною, а криволінійні дефлектори менш 

габаритні. З іншого боку, прямолінійні дефлектори  плавніше діють на 

стебла. Виходячи з цього, дефлектор необхідно виконати так, щоб в передній 

частині зробити його криволінійним, а в середній і задній частині – 

прямолінійним. Розрахункова схема такого дефлектора і можливе 

розміщення перед ним стебел з колосками показані на рисунку 3. 

 
Рисунок 3 – Схема до розрахунку параметрів дефлектора 

 

Аналізуючи вплив кута αn на роботу прямолінійної частини дефлектора, 

бачимо, що чим менший кут αn, тим плавніше діє дефлектор на стебла, тобто 

тим менші прискорення, швидкість і шлях пригинання вниз стебла за 

одиницю часу, а значить - тим менші сили інерції, що створюються на 

початку згину стебла, і менша небезпека руйнування колоска та втрат зерна. 

З іншого боку, надто зменшувати кут αn невигідно, тому, що виросте 

довжина Ln прямолінійної частини дефлектора (рис.3) і довжина машини. 

Зважаючи на це кут αn  повинен бути обмежений. Будемо вважати, що його 

значення знаходяться в межах від 15
о
 до 25

о
. Відстань Ln також повинна бути 

обмежена, наприклад, в межах від 500 мм до 700 мм. 



184 

Висоту h  встановлення нижньої точки А дефлектора над землею 

розраховують відносно стебла з найнижче розміщеним колоском і 

визначають за формулою : 

h ≈ Hн - lk.     (3) 

З іншого боку, висота h  дорівнює: 

h ≈ Hст – b,     (4) 

де   Hст - висота стеблостою, що визначається висотою найбільш довгих 

стебел; 

 b - висота зони розміщення колосків стебел (рис. 3). 

Як видно з схеми  (рис. 3), верхня межа висоти h з відомим 

наближенням знаходиться на рівні нижнього краю колоска 

найнизькорослішого стебла. 

Висота центра О криволінійної частини дефлектора над горизонталлю, 

що співпадає з точкою А, дорівнює С2С1 + С1О', де С2  - точка на 

горизонталі, що проходить через точку А; С1 - точка початку криволінійної 

частини дефлектора, а  О
'
 – точка перетину горизонталі, що проходить через 

центр О, з вертикаллю, що перетинає точку С1 . Цій же сумі С2С1 + С1О'  

дорівнює і висота b. Відстань С2С1  дорівнює Ln tgαn, а відстань  С1О' з 

деяким наближенням дорівнює радіусу r = ОС1  кривизни криволінійної 

частини дефлектора.  

Із рівнянь b ≈ Ln tgαn + r знаходимо необхідний радіус кривизни 

криволінійної частини дефлектора: 

 

r ≈ b - Ln tgαn .     (5) 

 

Виконуючи розрахунки за наведеними формулами, бажано досягти, щоб 

радіус r за своєю величиною знаходився в межах від 0,3Ln до 0,5Ln. 

На відокремлення зерна від стебла має великий вплив напрям сил, що 

діють на суцвіття. Розглянемо варіант технологічної дії на рослини робочих 

органів однобарабанної конструкції, що обертаються. На рис.4 представлена 

схема барабана, що обертається, з плоскими лопатями, встановленими 

нерадіально.  

На схемі показано барабан з вісьмома лопатями. Лопаті в кінцевих 

своїх частинах містять обчісувальні зуби. Лінія DE  лопаті проходить на 

відстані OE  від осі O  обертання, яке позначимо e  (тобто eOE  ). На 

початку обчісування лінія DKA1  є прямою, а кут її нахилу до землі менше 

90
о
. Позначимо цей кут   (рис. 4) і зобразимо це явище на кресленні в 

збільшеному вигляді.  
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Рисунок 4 – Схема обчісувального барабана і положення стебла  

з колоском перед обчісуванням 
 

Таке креслення представлено на рисунку 5. На початку обчісування 

лопать DD1  барабана підходить на початок колоска, який позначимо M , і 

діє на нього з силою P . Колосок у свою чергу діє на стебло MA1  з силою 

1Q , рівною P  і протилежно направленою. Сила P  розтягує стебло, під дією 

цієї сили стебло прагне вирватися з грунту, але його утримує закріплене в 

грунті коріння стебла з силою 2Q .  

 
Рисунок 5 – Положення DED1

 лопаті у момент початку обчісування  

стебла і положення DDE 
1

 лопаті у момент закінчення обчісування  

стебла і відривання колоска. 
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Максимальне значення 
max1Q  сили 1Q  буде у тому випадку, коли 

колосок відривається від стебла. В цьому випадку сила P  досягне 

максимального значення maxP . Зважаючи на це, відривання (обчісування) 

колоска від стебла буде тоді, коли 

max1max QP      (6) 

Ця умова справедлива, якщо 
max1Q  менше 

max2Q , при якому стебло 

утримується його коренями, закріпленими в грунті. Зважаючи на викладене, 

умова відривання (обчісування) колоска від стебла, корінь якого залишається 

в грунті, буде дорівнювати: 

min2max1max QQP     (7) 

Тільки за цієї умови колосок відокремиться від стебла і зможе далі 

транспортуватися лопатями барабана. Відрив колоска відбудеться після 

переходу лопаті, що обертається, з положення DD1  в нове положення 

DD 
1  (рис. 5). При цьому кривошип обернеться на кут EEO  , що залежить 

від необхідного шляху дії сили P . В цілому цей кут невеликий, а багато 

колосків під час відривання розпадаються на окремі частинки. 

Для визначення кута EEO   враховуємо, що цей кут рівний куту 

DDO   (рис. 5), оскільки фігури OED  і DEO   не міняють своєї форми під 

час обертання обчісувального барабана. І кут EEO   (рис. 5), і кут DDO   

позначені   . Під час руху точки D  по колу радіуса OD  кут    в радіанах 

виявиться рівним 
OD

DD 
 або 

22 )()( EDOE

DD




. Якщо відстань OE  

позначити  a , а відстань ED  позначити  b , то 


22 ba

DD




    (8) 

Необхідний шлях відривання суцвіть від стебла встановлюється 

експериментально. 

За рівномірного обертання обчісувального барабана його кутова 

швидкість   постійна, тому 1t  , де 1t  – час обертання від точки E  

до точки E . Зважаючи на це, при обчісуванні колоска має місце рівність 

22
1

ba

DD
t




 .    (9) 

Це рівність тим точніша, чим менше відстань MD  (рис. 5). Відлік 

кута   обертання кривошипа проводиться від горизонтальної лінії, що 
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проходить через його центр O  зліва. Початок обчісування стебла 

відбудеться при куті  , рівному 0 , закінчення обчісування матиме місце 

при   0 .  

Аналіз характеристик міцності, що визначають процес відриву колоска 

від стебла, показав, що залежність між напругою і деформацією стебел 

(рис. 6) для всіх досліджуваних культур лінійна і зберігається такою до 

моменту розривання.  

 
Рисунок 6 – Залежність між напругою і деформацією стебел зернових культур 

 

Ступінь поздовжньої деформації стебел у всіх зернових культур на 

момент збирання різний (для пшениці і ячменю – 3,0-3,5%, для рису і проса – 

4,5-6,0%). Це пояснюється різною вологістю стебел на момент збирання для 

цих культур [3]. 

Аналіз результатів досліджень зусиль відривання рослин від грунту і 

зусиль відокремлення суцвіть від стебла зернових культур показав значний 

розкид їх середніх значень залежно від культури. При цьому середні 

значення зусиль відривання рослин від грунту різних культур коливаються в 

межах 39 - 90 Н, а середні значення зусиль відокремлення суцвіть від стебла 

– 18 - 36Н. Різниця між середніми значеннями зусиль відриву рослин з грунту 

і середніми значеннями зусиль відокремлення суцвіть досить велика для 

різних культур. Наприклад, у тритикале «Зеніт Одеський» вона становить 

41Н, а для вівса «Кубанський» - 18 Н. Проте є видимою закономірність в 

незначному розкиді чисельних значень відносних середніх значень зусиль 

відокремлення суцвіть до середніх значень зусиль відривання рослин від 

грунту в межах 0,44 - 0,54.  

Після відриву від стебел колоски та їх частинки транспортуються 

лопатями барабана, що обертається. Розглянемо це явище. 

0

10

20

30

40

50

60

1 2 3 4 5 6
Відносне подовження, %

Н
а
п

р
у
га

, 
М

П
а

Рис "Краснодарський -424"

Ячмінь "Оріон"

Пшениця "Безоста -1"

Просо "Миронівське"



188 

На рисунку 7 представлено положення DDE 
1  лопаті у момент 

закінчення обчісування стебла MA 
1  і положення DDE 

1  лопаті під час 

транспортування колосів та їх частинок. Колосок або його частину зображено 

на лопаті DD 
1  у вигляді кружечка M , що знаходиться на лопаті в 

положенні, необхідному для зручності зображення сил, що діють на нього. 

Кут   повороту барабана з лопаттю тут більше 0 , тобто більше кута, 

необхідного для обчісування колоска. 

 
Рисунок 7 – Схема до аналізу руху продукту обчісування разом  

з лопаттю обчісувального барабана 
 

Розглянемо сили, що діють на колосок або його частинки, які можна 

прийняти за матеріальні точки [3-5]. На колосок (або його частинки) M  

діють сили тяжіння G , сила нормальної реакції N , сила тертя TF  з боку 

лопаті і сили інерції. Це відомий з курсу теоретичної механіки випадок 

відносного руху матеріальної точки, диференціальне рівняння якого у 

векторній формі має вигляд (якщо нехтувати опором повітря, яке зустрічає 

точка на своєму шляху): 

ин

k

ин

eir FFNPwm  ,   (10) 

де m  - маса колоска або його частинки; 

rw  - відносне прискорення точки (колоска або його частинки); 

 iP  - геометрична сума заданих сил, що діють на точку (колосок або його 

частинки); 
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N  - сила реакції зв'язку; 
ин

eF  - переносна сила інерції; 
ин

kF  - коріолісова сила інерції. 

Проведемо систему відліку з початком в точці O  (центр обертання 

барабана) і віссю (кривошипом) EO  , що співпадає з положенням EO   

радіуса барабана, за якого закінчується обчісування колоска і починається 

транспортування продуктів обчісування. Кут повороту осі EO   позначимо 

 , він відліковується від осі OO   (горизонталь) проти годинникової 

стрілки, нове положення точки  E буде E  . Їй відповідає положення 

DD 
1  лопаті, на якій знаходиться точка (кружечок) M . З'єднаємо цю точку 

з точкою O  лінією OM  і позначимо довжину цієї лінії   .  

Проектуючи на цю лінію (вісь) векторне рівняння (10), отримаємо: 
ин

k
ин

e FFNPm   ,   (11) 

де m  - маса колоска або його частинки; 

  - проекція прискорення колоска або його частинки на вісь O , 

2

2

dt

d 
   (тут  t - час); 

 P  - сума проекцій на вісь O  заданих сил, що діють на колосок (або 

його частинки); 

N  - проекція сили реакції лопаті на вісь O ; 

ин
eF   - проекція переносної сили інерції на вісь O ; 

ин
kF   - проекція коріолісової сили інерції на вісь O .  

В даному випадку заданими є сила тяжіння G  і сила тертя TF , вони 

показані на рис. 7. На цьому ж рисунку показана і сила реакції N . Сила 

тяжіння G   рівна добутку mg , де m  - маса колоска (або його частинки), а 

g  - прискорення вільного падіння. Сила тяжіння G  проектується на вісь 

O , проекція рівна )sin()90cos(   mgG o
, тут    кут 

між лініями OM  і ME  , а    кут між силою G  і лінією дії сили N . 
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Сила тертя TF  діє уздовж лопаті і рівна Nf ,  де  f  - коефіцієнт тертя 

ковзання колоска об лопать. Сила  N  буде визначена нижче. 

Переносним рухом колоска (або його частинки) є поступальна хода 

машини і барабана і обертальний рух барабана з лопатями. При поступальній, 

прямолінійній і рівномірній ході машини її прискорення рівне нулю, 

зважаючи на що, сили інерції машини також рівні нулю, значить, в 

розрахунки вони не потрапляють. При обертальному русі  барабана з 

лопатями у їх точок є доцентрові прискорення; крім того, у разі 

нерівномірного обертання барабана у його точок буде ще тангенціальне 

(дотичне) прискорення, але якщо барабан обертається рівномірно, то його 

тангенціальні прискорення рівні нулю. Зважаючи на це, вектор сили 
ин

еF   в 

загальному випадку рівний геометричній сумі векторів 
ин

ецF   і 
ин

еТF   : 

 

ин

еТ

ин

ец

ин

е FFF   .    (12) 

 

Тут, як вже доводилося,  
ин

ецF   переносна відцентрова сила інерції, а 

ин

еТF   переносна тангенціальна сила інерції. 

Сила 
ин

ецF   направлена по осі O  в позитивну її сторону і рівна 

2m , де   - кутова швидкість обертання барабана,   - відстань від 

центру барабана O  до точки M ; сила інерції 
ин

еТF  , направлена 

перпендикулярно осі   у бік, протилежний напряму кутового прискорення 

   лопаті і рівна m ; при рівномірному обертанні барабана   рівний 

нулю, тоді m  також рівне нулю (барабан обертається рівномірно),  

значить 
ин

еТF  =0, а 
ин

еF   = 
ин

ецF  , тобто: 

 

ин

eF  =  2m =
ин

ецF      (13) 

Коріолісова сила інерції 
ин

kF  по величині рівна kmw , де kw   

прискорення Коріоліса колоска (або його частинки). Це прискорення рівне по 
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величині r2 , де r  - швидкість руху колоска щодо лопаті DD 
1  в 

позитивну сторону осі   (під деяким гострим кутом), вона ж рівна  cos

, де    перша похідна від   за часом t , а   - кут між напрямом осі   і 

лінією DE   лопаті. Швидкість r  може бути направлена не лише в 

позитивну сторону осі  , вона ще може бути рівна нулю або ж може бути 

направлена в негативну сторону осі  . Ми приймаємо для розрахунків, що 

швидкість r  направлена в позитивну сторону осі  під деяким гострим кутом 

(але якщо вона направлена протилежно, то в розрахунках буде знак «-»). 

Прискорення Коріоліса направлене в ту ж сторону, куди буде 

направлений вектор відносного руху r , якщо його повернути на 90
о
 у бік 

напряму кутової швидкості  . При швидкості r , направленій за схемою на 

рис. 2, прискорення kw  буде направлене вгору, а коріолісова сила інерції, 

спрямована протилежно прискоренню kw , направлена вниз, що і показано 

на рис. 2. Таким чином: 
 

ин

kF =  cos2 m .    (14) 
 

Лінія дії Коріолісової сили інерції відхилена від вертикально 

направленої сили тяжіння G  на кут, який позначимо  . 

З викладеного видно, що проекція сили G  на лінію DD 
1  (лопать) 

буде така: - sinG (знак «-» тут буде тому, що проекція сили протилежна 

позитивному напряму осі  ), проекція сили 
ин

ецF  на лінію DD 
1  буде (+

cosин

ец
F ), а проекція сили 

ин
kF  на лінію DD 

1  рівна нулю. Проекція 

сили G  на вісь O  буде рівна (+ )90cos(  oG ), проекція сили 

ин

ец
F  на вісь O  буде така ж, як (4), а проекція сили 

ин

kF  на вісь O  

буде )90cos( o
k

инF . При проектуванні сили G  на лінію дії сили N  

отримаємо ( cosG ), проекція сили 
ин

ецF  на лінію дії сили  N буде (

sinин

ецF ), а проекція сили 
ин

kF  на лінію дії сили N  буде (
ин

kF ). 
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Для визначення сили N  проектуватимемо всі сили на пряму aa  , 

що співпадає з лініями дії сил N  і 
ин

kF ; уздовж цієї лінії aa   руху 

немає, значить, сума проекцій сил буде рівна нулю, тоді 

 sincos0 ин

eцk FGFN ин  , (15) 

де   кут відхилення сили 
ин

kF  від вертикалі. 

З формули (6) знаходимо: 
 

 sincos ин

ецk FGFN ин  .  (16) 

Сила тертя ТF  рівна 
 

)sincoscos2( 2  mmgmfNfFТ     (17) 
 

З урахуванням приведених даних рівняння (11) прийме вигляд 









cos2sin)sincoscos2(

cos)sincoscos2()sin(

22

2





mmmmgm

mmgmfmgm
 

З даної рівності отримуємо (після скорочення на m і перетворення): 





)cos(sincos)sin

(coscos)cossin1(cos2 2





fgf

f 
 (18) 

Ми отримали лінійне диференціальне рівняння другого порядку з 

коефіцієнтами, які, враховуючи зміну кута   з часом, не є постійними. Це 

рівняння розв’язується за допомогою комп'ютерних програм. Розв’язуючи 

його, можна отримати залежність параметра   від впливаючих чинників. 

Але нам небажано, щоб   набувало дуже великих або дуже малих 

значень. Нам потрібно, щоб продукти обчісування рухалися по зовнішній 

частині криволінійного каналу, наприклад, по дузі 43DDDD   (рис. 7) і 

потрапили в зону шнека 6 (рис. 1), що подає зерновий ворох  на подальшу 

переробку. З урахуванням цієї вимоги вирішуватиметься дана задача. 

Позначимо необхідну відстань від центру O  до точки D  через D . 

Вважатимемо їх постійними, тоді 0
dt

d D
D


  і 0

2

2


dt

d D
D


  . 

Підставивши ці дані в рівняння (14), отримаємо рівність: 

)cos(sincos)sin(coscos2  fgf D  .    (19) 

Розв’язуючи це рівняння відносно  , знаходимо такий важливий 

параметр, як  : 
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)sin(cos

)cos(sin






f

fg

D 


  .   (20) 

 

Так визначається необхідна кутова швидкість обертання барабана  . 

Ми бачимо, що вона не постійна величина, а залежить від кутів   і  . Кут  

визначається з розгляду трикутника MEO   (рис.7): 

ME

EO
arctg




 ,     (21) 

де EO   - відстань OE , EO  і EO   на рис.2; 

ME   - відстань ME   на рис. 2. 

При знаходженні точки M  в точці D    bDE  , де b  відстань 

DE  , вона ж DE   або 33DE , або 44 DE . 

Кут   відхилення сили 
ин

kF  від вертикалі  (напрямок сили G ) 

пов'язаний з кутом  , рівним t  і відлічуваним від горизонталі OO  . 
Аналіз цього явища показує, що   рівне: 

 

oO t 9090 0   ,   (22) 
 

де t - час, який відлічується при обертанні лопаті вгору від моменту 

закінчення обчісування стебла, тобто від положення DD 
1  лопаті при його 

русі вгору. У момент часу 0t  , 
o900   ; при 

0

0 90 , 

00 , тобто вона величина негативна і відлічується від вертикалі вліво. 

При 1tt  , де 1t  - час, що відлічується при обертанні лопаті від 

моменту закінчення обчісування стебла (положення DD 
1  лопаті або 

положення точки E  кривошипа) до моменту, коли відбудеться скидання 

маси, що транспортується, продукти обчісування потрапляють в зону шнека 6 

(рис. 1); цей момент скидання відповідає положенню точки 4E   кривошипа 

або положенню 44 DE  лопаті. Кут повороту кривошипа за час 1t  показаний 

на рис. 2 і рівний куту 1 , рівному 1t . Кут  , що характеризує положення 

точки 4E   кривошипа більше кута 1  на величину  0 , тобто рівний 

10   . 
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Висновки 

1. Виведено диференційне рівняння відносного руху обчесаних колосків 

та їх частин в зернозбиральній машині. 

2. Отримані аналітичні залежності можуть бути використані для 

визначення оптимальних конструкційних параметрів вузлів машини 

(параметрів дефлектора, форми та розміщення обчісувальних гребінок, 

геометрії внутрішньої поверхні дефлектора, форми приймальної камери 

транспортувального шнека, кутову швидкість обертання обчісувального 

барабана) для збирання зернових культур способом обчісування на корені. 
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Аннотация 

Приведены результаты теоретических исследований взаимодействия 

дефлектора и зубов гребенок очесывающего барабана зерноуборочной 

машины со стеблями и колосками, а также процесса транспортировки 

гребенками - лопастями продуктов очесывания при сборе зерновых культур 

способом очесывания на корню. Выведены аналитические зависимости для 

определения параметров дефлектора и очесывающего барабана 

зерноуборочной машины. 
 

Summary 

The results of theoretical investigations of the deflector and harvesting 

machine stripping drum combs teeth interaction with stems with ears and 

transportation process by combs-blades of stripping drum of stripped products 

using stripping technology while harvesting growing crops are presented. 

Analytical dependences to determine the harvesting machine deflector and 

stripping drum parameters are drawn. 
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УДК 635.655:631.53.01 

 

РІЗНОЯКІСНІСТЬ НАСІННЯ СОЇ: ВИДИ, ПРИЧИНИ, НАСЛІДКИ 

 

М. Новохацький, канд. с.-г. наук, доцент 

УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого 

 

У статті на основі аналізу літературних джерел наведено дані про 

види різноякісності насіння сої, причини її виникнення та вплив 

різноякісності насіння на продуктивність рослин наступного покоління. 

Зроблено висновки про необхідність досліджень напрямів, характеру і 

масштабів цього явища для управління ним і використання для розроблення 

раціональної технології виробництва високоякісного насіння. 

 

Ключові слова: соя, насіннєзнавство, насіння, різноякісність, посівні 

якості. 

 

Вступ. Найповніша реалізація генетичного потенціалу врожайності 

сучасних сортів сільськогосподарських культур можлива лише за сівби 

високоякісного насіння [19; 36]. Насіння – це результат роботи, виконаної 

рослиною для продовження існування власного виду. Саме на насінні 

відображається вплив складного і мінливого комплексу умов середовища. 

Тому за якістю та кількістю насіння можна дати оцінку самій рослині. 

Насіння слід розглядати як основу передачі не лише цілісності генотипу 

сорту від покоління до покоління, але й системи взаємодіючих генів і 

середовища у фенотипових змінах в конкретних агроекологічних умовах [26]. 

Насіння формується в процесі життєдіяльності материнської рослини в 

певних умовах навколишнього середовища. Внаслідок впливу різних 

ендогенних та екзогенних чинників у різні періоди життя материнських 

рослин насіння набуває різних змін і відмінностей [22; 30]. Відмінності 

насіння за морфологічними ознаками, біохімічним складом та фізіологічним 

станом, що впливає на його здатність до проростання й продуктивність 

рослин у потомстві, називаються різноякісністю [30; 40]. При цьому добре 

відомо, що навіть дві насінини однієї рослини не є абсолютно ідентичними 

[12; 13]. 

Різноякісність насіння – явище, що широко розповсюджене в 

рослинному світі [37; 39]. В самій загальній формі воно проявляється в тому, 

що насіння однієї рослини або навіть бобу, колоса, мітелки, качана, стручка, 

коробочки не рівнозначні за своїми морфологічними, анатомічними та 

фізіолого-біохімічними показниками [22; 33; 36; 41; 45]. 

Проблема різноякісності насіння є вкрай важливою з теоретичної і 
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практичної точки зору [33]. Належне місце в сучасному вітчизняному 

насіннєзнавстві вона зайняла дякуючи ґрунтовним роботам М.М. Кулєшова, 

І.Г. Строни, К.Е. Овчарова, О.Г. Кизилової та інших дослідників. В 

теперішній час названа проблема розробляється особливо інтенсивно [8; 13; 

16; 24; 37; 31; 38]. 

У вивченні різноякісності насіння накопичено значний матеріал щодо її 

природи та причин виникнення. В той же час різноякісність насіння вивчена 

не досконально, а тим паче в конкретних природнокліматичних умовах. Тому 

питання вивчення впливу різних факторів на утворення різноякісного 

насіння, пошук шляхів зменшення негативного впливу цього явища на 

продуктивність окремих рослин і фітоценозів, розроблення ефективних 

прийомів сортової агротехніки є доволі актуальними питанням [15]. 

Різноякісність насіння та причини її виникнення. Різноякісність або 

неоднорідність – це властивість насіння будь-якої культури. На посівні і 

врожайні якості насіння великий вплив чинять екологічні та агротехнічні 

умови його вирощування. Відомо, що одна і та ж рослина дає насіння різне за 

розміром, масою, формою, хімічним складом і біологічними особливостями. 

Різноякісність насіння багато в чому обумовлюється ембріологічними 

процесами [5; 10], впливом на його розвиток умов довкілля, різницею в 

місцезнаходженні насіння на материнській рослині [16; 21; 32]. Розрізняють 

три категорії різноякісності: генетичну, материнську (матрикальну) і 

екологічну [12; 16; 18; 22; 30; 33; 35; 40; 41]. 

Генетична різноякісність виникає внаслідок поєднання спадковості 

батьківських форм. У цьому випадку насіння відрізняється внаслідок участі в 

акті запліднення різних гамет [39; 41]. 

Відповідно до сучасних уявлень, біологічна суть статевого процесу 

полягає в тому, що утворюється насіння із збагаченої спадкової основою, так 

як статеві елементи в генетичному і фізіологічному відношеннях різні. 

Генетична різноякісність пов’язана з тим, що чоловіча і жіноча гамети при 

заплідненні вносять в зиготу свої спадкові ознаки [18]. 

Насіння квіткових рослин утворюється найчастіше після подвійного 

запліднення. Отже, в процесі запліднення створюються генетичні передумови 

для виникнення спадково обумовленої різноякісності насіння [33]. 

Нові організми включають в себе спадкові можливості двох організмів – 

материнського і батьківського. У той же час вони виявляються в генетичному 

відношенні різноякісними, так як гамети неоднакові і є носіями різних 

спадкових можливостей [22]. Різноякісність соматичних клітин є однією з 

причин, що зумовлюють неоднорідність утворених із них пилкових зерен і 

яйцеклітин. У зиготі різноякісність статевих клітин об’єднується. Розвиток 

зародка, а в подальшому і насіння, визначається, з одного боку, генетичною 

основою, закладеною в зиготі, а з другого – умовами живлення, що 

зумовлюють фенотипові властивості материнської різноякісності [14]. 

Оскільки гамети, що зливаються, у спадковому відношенні різноякісні 
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за складом геномy, то і насіння, яке формується, генетично нерівноцінне. При 

цьому зберігається загальний тип спадковості (сортові ознаки), але кожна 

насінина, а надалі – рослина, має відмінності, зумовлені статевим процесом 

[41]. Відому роль грає тут і множинний ефект запліднення [22; 30; 33; 39; 40]. 

Генетичну різноякісність насіння викликають також мутагенні чинники 

[30]. Ця категорія різноякісності носить спадковий характер [18; 41] і 

використовується при виведенні нових сортів. У культури сої ця категорія 

різноякісності проявляється у зовнішніх морфологічних ознаках насіння 

різних сортів (форма, розмір, будова оболонки, її забарвлення тощо), в 

різному рівні фізичних і біохімічних показників (маса 1000 насінин, натура, 

щільність, вміст жиру, білку) і в урожайних властивостях, тобто в 

продуктивності рослин, що виросли із різного за якістю насіння [39]. 

Матрикальна (материнська) різноякісність виникає внаслідок різного 

положення насіння на материнській рослині [1; 22; 24; 30; 33]. Навіть за 

умови ідентичності генетичних та екологічних чинників, різне 

місцезнаходження насіння зумовлює його різноякісність [1; 30; 41]. 

Різноякісності насіння сої передує різноякісність репродуктивних 

органів, формування яких відбувається неоднаково і неодночасно в різних 

частинах рослини. Матрикальну різноякісність пов’язують із здатністю 

рослини продукувати пилок різного роду, якісні показники якого обумовлені 

місцем формування його на материнській рослині [14]. Місце утворення 

насіння на рослині обумовлює їх різноякісність в силу не лише різних умов 

зовнішнього середовища при їх формуванні, а й іншого забезпечення 

необхідними речовинами [39]. Відмінності у просторовому розміщенні 

насінини на материнській рослині спричиняють різницю в умовах розвитку 

зав’язі, пов’язаних з неодночасним проходженням етапів морфогенезу, 

різними умовами живлення необхідними сполуками окремих насінин та 

неоднаковим впливом материнського організму [22; 30; 33; 42]. 

Різниця в розміщенні плодів та насіння на материнські рослині 

зумовлює неодночасність їх утворення й розвитку, неоднорідність умов 

живлення та мікроклімату, неоднакову захищеність від несприятливих 

чинників, характеру синтезу асимілянтів, атрагуючої здатності окремих 

органів рослини тощо. Все це призводить до значних змін ендогенних 

процесів у плодах і насінні, а також – виникнення нових морфо-анатомічних 

та інших ознак [30; 33]. 

Дослідами доведено, що перші квітки і зав’язі мають переваги в 

споживанні асимілянтів і сприяють утворенню гормонів, що пригнічують 

утворення, ріст і розвиток молодших генеративних органів. Молоді боби не 

утворюють достатньої кількості ендогенних ростових речовин, що 

дозволяють мобілізувати асимілянти [11]. Результати досліджень, вказують, 

що перші утворені генеративні органи мають значну перевагу в отриманні 
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продуктів фотосинтезу, ніж генеративні органи, що утворилися пізніше [11]. 

Формування матрикальної різноякісності являє собою складний процес, 

який розпочинається на ранніх етапах онтогенезу рослини і завершується у 

фазі повної стиглості плоду або насіння. У формуванні материнської 

різноякісності виділяють три основні етапи: перший етап – вегетативний (від 

проростання насіння до початку утворення статевих клітин), протягом якого 

формуються різноякісні тканини і клітини; другий етап – генеративний (з 

моменту утворення статевих клітин і до запліднення), для якого є 

характерним утворення різноякісних пилкових зерен і яйцеклітин; третій 

етап – репродуктивний (від початку утворення зародка до повної стиглості 

насіння або плоду), що характеризується утворенням різноякісного насіння 

або плоду. Особливістю третього етапу є подвійний характер чинників, що 

впливають на формування різноякісності насіння: з одного боку, генетичний 

механізм визначає спадкові ознаки насіння, з другого – фізичні і фізіологічні 

властивості насіння визначаються умовами живлення та іншим впливом 

материнської рослини [6; 14; 44]. 

Необхідно враховувати і фактор різновіковості (особливо у рослин та 

сортів з довгим вегетаційним періодом). Неодночасність цвітіння і появи 

репродуктивних органів є одним з факторів, що обумовлюють біологічну 

неоднорідність насіння [22]. Вікові зміни призводять до формування 

різноякісних статевих елементів, що позначається на фізіологічних 

властивостях насіння. Крім того, утворення і розвиток насіння на рослині 

відбувається не одночасно, а іноді протягом декількох тижнів і місяців, що 

також не може не відобразитися на швидкості і якості фізіологічних процесів 

в ньому. Воно яскраво проявляється на насінні, що формуються на одному 

стеблі, особливо на різних плодових пагонах [33]. Різко вираженою 

нерівномірністю, зумовленою розтягнутим періодом цвітіння суцвіть різних 

ярусів характеризується процес дозрівання насіння сої та інших бобових 

культур. Наслідком цього є яскраво виражена різноякісність насіння [24; 28]. 

Мабуть, недоцільно розмежовувати генотипову та матрикальну 

різноякісність, оскільки на материнській рослині мають місце відмінності 

насіння як за спадковими, так і не спадковими властивостями [30]. 

Екологічна різноякісність – наслідок взаємодії процесів розвитку 

насіння з умовами навколишнього середовища, одні з яких покращують, а 

інші – погіршують нормальне постачання цього насіння метаболітами [33; 

41]. Такі фактори середовища як тривалість дня, якість і інтенсивність світла, 

температура і відносна вологість повітря, суттєво впливають на хімічний 

склад, морфологічні і фізіологічні властивості насіння [7; 22; 33]. 

Ця форма різноякісності в основному не спадкова, однак у формуванні 

біологічних властивостей насіння вона відіграє важливу роль [30; 41]. 

Екологічна різноякісність насіння спричиняється також відмінностями в 

умовах росту окремих рослин в агрофітоценозі [18]. 

Зовнішні умови впливають не лише на тривалість періодів розвитку і 
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фаз достигання насіння, але й на характер процесів, що протікають в них. Ці 

процеси можуть протікати інтенсивно або сповільнюватися, що призводить 

до певних змін якості насіння [39]. 

Погодні умови під час формування насіння значно впливають на його 

розвиток, а потім і на посівні якості. Спостерігаються великі відмінності в 

якості насіння, що сформувалися в сприятливих і несприятливих погодних 

умовах [8; 28]. У сприятливу погоду не порушується морфогенез насіння і 

синтез складних речовин; зайва вода з тканин порівняно швидко видаляється, 

дозрівання протікає дружно. Водночас хороші умови не слід ототожнювати з 

жаркою погодою, при якій насіння занадто швидко висихає, внаслідок чого 

воно стає щуплий і з меншою масою [28]. 

Насінини різноякісні за своєю спадковості, і природно, що ця 

різноякісність повинна виявлятися у ряді ознак, у тому числі і в їх реакціях на 

фактори середовища. Іноді вдається конкретно показати, що різне ставлення 

визначено екологічними умовами, в яких відбувалося формування насіння 

тих чи інших сортів рослин [33]. Фактор, що чинить суттєвий вплив на 

виявлення властивостей генотипу – стан зовнішнього середовища, причому 

зміна норми реакції нерідко перевищує сортову різницю [19]. Доведено, що 

частка впливу умов зони вирощування на формування посівних якостей 

насіння в окремі роки є значною або провідною. Це враховується при 

промисловому насінництві [20; 29]. 

Всі три форми різноякісності насіння взаємопов’язані [22; 33]. 

Найбільшу увагу насіннєводів привертає матрикальна різноякісність 

насіння, обумовлена характером плодоутворення рослин і їх біологією. І.Г. 

Строна вказує на деякі загальні закономірності в різноякісності насіння 

культурних рослин:  

– посівні, біологічні та продуктивні властивості насіння кращі при більш 

ранньому їх формуванні;  

– насіння володіє кращими біологічними і врожайними якостями, якщо 

воно формується в центральній квітці і суцвітті;  

– насіння, що сформувалися на головному стеблі, за посівними і 

врожайним властивостями значно краще, ніж насіння, отримане зі стебел або 

гілок другого і наступних порядків [18; 40]. 

Прояви різноякісності насіння і продуктивність рослин наступного 

покоління. Формуючись на материнській рослині, насіння відчуває вплив тих 

умов, які складаються в період його вегетації. Зміни, акумульовані насінням, 

визначають життя майбутнього покоління і його продуктивність [1].  

Різноякісність насіння істотно впливає на розвиток і продуктивність 

рослин [1]. Навіть за нормального розвитку рослин зберігається 

невирівняність продукованого ними насіння, що залежить від розміщення 

насіння в межах суцвіть і плодів (нижні, середні і верхні боби у бобових) 
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[25]. З неоднорідного насіння розвиваються різні за потужністю рослини. 

Вони по-різному реагують на фактори фізичної, хімічної та біогенної 

природи. При цьому відомо, що морфологічні особливості та продуктивність 

сої залежать від прийомів її вирощування [35]. Одне й те ж насіння, висіяне в 

різних ґрунтово-кліматичних умовах, може дати врожай зерна, яке буде 

відрізнятися за хімічним складом, виповненістю, розміром та іншими 

показниками [28]. Різниця урожаю одного й того ж сорту, одержаного в 

різних пунктах, значно перевищує сортові відмінності не лише у рік сівби у 

різних місцевостях, а й при пересіві в однакових умовах [12; 30]. Наслідки 

умов вирощування носять короткочасний характер, і різниця врожаю за сівби 

насінням різного походження згладжується вже в другому пересіві [12]. 

Різноякісність насіння сої проявляється у зміні як морфологічних ознак, 

так і фізіолого-біохімічних, посівних та врожайних властивостей [39; 41]. 

Одним із проявів різноякісності є дисиметрія насіння [18]. 

Серед анатомо-морфологічних ознак насіння найбільш помітна 

різноякісність за його розміром і вагою. Вона може бути обумовлена 

екологічними та матрикальними факторами [18]. 

У зернобобових культур відмінності у розмірах насіння виникають через 

неодночасність настанням фаз бутонізації, цвітіння і дозрівання на різних 

ярусах материнської рослини. Так, насіння сої, що утворюється в нижньому 

ярусі рослини, звичайно крупніше і виповненіше [18; 21; 43], перевершує за 

фізичним показниками насіння середнього і верхнього ярусів головного 

стебла, а також бічних гілок [1]. Відмінності за розмірами насіння, 

притаманне сої та іншим зернобобовим культурам, спричиняється не лише 

розміщенням бобу на рослині, а й розміщенням зернини в бобі: треті (від 

маточки) насінини мають менші розміри і масу, ніж перші і другі [25; 39]. 

За сівби великого і середнього насіння відзначається його висока 

польова схожість. Ці ж фракції забезпечують високу індивідуальну 

продуктивність рослин, краще їх збереження до збирання [4; 9]. 

Різноякісне насіння для свого проростання вимагає і різних умов 

зовнішнього середовища [33]. У бобових культур, в тому числі і в сої, один із 

проявів різноякісності – розходження за часом набухання насіння у воді. 

Кількість насіння, що повільно поглинає воду, а також час набухання сильно 

коливаються залежно від культури і сорту [23]. При проростанні 

різноякісність насіння проявляється з моменту початку поглинання води, так 

як остання є не лише середовищем, що створює сприятливі умови для 

біохімічних реакцій, а й сама бере безпосередню участь у багатьох процесах 

обміну. Різниця в кількості поглиненої води між окремими насінинами може 

становити 5-10% і більше. У зв’язку з цим в насінинах, що неоднаково 

поглинають воду, абсолютно різна швидкість біохімічних реакцій. Це 

впливає на весь подальший хід розвитку і росту рослин [22] та фітоценозу в 

цілому. Одним із проявів різноякісності за часом набухання насіння є 

формування у фітоценозі різновікових рослин, несинхронність їх розвитку 



201 

2
0

1
 

 

протягом періоду вегетації та нерівномірність достигання. 

Таким чином, різноякісність насіння проявляється з моменту 

поглинання ними води при набуханні і проростанні. У великому насінні 

процеси новоутворення життєво необхідних сполук протікають 

інтенсивніше, що значно залежить від вмісту в них більшої кількості 

запасних фізіологічно активних сполук і від якісного складу цих речовин. 

Такий запас речовин не тільки створює сприятливі умови для активізації 

біохімічних процесів в проростаючому насінні, але і прискорює перехід їх на 

автотрофний тип живлення. У цей період в проростках великого насіння 

інтенсивніше асимілюються вуглекислоти і мінеральних елементів. Сильно 

розвинена коренева система цих проростків сприяє не лише більшому 

поглинанню елементів мінерального живлення і води, а й посиленню 

синтетичних процесів у коренях і в надземних частинах [33]. 

Матрикальна різноякісність насіння (місце формування на рослині) 

істотно впливає на його посівні якості. Це пов’язано не лише з розміром, але 

і з фізіологічним станом насіння і зародка [1; 33]. При цьому чіткої 

залежності мінерального складу насіння від місця його формування на 

рослині і від числа насінин в бобі не виявлено [34]. Залежно від місця 

формування насіння на материнській рослині істотно варіює його польова 

схожість [1; 35]. Насіння, що формується на материнській рослині в першій 

половині репродукційного періоду, навіть за однакової крупності з тим, що 

формується пізніше, має вищу енергію проростання, потужність проростків, 

дає дружні сходи [1; 21]. Сформоване у різних вертикальних ярусах рослини 

насіння сої може істотно не розрізнятися за лінійними розмірами і масою, 

однак за посівними та урожайними властивостями насіння цих ярусів одне 

від одного відрізняється значно [24; 42]. За сівби насінням з нижнього ярусу 

спостерігається найвища польова схожість, за сівби насінням з верхнього 

ярусу – найнижча [1; 31]; за використання для сівби насіння, сформованого 

на бічних гілках, польова схожість практично відповідав показникам насіння, 

сформованого в середньому ярусі материнських рослин сої [31]. Сівба 

насінням з нижнього ярусу головного стебла материнських рослин, сприяє 

зростанню показника виживання рослин протягом періоду вегетації [31]. 

Матрикальная різноякісність насіння проявляється також зміною 

показників структури врожаю та архітектоніки рослин фітоценозу (висота, 

кількості гілок, бобів, насіння, висота прикріплення нижніх бобів тощо) [1]. 

Зростання ярусу формування насіння на материнських рослинах сої може 

викликати зменшення висоти рослин в наступному поколінні. Рослини сої 

можуть реагувати на зменшення висоти місця формування насіння на 

материнській рослині (стеблового вузла) зростанням показника висоти 

прикріплення нижніх бобів [31]. 

Місце формування насінин на рослині також до деякої міри впливає на 
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тривалість періоду вегетації майбутньої рослини [27]. 

Посівні якості насіння прямо залежать від вмісту в них білка та олії [1; 

17]. Вміст білка в насінні знаходилося в прямій, а олії і вуглеводів – у зворотній 

залежності від висоти його формування на рослині [1; 21; 22; 39; 43]. 

Зв’язок якості насіння з його крупністю досить широко висвітлено в 

літературі. Автори численних публікацій з цього питання схиляються до 

висновку, що сівба крупним насінням позитивно впливає на всі складові 

урожаю – підвищується густота стояння рослин і поліпшуються ознаки, що 

характеризують структуру врожаю [2; 30]. 

Встановлено, що використання для сівби великого, середнього і 

дрібного насіння забезпечує не однакову продуктивність посівів сої [3]. 

Найбільш врожайне насіння – середнє та крупніше від середнього. До того ж 

воно повною мірою відображає усі біологічні властивості сорту [18; 30]. 

Тому для сівби слід відбирати велике та середнє насіння, а дрібне 

використовувати на корм [3]. 

Врожайні властивості насіння мають чітко виражену залежність від часу 

формування їх на рослині. Так, насіння нижнього ярусу, що раніше 

формувалося на рослині, відрізнялося підвищеною крупністю і кращими 

врожайними властивостями. Чим пізніше сформувалися насіння на рослині 

(верхній ярус), тим врожайні властивості їх нижче [1]. 

Різноякісність насіння бобових обумовлюється також явищем 

абортивності насіння: навіть нормальне насіння сої з бобів, що мають 

абортивне насіння, має знижені енергію проростання і польову схожість [18].  

Висновки 
Різноякісність насіння або його модифікаційна мінливість – властивість 

всіх без виключення вищих рослин (культурних та дикоростучих) як в межах 

популяції, так і в межах однієї особини, якщо остання продукує більше однієї 

насінини. 

Якість насіння формується під впливом факторів, що зумовлюють 

різний ступінь модифікаційної мінливості рослин. Отже, необхідно знати 

напрями, характер і масштаби цієї мінливості для управління нею, і 

використання для розроблення раціональної технології виробництва 

високоякісного насіння. 

Щоб зменшити негативний вплив різноякісності насіння на сходи, 

формування і функціонування продуктивного ценозу сої, необхідно 

створювати сприятливі умови в період вегетації сої шляхом розробки і 

застосування відповідних агротехнічних прийомів. Спеціальними 

агротехнічними прийомами на насінницьких посівах слід зменшувати 

різноякісність насіння в урожаї, домагаючись найбільшої його вирівняності 

за високих показників посівних якостей  
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Аннотация 

В статье на основе анализа литературных источников приведены 

данные о видах разнокачественности семян сои, причины ее возникновения и 

влиянии разнокачественности семян на продуктивность растений 

следующего поколения. Сделаны выводы о необходимости исследований 

направлений, характера и масштабов этого явления для управления им и 

использование для разработки рациональной технологии производства 

высококачественных семян. 

 

Summary 

On the basis of literary sources analysis the dates of the soybean seeds 

various qualitativeness types, causes of its origin and impact of seed various 

qualitativeness on next generation plants productivity are presented. The 

conclusions about the need for research areas, the nature and extent of this 

phenomenon to manage and use it for high quality seeds efficient production 

technology development are made. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ ЗБИРАННЯ 

НАСІННЯ БОБОВИХ ТРАВ  

 

В. Шейченко, д-р. техн. наук, М. Анеляк, канд. техн. наук,  

А. Кузьмич, канд. техн. наук, С. Кустов, 

Національний науковий центр «ІМЕСГ» 

В. Ріпенко, канд. біол. наук,  

ПП Агрофірма «Комора» 

 

Наведено результати досліджень технологічного процесу виробництва 

насіння бобових трав, якими передбачено збирання в полі частково 

провіяного насіннєвого вороху з подальшим обробленням його на 

стаціонарному пункті; обґрунтовано режими роботи зернозбирального 

комбайна за умов збирання насіння. 

 

Ключові слова: багаторічні бобові трави, насіння, насіннєвий ворох, 

технологічний процес, зернозбиральний комбайн, стаціонарний пункт  

 

Суть проблеми. Серед трав у сільськогосподарському виробництві 

найбільшого поширення набули багаторічні бобові (люцерна. конюшина, 

буркун), злакові (вівсяниця лугова, тимофіївка лугова, їжа збірна, райграс), 

площа посівів яких становить близько 800 тис. га, а щорічна площа 

рекультивації близько 160-170 тис. га.  

За умов суттєвого скорочення поголів’я тварин в Україні в період (1990-

2000 рр.) відбувся занепад галузі насінництва багаторічних бобових трав 

(конюшини, люцерни, буркуну тощо). Одночасно обсяг досліджень з 

розроблення технологій та засобів механізації технологічних процесів, які б 

підвищували якісні показники роботи машин на збиранні насіння 

багаторічних бобових трав, в останні роки також значно скоротився. Проте, в 

останні роки спостерігається певне відновлення тваринницької галузі, що в 

свою чергу, обумовлює розвиток кормової бази господарств та забезпеченні 

їх насіннєвим матеріалом багаторічних бобових трав (конюшини, люцерни, 

буркуну).  

Обґрунтування технології збирання насіння трав з врахуванням 

природно-кліматичних умов і особливостей дозрівання врожаю є 

важливим резервом нарощування як обсягів їх виробництва, так і зменшення 

втрат. Оскільки спеціальні машини для збирання насіння багаторічних 

бобових трав відсутні, то усі відомі технології орієнтовано на використання 

зернозбиральних комбайнів. Відомо, що насінники трав мають певні 
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специфічні особливості, що зумовлює значні відмінності фізико-механічних і 

технологічних властивостей оброблюваного матеріалу насінників трав від 

зернових культур. Ці біологічні особливості насінників трав ускладнюють 

процес збирання, зокрема технологічні операції витирання і сепарації насіння 

молотаркою комбайна. Саме тому збирання насіння трав зернозбиральними 

комбайнами характеризується використанням спеціальних пристроїв 

(адаптерів), які більш придатні для роботи із ворохом насінників трав. Проте 

навіть за умов використання спеціальних пристроїв, рівень втрат насіння 

становить 20-30% від вирощеного врожаю. 

Дослідження показників якості роботи теркових пристроїв ПСТ-10, 

ПСТ-8, та 54-108А показали, що використання цих пристроїв на 

зернозбиральних комбайнах для витирання насіння багаторічних бобових 

трав дає змогу збільшити відсоток витертого насіння в бункері лише на 10-

15%, але вирішити проблему повноти витирання насіння молотаркою 

зернозбирального комбайна не вдається. Це призводить лише до збільшення 

циркуляційного навантаження на робочі органи молотарки, і в першу чергу – 

решітного стану очистки. Нами запропоновано новий технологічний процес 

отримання насіння багаторічних трав, яким передбачено довитирання насіння 

багаторічних бобових трав на стаціонарних комплексах замість існуючої 

практики здійснення цього процесу автономними терковими пристроями 

зернозбиральних комбайнів.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Розробленням технологій та 

засобів механізації збирання насіння багаторічних бобових трав присвячено 

роботи [1-8]. Дослідження процесу витирання насіння багаторічних бобових 

трав свідчить про існуючі проблеми щодо виділення насіння з оболонок 

[1,2,7]. Для витирання насіння з оболонок в основному використовуються 

теркові пристрої барабанного типу з осьовим зміщенням матеріалу в 

робочому зазорі. Витирання насіння з оболонок в цих теркових пристроях 

відбувається за рахунок багатократної дії на матеріал бил ротора в робочому 

зазорі бич-дека. Висока енергоємність та металомісткість теркових пристроїв 

барабанного типу для витирання насіння багаторічних бобових трав при 70-

75% повноті виділення насіння з оболонок не задовольняє споживача.  

Мета досліджень – інтенсифікація процесу збирання насіння трав 

завдяки переробці на стаціонарних комплексах частково провіяного 

насіннєвого вороху, зібраного зернозбиральними комбайнами.  

Результати досліджень. За результатами досліджень роботи молотарок 

зернозбиральних комбайнів „ДОН-1500‖, „Славутич‖ КЗС-9, СК-5 „Нива‖ 

встановлено, що відсоток витертого насіння після проходження його через 

молотильний апарат на збиранні багаторічних бобових трав становить лише 

45-55%. Тому на практиці фракцію невитертого насіння переробляють 

автономним терковим пристроєм, ефективність роботи якого занадто низька. 

За таких умов, також відзначимо низьку адаптацію системи повітряно-

решітної очистки комбайна  до роботи з ворохом насінників трав. Це 
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призводить до того, що в терковий пристрій з невитертим насінням 

потрапляє також значна частина солом’яних домішок та полови. 

Запровадження багаторазового циклу подання одного і того ж матеріалу в 

терковий пристрій на повторне витирання насіння призводить до 

рециркуляції матеріалу в молотарці комбайна, перевантаження її робочих 

органів, погіршення роботи системи повітряно-решітної очистки, збільшення 

втрат насіння.  

Тому актуальною є проблема вибору таких режимів роботи молотарки 

зернозбирального комбайна, які б забезпечили мінімальну рециркуляцію 

матеріалу та звели до мінімуму втрати насіння.  

Протягом останніх років у Національному науковому центрі «Інститут 

механізації та електрифікації сільського господарства» проведено комплекс 

досліджень з удосконалення конструкції молотильного апарата та повітряно-

решітної очистки, розроблено адаптери до зернозбирального комбайна ДОН-

1500А та стаціонарних зерноочисних машин. 

Іншим відомим технологічним рішенням виробництва насіння трав є 

варіант збирання зернозбиральним комбайном в полі насіннєвого вороху з 

подальшою переробкою зібраного вороху на стаціонарних комплексах. У 

виробничих умовах цей відпрацьований технологічний процес виробництва 

насіння багаторічних бобових трав передбачає збирання зернозбиральними 

комбайнами частково провіяного насіннєвого вороху в бункер комбайна, 

доставку насіння транспортними засобами на стаціонарні пункти, первинне 

очищення, витирання насіння та доведення його до товарних кондицій. За 

таких умов зменшуються втрати насіння в полі. Проте виникає необхідність 

обґрунтування ступеня засміченості насіннєвого вороху солом’яними 

домішками та обсягом в ньому невитертого насіння.  

Засміченість насіннєвого вороху є важливим показником, який 

обумовлює втрати насіння за комбайном, а також визначає трудомісткість 

обробітку його на стаціонарі. Проблема загострюється і внаслідок відсутності 

в стаціонарних комплексах як достатньої кількості обладнання для дозування 

і завантаження матеріалу в технічні засоби, так і спеціальних машин для 

роботи із засміченим насіннєвим ворохом. Це призводить до значного 

зростання трудомісткості робіт та відповідного зменшення продуктивності 

машин та обладнання у технологічних процесах витирання і сепарації 

насіння. Крім того, ефективність їх роботи в значній мірі залежить від 

показників якості та надійності виконання технологічних операцій, які, на 

превеликий жаль, мають бути кращими. 

Тому стаціонарні комплекси доочистки насіння трав будуть мати 

перспективи за умов високого рівня забезпеченості господарств досконалими 

технічними засобами післязбиральної обробки засміченого вороху.  
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Виробничі випробування удосконаленого вченими процесу збирання 

насіннєвого вороху багаторічних бобових трав зернозбиральними 

комбайнами в полі та оброблення його на стаціонарі проведено в умовах 

агрофірми «Комора» (смт Тростянець Вінницької області). Господарство 

спеціалізується на вирощуванні, доведені до товарних кондицій та реалізації 

насіння багаторічних бобових і злакових трав агроформуванням, які 

функціонують в різних природно-кліматичних зонах нашої країни. Збирання 

насіння багаторічних бобових трав в господарстві розділене на декілька 

етапів. На першому із них в полі прямим комбайнуванням збирається 

насіннєва частина врожаю. Перед збиранням (за три - п’ять діб) проводять 

десилікацію посівів реглоном (3 – 4 кг/га), або хлоратом магнію (18—20 кг/га). 

Цей спосіб дає можливість зменшити вологість рослинної маси, здійснити 

певне вирівнювання цього показника по площі посіву і тим самим 

покращити ефективність роботи комбайнів. 

Насіннєву частину врожаю збирали прямим комбайнуванням 

зернозбиральними комбайнами, які не були обладнані пристроями для 

витирання насіння. В бункер комбайна накопичували насіннєву частину 

врожаю, яка містила також певну частину невитертого насіння з бобів. В 

бункер також надходила незначна частина солом’яних домішок. В процесі 

роботи зернозбиральних комбайнів на збиранні насінників багаторічних 

бобових трав відмічено залежність показника чистоти бункерного вороху від 

значення кількості обертів барабана комбайна: їх зростання від 600 до 800 

об/хв. призвело до відповідного збільшення засміченості бункерного вороху 

за сталого режиму роботи вентилятора на 7,5-8,5%. 

Збільшення показника засміченості бункерного вороху в цьому випадку 

є наслідком зростання відсотка подрібнення не зернової частини врожаю 

молотильним барабаном і надходженням на очистку більш засміченого 

вороху, сепарувальні властивості якого значно гірші. Такі умови 

функціонування призводять до того, що частина солом’яних домішок 

надходить в бункер. 

Значний вплив на чистоту бункерного вороху також має величина 

робочого зазору між декою та барабаном на вході. Так, із збільшенням 

робочого зазору між декою і барабаном від 14 до 20 мм засміченість 

бункерного вороху збільшується на 9,0-9,9%. 

Дослідженнями встановлено, що за різних режимів роботи молотарки 

бункерний ворох засмічується за рахунок невитертого насіння, кількість 

якого значно збільшується внаслідок недомолоту його молотильним 

барабаном. Це відбувається у випадку збільшення робочого зазору між декою 

і барабаном, а також із зменшенням частоти обертання молотильного 

барабана. 

Відмічено вплив частоти обертання крильчатки вентилятора на чистоту 

бункерного вороху: її зростання від 350 до 500 об/хв призводить до 

відповідного підвищення засміченості бункерного вороху на 21,5-22,5% при 
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п’яти фіксованих значеннях обертів молотильного барабана. Частота 

обертання крильчатки вентилятора також впливає на такий важливий якісний 

показник роботи комбайна, як втрати насіння за очисткою: підвищення 

частоти обертання вентилятора призводить до збільшення швидкості 

повітряного струменя на очистці, що приводить до виносу насіння за її межі.  

За збирання насінників конюшини та люцерни комбайнами із класичною 

системою обмолоту необхідно переобладнати привід вентилятора очистки. 

Оберти вентилятора мають бути в межах 350 – 400 об/хв, що дає можливість 

звести втрати насіння до мінімуму.  

Насіннєву частину врожаю багаторічних бобових та злакових трав 

протягом доби транспортували великовантажними зерновозами на 

стаціонарний пункт (міні завод), який розташований в смт Тростянець 

Вінницької області. Пункт обладнано технологічною лінією для оброблення 

вороху на стаціонарі. Технологічна лінія (рис.) включає елементи 

універсальної потокової очисної лінії КОС-0,5 фірми «Петкус» і містить: 

повітряно-решітну машину для очищення насіння К-547, трієрний блок К-

236, сортувальний пневмостіл КД-200 і електромагнітну машину К-590.  

Ворох багаторічних трав, як об’єкт післязбирального обробітку, 

характеризується певними особливостями – підвищеною вологістю, містить 

значний відсоток домішок і невимолочених суцвіть. Насіннєвий ворох, який 

надходить на стаціонар, розвантажували у накопичувальну ємність, а потім 

подавали у повітро-решітну машину К-547. На цій машині його розділяли на 

дві основні фракції: насіння і невитерті боби. Насіння відразу направляли на 

технологічне обладнання лінії (рис. 1) і доводили до кондиції. Невитерті боби 

внаслідок підвищеної вологості (понад 20%), відбирали і транспортували на 

майданчик для подальшого досушування. Після досушування невитерті боби 

подавали в терковий пристрій, в якому із них виділяли насіння. Потім це 

насіння надходило в ємність і далі на технологічну лінію для доведення його 

до відповідної кондиції. Технологічним процесом передбачено підсушування 

після збирання вороху насіння конюшини і люцерни на електромагнітній 

машині К-590. Певні труднощі викликає оброблення (відділення) насіння 

повитиці, яке за масою і формою подібне до насіння конюшини, люцерни, 

але має підвищену шорсткість поверхні. Тому його відділяють за допомогою 

залізних ошурок на електромагнітній машині. На зберігання направляють 

упаковане в спеціальну тару (мішки) добре очищене і просушене насіння, 

вологість якого не перевищує 13% для бобових і 15% – для злакових і трав. 
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Рисунок 1 – Схема лінії очистки багаторічних бобових трав 

 

За результатами проведених досліджень встановлено, що основними 

напрямками удосконалення технологічного процесу обробітку насіннєвого 

вороху на стаціонарі є інтенсифікація процесу первинної очистки насіння та 

його витирання з бобів, що надає можливість збільшити продуктивність 

технологічної лінії та зменшити трудомісткість процесу.  
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Аннотация 

Приведены результаты исследований технологического процесса 

уборки семян бобовых трав, которым предусмотрен сбор в поле частично 

провеянного семенного вороха с дальнейшей обработкой его на 

стационарном пункте, обоснованы режимы работы зерноуборочного 

комбайна на уборке семян. 

 

Summary 

Results of researches of technological cleaning process of grass seeds which 

collecting in the field of seed heap with its further processing on stationary point is 

provided are given. Operating modes of a combine harvester on cleaning of seeds 

are proved. 
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ДО ПИТАННЯ УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ЗБИРАННЯ 

КОНОПЕЛЬ ДВОБІЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ 

 

І. Маринченко, С. Коропченко, канд. техн. наук,  

О. Примаков, канд. техн. наук, 

Дослідна станція луб’яних культур Інституту сільського господарства 

Північного Сходу НААН України 

 

Стаття присвячена питанню одержання трести конопель після 

зимового приготування з мінімізацією збиральних операцій, що досягається 

поєднанням процесу зламування та згрібання стебел. 

 

Ключові слова: коноплі, треста, двобічне використання, переробка. 

 

Суть проблеми. Відомо, що якість одержаного після переробки лубу 

або волокна конопель тісно пов’язана з якістю проведення збиральних 

операцій, їх своєчасністю та обґрунтованістю [1-3]. Останнім часом набула 

поширення нова ресурсоощадна та високопродуктивна технологія збирання 

трести конопель, що базується на використанні комплексу техніки загального 

призначення. Ця технологія забезпечує одержання сировини з низькою 

собівартістю та підвищення відсотку механізованих збиральних робіт [4, 5].  

Виходячи з вищевикладеного, вивчення, вдосконалення та 

відпрацювання технологічних прийомів збирання конопель двобічного 

використання є актуальним завданням як для науковців, так і для виробників 

конопляної продукції.  

Аналіз досліджень та публікацій. Запропонована технологія 

передбачає багатофазне збирання урожаю конопляної сировини. На першому 

етапі збирається зернова складова урожаю шляхом зрізування та 

обмолочування насіннєвої частини стебла зернозбиральними комбайнами. На 

другому – волокниста сировина, що включає приготування трести за 

осінньою або весняною технологією, її підбирання, формування рулонів та їх 

транспортування  для подальшої переробки [4].  

Використання розробленої технології дозволяє підвищити 

продуктивність роботи збиральних машин, зменшити втрати зерна та 

волокнистої сировини та забезпечує високий рівень якості одержаної 

продукції [5-8]. 

Мета досліджень – підвищити рівень механізації та продуктивності 

праці на етапі збирання трести конопель за рахунок інтеграції окремих 

технологічних операцій. 
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Рисунок 1 – Технологічна схема збирання конопель двобічного використання 

 

Методика досліджень. Фізико-механічні характеристики стебел 

конопель та їх волокнистих складових визначалися за методиками: 

ГОСТ 11008-64 «Солома конопляная», ГОСТ 6729-60 «Треста конопляная. 

Технические условия» та ГОСТ 9993-74 «Пенька короткая. Технические 

условия.» [9-11]. 

Експериментальні дослідження процесу збирання стебел конопель 

проводили на полях ДСЛК ІСГПС НААН, за допомогою 

сільськогосподарських машин загального призначення. Вивчався стан стебел, 

які знаходилися в полі, придатність їх до збирання запропонованим 

технічним засобом. Випробування збиральної техніки проведено за 

ОСТом 70.8.10-74 «Машины для уборки конопли и кенафа. Программа и 
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методы испытаний» та ГОСТ 24055-80 – ГОСТ 24059-80 «Методы 

эксплуатационно-технологической оценки». 

Результати досліджень. Нова технологія дозволяє ефективно 

проводити збирання стебел конопель без застосування спеціальних 

коноплезбиральних агрегатів для виконання кожної технологічної операції. У 

відповідності до нового способу збирання, зламування стебел конопель 

відбувається модернізованими ґрунтообробними котками, а формування 

валків проводиться роторними граблями [8]. Застосування декількох машин 

для збирання стебел конопель (котків для зламування та грабель для 

згрібання) призводить до підвищення виробничих та трудових затрат на 

збиранні, що є основним недоліком цієї технології.  

Для підвищення ефективності збирання трести конопель зимового 

приготування запропоновано об’єднати процеси зламування та згрібання 

стебел у валки за рахунок включення в конструкцію роторних грабель 

зламуючого пристрою (рис. 2) [12].  

 

 
 

1 – рама грабель; 2 – ротор; 3 – граблина; 4 – опорне колесо грабель;  

5 – брус для зламування стебел; 6 – стебла конопель. 
 

Рисунок 2 – Схема роботи модернізованих грабель 

 

Розроблений пристрій встановлюється на раму грабель, в передній їх 

частині, у вигляді поперечного бруса, регулювання висоти якого відбувається 

за рахунок системи отворів, які є на фіксаторі та на стояку. 

Запропонований пристрій для зламування стебел конопель виконує 

наступний робочий процес. Граблі переміщуються по полю, де розташована 

треста конопель в стоячому вигляді. При цьому брус пристрою, торкаючись 

стебел, згинає їх до моменту зламу (більше 45
0
 від вертикалі стебел) в 

прикореневій зоні рослини. Далі зламані стебла потрапляють в зону дії граблин 
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роторів, які їх і переміщують у сформований валок (рис. 3). Для забезпечення 

ефективного зламування стебел висота встановлення бруса пристрою h по 

відношенню до стебел конопель повинна складати половину їх висоти. 

 

 
 

Рисунок 3 – Модернізовані роторні граблі ГРВ-6 в роботі 

 

Дослідження технологій збирання конопель з використанням 

модернізованих грабель проводили на тресті зимового приготування 

характеристика якої наведена в таблиці 1.  

 

Таблиця 1 – Характеристика трести конопель на період збирання 
 

Маса стебел на 1 м
2
, г 208,3 ± 14,1 

Кількість стебел на 1 м
2
, шт. 62,8 ± 11,2 

Довжина стебел, см 120,5 ± 10,1 

Діаметр стебел, мм 8,5 ± 5,4 

Вологість стебел, % 11,8 

 

Так, на тресті з врожайністю 1,4-2,7 т/г за її вологості 8-12 % збирання 

стебел за допомогою модернізованих грабель відбувалося достатньо 

ефективно (кількість незібраних стебел 7-8 %) та при цьому зменшились 
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затрати часу на збирання в два рази за рахунок виключення з технологічного 

ланцюга операції зламування стебел котками. 

 
 

Рисунок 4 – Вигляд сформованого зі стебел конопель валка (весняне збирання) 

 

Таблиця 2 – Характеристика валків зі стебел конопель 
 

Висота стеблостою – 120-130 см 

Номер ділянки Показники Значення 

1 

Висота, см 

Ширина, см 

Маса 1 м/п, г 

Діаметр стебел, мм 

Урожайність 

-  з 1 м
2 
, г/м

2
 

-  з 1 га
 
, ц/га 

44 

1213 

1600 

8-10 

 

270 

2,7 

Висота стеблостою – 60-100 см 

2 

Висота, см 

Ширина, см 

Маса 1 м/п, г 

Діаметр стебел, мм 

Урожайність 

-  з 1 м
2 
, г/м

2
 

-  з 1 га
 
, ц/га 

20,4 

95 

980 

4-6 

 

140 

1,48 
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Аналіз сформованого валка показує, що він має ширину від 95 до 

1200 см, цей показник прийнятний для проведення подальших операцій 

збирання. Висота валка в 20-40 см є досить висока для маси трести 980-1600 г 

з метра погонного, що пояснюється хаотичністю стебел в загальній масі та 

певним вмістом цілих стебел. Ця обставина є позитивною для природного 

висушування трести, але призводить до потреби використовувати додаткову 

операцію прикочування для зменшення висоти валка. 

Висновки. Дослідження підтверджують можливість використання 

сільськогосподарських машин у технології збирання конопель двобічного 

використання, що забезпечує комплексну механізацію процесів. 

Включення до складу роторних грабель бруса для зламування стебел 

трести конопель дозволяє об’єднати процеси зламування та згрібання 

матеріалу у валки, за рахунок чого досягається чистота згрібання до 92%. 

 

Література 

1. Лінник М.К. Технологічні аспекти розвитку коноплярства в Україні / 

М.К. Лінник, О.А. Примаков, В.І. Макаєв // Вісник аграрної науки. – Київ. - 

2014. - №2. – С. 38 – 42. 

2. Конопля / [Тимонин М.А., Сенченко Г.И., Сажко М.М. и др.]; под ред. 

Г.И. Сенченко, М.А. Тимонина. – М.: Колос, 1978. – 287 с. 

3. Довідник конопляра / [Вировець В.Г., Гілязетдинов Р.Н., Голобородько 

П.А. та ін.]; за ред. П.А. Голобородька. – К.: Урожай, 1994. – 80 с. 

4. Примаков О. Сучасна техніка як фактор розвитку технологій збирання 

технічних конопель / О. Примаков, І. Маринченко // Науково-виробничий 

журнал ―Техніка та технології АПК‖. – 2013. - № 8 (47) – С. 19 – 22. 

5. Примаков О.А. Розробка елементів технології збирання конопель 

сільськогосподарськими машинами загального призначення / О.А. Примаков // 

Інноваційні напрямки в селекції, генетиці, технології вирощування, збирання, 

переробки і стандартизації технічних культур: матеріали наук.-техн. конф. 

молодих вчених: зб. наук. пр. – Суми: ―Ноте бене―, 2009 – С. 29 – 32. 

6. Примаков О.А. Економічна ефективність конопляної галузі в 

сучасних умовах виробництва / О.А. Примаков, І.О. Маринченко, 

М.П. Козорізенко // Вісник Київського національного університету 

технологій та дизайну: зб. наук. пр. – Київ. - 2014. – № 1 (75). - С. 84 – 91. 

7. Пат. № 47837 Україна, МПК А01D91/00 Спосіб збирання стебел 

конопель після збирання насіння зернозбиральним комбайном / 

Голобородько П.А., Гілязетдінов Р.Н., Рябченко О.П., Лук’яненко П.В., 

Макаєв В.І., Примаков О.А.; заявник і патентовласник ДСЛК ІСГПС НААН. - 

№ u200909179; Заявл. 07.09.2009; Опубл. 25.02.2010, Бюл. № 4. 

8. Пат. № 48977 Україна, МПК А01D91/00 Спосіб збирання та 

збагачення конопляної трести / Примаков О.А., Голобородько П.А.,  



220 

Макаєв В.І., Рябченко О.П., Лук’яненко П.В., Гілязетдінов Р.Н., Довгополий 

О.М.; заявник і патентовласник ДСЛК ІСГПС НААН. - № u200911101; Заявл. 

02.11.2009; Опубл. 12.04.2010; Бюл. № 7. 

9. Солома конопляная: ГОСТ 11008-64. – [Взамен ОСТ КЗСНК 

6123/192; Действует с 1965-07-01] – М.: Изд-во стандартов, 1973. - 11 с. 

10. Треста конопляная. Технические условия: ГОСТ 6729-60. – [Взамін 

ГОСТ 6729-53; Действует с 1960-10-01]. - М.: Изд-во стандартов, 1987. – 14 с. 

11. Пенька короткая. Технические условия: ГОСТ 9993-74. – [Действует 

с 1975-07-15]. - М.: Изд-во стандартов, 1981. - 10 с. 

12. Пат. № 68628 Україна, МПК А01D91/04 Спосіб збирання стебел 

конопель / Макаєв В.І., Примаков О.А., Коропченко С.П., Довгополий О.М.,  

Мозоль С.П.; заявник і патентовласник ДСЛК ІСГПС НААН. - № u2011 

02906; Заявл. 12.03.2011; Опубл. 10.04.2012; Бюл. № 7. 

 

Аннотация 

Статья посвящена вопросу получения тресты конопли после еѐ зимнего 

приготовления с минимизацией операций уборки, что обеспечивается 

объединением процессов перелома и сгребания стеблей. 

 

Summary 

The article deals with the problem of obtaining hemp stalks after winter 

retting with minimization of harvesting operations what can be achieved by 

combining the processes of stalks braking and raking. 
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УДК 633.521:631.153.7 

 

АНАЛІЗ ТЕХНОЛОГІЙ ЗБИРАННЯ ЛЬОНУ ОЛІЙНОГО В 

ЗАХІДНОМУ РЕГІОНІ УКРАЇНИ 
 

В. Думич, 

Львівська філія УкрНДІПВТ  ім. Л. Погорілого 

 

Проведено аналіз технологій збирання льону олійного та  результатів 

досліджень збиральних машин. Оцінено ефективність застосування 

технологій в умовах Західного регіону України за агротехнічними та 

експлуатаційно-технологічними показниками.  

 

Ключові слова: аналіз, льон олійний, технологія, збирання, технічні 

засоби, конструкція, дослідження. 

 

Суть проблеми. Льон олійний є однією з основних технічних культур, який 

дає високоякісне насіння та коротке волокно. Побічна продукція – костриця, яка 

на сучасному етапі може розглядатись як альтернативний вид палива. 

В останні роки для насіння льону олійного характерні високі ціни як на 

внутрішньому, так і на світових ринках. Однак, зернові ресурси льону 

олійного в Україні поки що незначні.  

Основним чинником, що сприяє зростанню посівних площ, є 

економічний. В сучасних умовах першочергового значення набуло питання 

продуктивності насіння льону, розроблення енерго-, ресурсоощадних 

технологій вирощування і збирання врожаю. 

Операції збирання насіння льону є найбільш трудомісткими, на них 

припадає 80% затрат праці і на їх виконання значний вплив мають природно-

кліматичні умови [1]. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. У виданнях [1 і 2] описано 

конструкції і технологічні схеми машин та технології збирання льону-

довгунця, наведено теоретичні основи розрахунку робочих органів.  

У публікації [3] автором, на основі аналізу існуючих технологій 
збирання та післязбиральної обробки льону-довгунця та льону олійного 

запропоновано універсальну технологію збирання та післязбиральної 

обробки, яка може бути адаптована шляхом встановлення раціональної 

послідовності технологічних операцій до конкретних умов виробництва з 

врахуванням того, яку сировину чи готовий продукт та з якими якісно-

кількісними характеристиками необхідно отримати. 
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В джерелах [4 і 5] проведено аналіз технологій збирання і 

післязбиральної обробки льону олійного, а в [6] обґрунтовано технології 

збирання і конструкції технічних засобів для їх реалізації. 

Проте, на сьогоднішній день в наукових джерелах не достатньо 

розкрито технології збирання льону олійного в умовах Західного регіону 

України. 

Мета дослідження – визначити ефективність застосування технічних 

засобів для різних технологій збирання льону олійного. 

Виклад основного матеріалу. На дослідних ділянках Львівської філії 

УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого досліджувались три способи збирання за 

умови використання льону олійного на насіння: пряме комбайнування 

(однофазний спосіб); роздільне збирання (скошування у валки при вологості 

насіння 20-25 % та наступним обмолотом після висихання рослин); пряме 

комбайнування після попереднього обробітку десикантом реглон супер     

(3,0 л/га) при вологості насіння 20-25 %. 

Роздільна технологія збирання складалася з двох технологічних 

операцій: скошування стеблостою льону косарками для сінозаготівлі та 

підбирання валків зернозбиральним комбайном. Скошування стеблостою 

проводилось дисковою косаркою КН-2,1 та роторною косаркою Z-169, які 

агрегатувались з тракторами МТЗ-82.   

При застосуванні роторної косарки КН-2,1 ножі надмірно подрібнюють 

стебла, відривають від стебла і пошкоджують коробочки та вибивають з них 

насіння (рис. 1).  

 

  
а                                                                  б 

 

а – косарка під час виконання технологічного процесу; б – вигляд валка. 
 

Рисунок 1 – Скошування льону олійного дисковою косаркою КС-2,1 

 

Застосування цієї косарки призводить до значних втрат насіння у 

вибитих коробочках і вільним насінням. Результати досліджень показали 

недоцільність застосування цього типу косарок у технології роздільного 

збирання льону олійного. 
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Тому, для роздільного збирання льону олійного використовували 

двороторну косарку Z-169 і зернозбиральні комбайн СК-5 М, обладнаний 

підбирачем валків (рис. 2). 
 

  
                        а                                                               б 

а – скошування у валки косаркою роторною навісною Z-169;  

б – підбирання валків зернозбиральним комбайном СК-5 М 
 

Рисунок 2 – Роздільне збирання льону олійного 

 

Двороторна косарка з великим діаметром ротора Z-169 задовільно 

виконує технологічний процес скошування стебел льону олійного. Після 

скошування відзначено добру будову валка. Висота стерні становить до 8,9 см. 

Науковцями філії проведено перевірку ще одного способу збирання 

льону олійного – збирання льонозбиральним комбайном (рис. 3).   
 

  
                                а                                                                     б 

 

а – комбайн ЛК- 4А в роботі; б – необчісані насіннєві коробочки на стеблах 

Рисунок 3 – Збирання льону олійного 

 

За результатами перевірки встановлено, що комбайн якісно вибирає і 

розстилає стебла льону в стрічку. Проте, відзначено значну кількість не 

обчісаних коробочок. Це пов’язано насамперед з морфологічними 

відмінностями між льоном-довгунцем і льоном олійними. Льон олійний 
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кущиться, коробочки розташовані на неоднаковій висоті. Під час 

потрапляння у обчісувальний апарат нижні коробочки не обчісуються, що 

призводить до значних втрат насіннєвого матеріалу.  

Під час прямого комбайнування проводилось дослідження комбайнів СК-

5М, Challinger 647, КЗС-1218 ―Палессе GS12‖, Claas Mergator, обладнаних 

класичною системою обмолоту. Проте, для прямого комбайнування 

зернозбиральні комбайни, обладнанні жатками з шатунним приводом ножа 

різального апарата, працювали неефективно. В таких комбайнів як правило, 

низька частота ходу ножа. За результатами перевірки зернозбирального 

комбайна СК-5М встановлено часті забивання різального апарата в результаті 

зминання стебел і затягування їх в проміжок між сегментом і пальцем. Також 

встановлено намотування стебел льону на шнек і мотовило жатки (рис. 4).  
 

 
                      а                                          б                                           в  
 

а – зернозбиральний комбайн в роботі; б – забивання бральної частини жатки; 

в – затягування стебел в проміжок між сегментом і пальцем. 

Рисунок 4 – Збирання льону олійного зернозбиральним комбайном СК-5М 

 

За результатами досліджень роботи комбайна СК-5М зроблено 

висновок, що він в заводській комплектації непридатний до прямого 

комбайнування льону олійного. 

Під час комбайнового збирання досліджувались зернозбиральні 

комбайни КЗС-1218 ―Палессе GS12‖, та Challinger 647 та Claas Mergator з 

класичною системою обмолоту (рис. 5).  
 

 
             а)                                          б)                                        в) 
 

а – Challinger 647; б – КЗС-1218 “Палессе GS12”, в – Claas Mergator 

Рисунок 5 – Зернозбиральні комбайни під час збирання льону олійного 
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Сучасні зернозбиральні комбайнами оснащенні жниварками з приводом 

типу Шумахер ножа різального апарату. Частота ходу ножа в цих комбайнах 

перевищує 1000 ходів за хвилину. 

В невеликих господарствах можна застосовувати зернозбиральний 

комбайн Claas Mergator з приводом ножа жниварки типу «механізм коливної 

шайби». Проте, застосування цього комбайна потребує деякого 

переобладнання, а саме встановлення ножа з гладкими сегментами. 

Результати досліджень різних способів збирання наведено в таблиці 1. 

 

Таблиця 1 – Урожайність і втрати насіння на збиранні льону олійного 
 

 

За результатами досліджень встановлено, що загальні втрати насіння під 

час прямого комбайнування зернозбиральними комбайнами становили від 

1,6% до 5,2%. Найменші втрати насіння 1,6%  одержано при застосуванні 

комбайна КЗС-1218 ―Палессе GS12‖. Найбільші втрати насіння (5,2 %) 

зафіксовано після проходження зернозбирального комбайна Claas Mergator. 

Висота зрізу зернозбиральними комбайнами Challinger 647 та КЗС-1218 

―Палессе GS12‖ становила 12-15 см, що відповідає вимогам до збирання 
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Висота зрізу, см 12 15 25 - 8,9 

Ширина захвату жниварки (косарки), м 7 7 3 1,4 1,7 

Втрати насінням і коробочками, ц/га 0,12 0,12 0,4 1,1 2,0 

Втрати від недообмолочування, ц/га 0,04 0 0,1 0,26 0,3 

Загальні втрати, ц/га 0,16 0,12 0,5 1,36 2,9 

% 1,9 1,6 5,2 19,1 27,1 

Робоча швидкість, км/год 2,1 2,9 2,5 4,6 
косарки – 5,2 

комбайна – 4,4 

Продуктивність комбайна, га/год 1,7 2,2 0,68 0,46 1,2 

Сумарні витрати палива, кг/га 25,6 21,7 23,3 24,5 25,9 
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льону олійного. Малогабаритний зернозбиральний комбайн Claas Mergator 

зрізував стебла льону на висоті 25 см. 

Найвищу продуктивність на збирані льону олійного забезпечив комбайн 

КЗС-1218 ―Палессе GS12‖. 

Витрата палива під час прямого комбайнування зернозбиральними 

комбайнами знаходилася в межах від 21,7 кг/га до 25,6 кг/га.  

Застосування традиційного льонозбирального комбайна для збирання 

льону-довгунця виявилося неефективним. Втрати насіння склали 19,1 %. 

Застосування роздільного збирання льону олійного з використанням 

роторної косарки і зернозбирального комбайна в умовах Західного регіону 

України призводить до значних втрат насіння (до 27,1%). Високі втрати 

насіння зумовлені обламуванням коробочок під час скошування у валки. 

Роздільне збирання можна розглядати як один із способів збирання за умови 

двостороннього використання льону олійного – на волокно та насіння. Адже 

висота зрізу становить 8,9 см, що дає можливість зменшення втрат стебел. 

При порівнянні отриманих результатів встановлено, що найбільша кількість 

коробочок була у варіанті з обробкою посівів десикантом Реглан Спер. Різні 

способи збирання вплинули і на такі показники, як маса 1000 шт. насінин та маса 

насіння з однієї рослини. Найбільшу масу отримали у варіанті з попередньою 

обробкою десикантом. Це пов’язано з висушуванням недозрілих коробочок і 

збільшенням середніх показників маси 1000 шт. насінин. 

Найменша маса 1000 насінин отримана у варіанті з прямим 

комбайнуванням на посівах з природним достиганням без обробки 

десикантом. Імовірно, це відбувається через природне висихання всіх 

наявних на рослині коробочок і збільшення частини дрібного насіння. За 

двофазного способу збирання ця величина набувала середнє значення.  

Найбільшу масу (0,36 г) насіння з однієї рослини отримали на збиранні 

із застосуванням десикації. У цьому ж варіанті отримано і найбільшу 

урожайність. Пряме та двофазне збирання призводило до зниження рівня 

врожайності.  

Висновки 

Отже, за результатами досліджень можна зробити висновок, що в 

кліматичних умовах Західного регіону України, які складаються під час 

збирання льону олійного, доцільно використовувати пряме комбайнування за 

умови десикації посівів.  
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Аннотация 

Проведен анализ технологий сбора льна масличного и результатов 

исследований уборочных машин. Оценена эффективность применения 

технологий в условиях Западного региона Украины по агротехническим, 

эксплуатационно-технологическим показателям. 

 

Summary 

The analysis of technologies of harvesting of flax oily and results of 

researches of harvesters is conducted. Efficiency of application of technologies is 

appraised in the conditions of the Western region of Ukraine on agrotechnical, 

operating-technological indexes.  
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ТЕХНОЛОГІЇ ЗБИРАННЯ ВЕРБИ 
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Проаналізовано зарубіжний досвід способів збирання енергетичної 

верби, зроблено короткий аналіз і наведено умови роботи збиральних машин, 

запропоновано класифікацію технологій збирання біомаси верби.  
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Суть проблеми. Одним з основних завдань у напрямку 

енергозабезпечення України є зменшення енергозалежності країни від країн-

імпортерів паливних ресурсів. Особливої актуальності це завдання набуло в 

теперішніх умовах, у зв’язку з погіршенням політичних і економічних 

відносин з Росією – основним постачальником природного газу. Для виходу з 

такого положення, Радою національної безпеки і оборони України від 

28 квітня 2014 року прийнято рішення "Про стан забезпечення енергетичної 

безпеки у зв'язку з ситуацією щодо постачання природного газу в Україну" 

[1]. В цьому рішенні звернуто увагу на те, що уряд має забезпечити: 

актуалізацію положень Енергетичної стратегії на період до 2030 року з метою 

забезпечення виконання міжнародних зобов'язань України щодо розвитку 

відновлюваних джерел енергії.  

В структурі потужностей відновлюваної енергетики з біомаси 

виробляється понад 40% енергії. На сьогодні в Україні недостатньо 

використовується енергетичний потенціал біомаси, виробляється близько 

1 млн тонн умовного палива. За статистичними даними, в Україні 

нараховується від 5 до 10 млн га низькопродуктивних земель. Якщо ці землі 

використовувати для енергетичних плантацій, можна отримати в середньому 

378 млрд кВт∙год. електроенергії на рік, що більш ніж вдвічі перевищує 

виробництво електроенергії на українських ТЕС [2]. В Україні розроблено 

концепцію розвитку біоенергетики, згідно з якою у 2030 році з енергетичних 

культур передбачається виробити 9,2 млн тонн умовного палива [3]. 

Енергетична верба є основною енергетичною культурою для 

виробництва твердого палива у світі. Ґрунтово-кліматичні умови більшості 

регіонів України також сприятливі для її вирощування. Плантації верби 

використовують протягом 20-25 років. Збирають вербу як мінімум один раз 

на три роки. Впродовж терміну використання плантацій садіння проводять 

один раз, а збирання біомаси – 7-8 разів. Тому впровадження ефективної 

технології збирання верби дозволить зменшити витрати та збільшити 

рентабельність виробництва енергії. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематика збирання 

верби висвітлена в [4, 5, 6, 7]. В матеріалах [4] проаналізовано тенденції 
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розвитку машин для збирання біомаси верби енергетичної короткої ротації за 

період від 1993 р до 2012 року. У публікації [5] розкрито канадський досвід 

збирання деревних культур з використанням спеціальних зрізувально-

пакувальних машин. Інформацію, яка стосується проблематики закладання 

плантацій енергетичної верби, догляду за плантаціями, збирання біомаси та 

ліквідації плантацій, наведено у виданні [6]. У книзі [7] розглянуто 

властивості та фізичні характеристики енергетичних рослин, властивості та 

аеродинамічні характеристики подрібненого матеріалу рослин і наведено 

опис технологій збирання біомаси.  

Проте, питання щодо технології збирання енергетичних культур, в тому 

числі енергетичної верби, в Україні недостатньо вивчене і висвітлене в 

наукових джерелах.  

Мета дослідження – на основі аналітичних досліджень охарактеризувати 

технології збирання біомаси енергетичної верби. 

Виклад основного матеріалу. Збирання вербової біомаси проводять після 

закінчення вегетаційного періоду в листопаді – лютому після опадання листя за 

найменшої вологості біомаси. На період закінчення періоду вегетації вологість 

верби становить 53%-58%, протягом зими вологість верби зменшується і в 

лютому досягає 43%-46%. Якщо зрізані пагони верби залишено на полі, тоді в 

травні вологість біомаси знаходитиметься на рівні 30%-34%. 

Збирання енергетичної верби можна проводити з різною періодичністю 

(циклами збирання): щорічно; один раз на два роки; один раз на три роки; 

один раз на чотири роки. Вибір циклу і способу збирання в основному 

залежить від наявної збиральної техніки і призначення біомаси.  

За даними досліджень визначено, що приріст біомаси верби відбувається 

нерівномірно: за перший рік становить 25%-28%; за другий – 31%-35%, за 

третій – 37%-44% від загального приросту за три річний цикл. Результати 

досліджень показують що врожайність сухої маси верби, за умови щорічного 

збирання становить 14,8 т/га, при дворічному циклі збирання – 32,1 т/га або в 

середньому 16,05 т/га за рік, а при трирічному – 64,5 т/га або 21,5 т/га в 

середньому на рік.  

Верба на третій рік вирощування (після зрізання) відзначається 

найбільшим приростом біомаси. Пагони верби трирічного віку досягають 

висоти 6-8 м і мають діаметр до 40-80 мм. Зібраний матеріал трирічної верби 

характеризується вищою щільність порівняно із насипною масою тріски з 

однорічних пагонів, завдяки меншому вмісту молодої кори і тонких частин 

рослин. Згідно з результатами досліджень деякі різновиди верби, починаючи 

з четвертого року вирощування, зменшують швидкість приросту. 

Ще одним чинником, що вказує на переваги трирічного циклу збирання, 

є зменшення кількості машин (адже збирають третину площі), зменшення 

витрат на амортизацію, паливо та оплату праці. 
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Тому найбільш вигідним циклом збирання біомаси з плантації є збір 

один раз на три роки. Недоліками трирічного циклу є  довгий період 

очікування на вихід біомаси та необхідність використання спеціалізованих 

машин для збирання деревних енергетичних культур.  

Однорічні і навіть дворічні верби мають невеликий діаметр пагонів  

можуть бути зрізані і подрібнені за допомогою силосозбирального комбайна 

після незначного переобладнання подрібнювального механізму. Енергетичну 

вербу з одно-, дво- та трирічними циклами використання можна збирати із 

застосування одно- або двоетапного способів.  

Одноетапний спосіб або комбайнова технологія збирання полягає у 

зрізуванні і подрібненні рослин та завантаженні подрібненої біомаси в кузов 

транспортного засобу, що рухається поряд. Технічні засоби для комбайнової 

технології збирання верби повинні подрібнювати деревину на тріску 

довжиною до 70 мм. Адже, за результатами досліджень встановлено, що 

зберігання вологої тріски довжиною понад 70 мм може призвести до її гниття 

і навіть до самозаймання. Вербова тріска такого розміру може зберігатися 

лише за умови продування напису (кагату) сухим повітрям. Дослідженнями 

також встановлено, що з кагатів тріски розміром від 50 мм до 70 мм 

проходить швидке випаровування вологи і подрібнена деревина може 

зберігатися і не загнивати протягом довгого часу.  

 

 
                                      а                                                     б 
 

 
                      в                                             г                                    д 

 

а – New Holland (130 FB для FR 9090); б – ВВ-1000; 

в – Bender 6WG; г – JF 192; д – SPAPPERI RT500 
 

Рисунок 1 – Технічні засоби для комбайнового збирання верби 
 

http://www.agropartner.pl/produkt-197-scinarka_zrebkujaca_do_topoli_i_wierzby_energetycznej_spapperi_rt500.html
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Для реалізації даної технології використовуються кормозбиральні 

комбайни з адаптерами виробництва фірм Claas (адаптер HS2 для Jaguar 820-

900), New Holland (адаптер 130 FB для FR 9090), Krone (адаптер WoodCut 

1500 для Big X) та навісні і причіпні машини для збирання деревних 

енергетичних культур короткої ротації, які подрібнюють деревину на тріску 

розміром до 50 мм. (рис. 1). Продуктивність цих машин становить 30 т/год 

тріски вологістю від 45% до 50%.  

Для збирання пагонів верби за один прохід по полю  також застосовують 

машини для збирання цукрової тростини з модифікованим різальним 

апаратом і вивантажувальним транспортером, в яких рослинний матеріал 

подрібнюється на шматки деревини довжиною 100-150 мм (рис. 2).  

 

 
 

Рисунок 2 – Збирання верби тростинозбиральним  

комбайном Case IH 7000 series Austoft 

 

Деревний матеріал, зібраний тростинозбиральним комбайном, необхідно 

просушувати за допомогою активного вентилювання сухим повітрям, тому 

що можуть початися процеси гниття і самозаймання. Такий технологічний 

матеріал не придатний для спалювання в котлах з автоматичною подачею 

палива, і його необхідно подрібнювати до розміру 50-70 мм на 

деревоподрібнювальній машині, яка обладнана бункером. Подрібнений 

матеріал підсихає природним шляхом і задовільно зберігається в кагатах. 

Технологія збирання енергетичної верби тростинозбиральними 

комбайнами поєднує елементи одноетапного та двоетапного способів 

збирання, а саме збирання матеріалу і подрібнення зібраного матеріалу до 

розмірів тріски, придатної для застосування в автоматичних котлах 

здійснюється за один прохід по полю. Тому таке техніко-технологічне 

рішення можна класифікувати як проміжну технологію збирання верби.  

Технічні засоби, які застосовуються в комбайновій і проміжній 

технологіях збирання деревних культур короткої ротації задовільно 

виконують технологічний процес на плантаціях верби посадженої 

подвійними рядами з міжряддям 75 см і відстанню між крайніми суміжними 
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рядками подвійних рядів 150 см. Збиральний комплекс машин, який 

складається з комбайна та технологічного транспорту для успішного  

виконання маневрів на краях поля і ефективної роботи потребує широких 

поворотних смуг. Комбайнове збирання доцільно застосовувати на 

плантаціях із значною площею насаджень і довгими гонами. Комбайни 

ефективно і якісно виконують роботу на полях з рівнинним рельєфом та не 

великими схилами.  

Найбільш сприятливі ґрунтово-кліматичні умови для роботи 

вербозбиральних комбайнів настають в зимовий період по замерзлому ґрунті 

з незначним сніговим покривом. 

Двоетапне збирання складається з двох незалежних фаз технологічних 

операцій. Під час першої фази рослини зрізують, під час другої – 

подрібнюють. У випадку збирання верби короткої ротації домінує збір у 

вигляді цілих рослин. В деяких країнах двоетапне збирання складається із 

зрізування рослин, підбирання і пресування їх в рулони або паки. Між цими 

фазами може виконуватися кілька операції, а саме висушування та 

навантаження. Після висушування матеріалу його подрібнюють в 

стаціонарних умовах на площадці або в полі. 

Для виконання двоетапного збирання застосовують  ручне та 

механізоване збирання та кілька технологій: роздільну, снопову, пагонну, 

рулонну або пакову. 

Ручне збирання верби складається з технологічних операцій зрізування 

за допомогою секатора та укладання зрізаних пагонів у пучки і в’язання 

снопів з використанням ручної праці. Робота при використанні секаторів 

малопродуктивна і трудомістка та вимагає значних затрат фізичних сил 

людини. Цей спосіб збирання може бути застосовуваний на малих плантаціях 

площею до 0,5 га в однорічному циклі вирощування верби. 

Для зменшення затрат праці і фізичних сил людини застосовують 

частково механізоване збирання, яке базується на використанні засобів малої 

механізації для зрізування пагонів верби – секора чи бензомоторної пили 

(рис. 3). Дану технологію можна застосовувати при одно-, дво- та трирічному 

циклі збирання верби на плантаціях з площею до 1 га.  

Під час збирання трирічних пагонів верби необхідно, що найменше три 

працівники: оператор: працівник, який відхиляє і відбирає паростки та 

працівник, який підбирає зрізанні паростки і формує в’язки. Продуктивність 

роботи такого колективу працівників становить до 0,025 га/год. (при 

використанні секора) і до 0,02 га/год. (при використанні бензопили). Однак, 

при застосуванні ланцюгових бензомоторних пил можливе пошкодження 

кори на пнях.  
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                                а                                                б 
 

а – зрізування пагонів верби з використанням секора; 

б – зрізування трирічних пагонів верби з використанням бензомоторної пили. 
 

Рисунок 3 – Частково механізована технологія збирання верби 

 

На площах понад 1 га доцільно здійснювати заготівлю деревини верби 

виробничим способом з використанням роздільної, пагонної, снопової та 

рулонної технологій. 

В процесі збирання верби за роздільною технологією можливі до 

використання кілька способів заготівлі біомаси з різними технологічними 

операціями. Перша технологічна операція в цій технології – зрізування 

деревних пагонів та укладання їх у валок (рис. 4, а). Валки пагонів 

залишають на полі, де вони підсихають, протягом певного часу. 

Після підсихання пагонів можуть бути застосовані, в основному два 

варіанти технологічних операцій: 

– підбирання і подрібнення пагонів та навантаження подрібненої тріски 

в кузов транспортного засобу з використанням мобільних 

деревоподрібнювальних машин (рис. 4, б); 

– навантаження пагонів в кузов транспортного засобу (рис. 4, в), 

перевезення їх на спеціально обладнану площадку або край поля і 

подрібнення на стаціонарній деревоподрібнювальній машині. 
 

 
                   а                                       б                                    в 
 

а – косарка верби K01; б – підбирач-подрібнювач деревини Spapperi моделі RT; 

в – навантажувач пагонів верби 
 

Рисунок 4 – Роздільна технологія збирання верби 
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Суть пагонної технології полягає у збиранні і укладанні в кузов та 

транспортуванні до місця вивантаження цілих пагонів верби із застосуванням 

спеціалізованих машин (рис. 5). Машини збирають деревину за один прохід 

по полю. Зрізані пагони верби переробляються на тріску 

деревоподрібнювальними машинами. 

 

 
                             а                                                       б 

 

а – самохідна машина Empire 2000; б – причіпна машиниNB STEMSTER III 
 

Рисунок 5 – Пагонна технологія збирання верби 

 

Під час виконання технологічного процесу пагони в кузов укладаються 

насипом, що зумовлює незначну їх щільність і масу на транспортному засобі. 

Отже, для транспортування зібраного матеріалу не обхідно виконувати часті 

переїзди. Затрати часу на переїзди до місця вивантаження суттєво впливають 

на коефіцієнт використання змінного часу, в результаті чого зменшується 

продуктивність роботи. 

Застосування вербозбиральних снопов’язальних машин дозволяє 

збільшити щільність зібраного матеріалу, а це підвищує використання 

вантажопідйомності і зменшує кількість переїздів транспортних засобів по 

полю в порівнянні з аналогічними параметрами у разі збирання за пагонною 

технологією (рис. 6).  

 

  
                              а                                                б 
 

а – причіпна косарка-вязалка AP H/PM; 

б – самохідний вербозбиральний снопов’язальний комбайн 
 

Рисунок 6 – Машини для снопової технології збирання верби 
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Збиральні сноповязальні машини зрізують пагони верби, формує їх у 

снопи і вивантажує на зібрану частину поля. В подальшому снопи 

навантажуються в кузов транспортного засобу, який транспортує їх до місця 

зберігання або подрібнення. 

В деяких країнах пагони верби збирають за допомогою спеціальних 

прес-підбирачів, обладнаних зрізувальними, подрібнювальними і 

пресувальними робочими органами (рис. 7, а). Прес-підбирачі для збирання 

деревних енергетичних культур короткої ротації за один прохід по полю 

зрізують рослини, подрібнюють їх та формують рулони. В подальшому 

рулони верби навантажують і транспортують до місця переробки, де їх 

подрібнюють на тріску дерево подрібнювальними машинами, які оснащенні 

великооб’ємними бункерами (рис. 7, б).  
 

   
а                                                               б 

а – зрізувально-пресувальна машина Biobaler WB- 55; 

 б –подрібнювач рулонів верби Haybuster H-1130 
 

Рисунок 8 – Машини для рулонної технології збирання верби 

 

За результатами аналізу способів дерево- та вербозбиральних машин для 

збирання верби можна запропонувати класифікацію технологій збирання 

верби, яка показана на рисунку 9. 
 

 
Рисунок 9 – Класифікація технологій збирання енергетичної верби 
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Запропонована класифікація технологій збирання верби не є остаточною 

однак вона дає можливість підприємцям, які вирощують енергетичні культури 

оцінити і вибрати техніко-технологічні рішення відповідно до їх потреб. 

Висновки 

На сьогоднішньому етапі, в напрямку вирощування енергетичних 

ведуться дослідження і впроваджуються різні технології збирання 

енергетичної верби, які різняться за рівнем механізації, затратами праці, 

витратами матеріально-технічних ресурсів, комплексом машина тощо. 

Впровадження технологій збирання енергетичної верби в господарствах 

України дасть можливість збільшити виробництво твердого біопалива і буде 

поштовхом до розвитку відновлюваної енергетики в державі.  
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Аннотация 

Проанализирован зарубежный опыт способов уборки энергетической 

ивы, проведен короткий анализ и приведены условия работы уборочных 

машин, предложена классификация технологий уборки биомассы ивы 

 

Summary 

Foreign experience of methods of collection of power willow is analysed, a 

short analysis is conducted and resulted terms of work of harvesters, classification 

of technologies of collection of willow is offered.  

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/448/2014/paran2#n2
http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=%D0%B7%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D1%96%D0%B2%20%D0%B2%20%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B6%D1%87%D1%96%2040-50%20%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%96%D0%B2%20%D0%BE%D1%87%D1%96%D0%BA%D1%83%D1%94%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F%20%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%BD%D0%B5%20%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%96%D0%B2%20%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%97%D0%B2%20%28%D0%BD%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%B8%20%D1%82%D0%B0%20%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D1%83%29.&source=web&cd=1&ved=0CEsQFjAA&url=http%3A%2F%2Fzakon1.rada.gov.ua%2Fsignal%2Fkr06145a.doc&ei=97QGUOvsIIrMswaI162mBg&usg=AFQjCNHAhhq9qyJASj-YPcTzSbcl78cNBw&cad=rja
http://www.google.com.ua/
http://www.zielonetechnologie.pl/.../techniki_uprawy


237 

2
3

7
 

 

УДК 633:63:631.153.7:167.7 

 

ПОДОЛАННЯ БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНОСТІ ПРИ 

МОДЕЛЮВАННІ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ВИРОЩУВАННЯ 

ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ 

 

М. Волоха, канд. техн. наук, 

Національний авіаційний університет 

 

У статті розглянуто особливості моделювання технологічних процесів 

виробництва цукрових буряків, зокрема етапів передпосівного обробітку 

ґрунту та сівби. На основі проведеного аналізу запропоновано використання 

діалогового методу на основі конфігурацій, які деформуються, що дозволяє 

дослідити взаємозв’язок окремих етапів технологічного процесу та 

підвищити обгрунтованість вибору робочих органів. 

 

Ключові слова: моделювання, цукровий буряк, технологічний процес, 

модель 

 

Актуальність проблеми. Цукровий буряк є однією з основних 

сільськогосподарських культур, вітчизняною сировиною для варіння цукру, 

рівень виробництва якого визначає продовольчу безпеку країни. Продукти, 

вироблені з цукрового буряка, використовуються в харчуванні населення, 

кондитерських виробах, фармацевтичній промисловості, тваринництві, і т.д. 

Серед інших просапних сільськогосподарських культур цукрові буряки 

(ЦБ) є "найвибагливішими" до ґрунтово-кліматичних умов і, головне, до 

робочих органів машин, що призначаються для виконання низки складних 

технологічних процесів їх виробництва, де визначальними є: підготовка ґрунту, 

сівба насіння, вирощування урожаю та збирання коренеплодів і гички [1]. 

Актуальність проблеми полягає в необхідності дослідження і вдосконалення 

існуючих робочих органів (РО) машин, які призначені для виконання основних 

технологічних процесів з вирощування та збирання цукрових буряків з метою 

обґрунтування параметрів РО, здатних надійно виконувати технологічні 

процеси навіть у складних ґрунтово-кліматичних умовах. 

Постановка проблеми. Технологія виробництва сільськогосподарської 

продукції - це перелік механізованих робіт (технологічних операцій), які 

виконуються у визначеній послідовності з урахуванням технологічних 

нормативів і забезпечують отримання заданої урожайності певної якості при 

мінімальній собівартості продукції. Виходячи з агротехнічних вимог, обраної 

технології, розрахункових та експериментальних даних, а також керуючись 

принципами мінімального обробітку ґрунту та побудови виробничих 
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процесів з урахуванням можливостей і доцільності суміщення операцій, 

вирішуються питання з механізації агроприйомів та технологічних операцій 

виробництва ЦБ. Обґрунтування режимів технологічних процесів 

вирощування і збирання ЦБ є складним завданням, виходячи з необхідності 

врахування множини неоднорідних критеріїв для оцінки окремих 

технологічних операцій, невизначеності та стохастичності процесів, що 

досліджуються [2,3]. 

Під час вирощування просапних культур розпушування поверхневого 

шару ґрунту проводиться разом з весняним передпосівним обробітком. 

Агротехнічні вимоги до виконання цієї ключової технологічної операції є 

високі, адже від якості її проведення значною мірою залежать показники 

польової схожості насіння: рівень польової схожості; одночасність сходів, 

тощо. Так, зокрема, під час сівби цукрових буряків передпосівний обробіток 

має виконуватись безпосередньо перед висівом насіння, причому 

ґрунтообробне знаряддя повинне забезпечити середню глибину обробітку 3-

4см з відхиленням ±1,0 см з кількістю грудочок діаметром до 50 мм не менше 

92% [1,4]. Дотримання рівномірності глибини обробітку ґрунту сприяє 

утворенню твердого насіннєвого ложа, а мілкість фракцій грудочок 

обробленого поверхневого прошарку скиби забезпечує якісне загортання 

насінин, що в купі сприяє підвищенню польової схожості насіння та 

одночасності появи сходів.  

Під час сівби цукрових буряків відповідно до нормативів агротехнічних 

вимог насіння має розміститися у заздалегідь підготовленому ґрунті певної 

структури, вологості і твердості, на заданій глибині посіву і, найважливіше, з 

рівномірним кроком вздовж рядка [5]. Зазначене має позитивний вплив на 

рівень польової схожості насіння, одночасність сходів та рівномірність їх 

розміщення на площі поля, що загалом підвищує урожайність культури. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Технологічні процеси 

вирощування ЦБ достатньо складні та характеризуються множиною 

різноманітних критеріїв. Гетерогенність та багатофакторність технологічних 

процесів, що складають технологію виробництва ЦБ в цілому, обумовили 

перенесення фокусу проблеми ефективності технологічного процесу до 

розгляду та моделювання окремих технологічних операцій. Зазвичай  

використовуються статистичні моделі [1, 2, 6], до основних недоліків яких слід 

віднести: обмеженість експериментальних даних, залежність від 

агрокліматичних умов, характеристик робочих органів та спеціалізації 

технологічної операції. Але, незважаючи на труднощі та недоліки 

статистичного моделювання, на теперішній час отримано певні науково-

практичні результати щодо обґрунтування параметрів робочих органів машин, 

які використовуються у технологічних процесах вирощування ЦБ [4, 5, 7]. 

Мета дослідження. Метою даного дослідження є побудова моделі 

технологічного процесу передпосівного обробітку ґрунту та сівби цукрових 

буряків, яка враховує результат взаємовпливу технологічних операцій на 
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вибір параметрів робочих органів, що використовуються в технологічному 

процесі, чим забезпечується підвищення врожайності цукрових буряків. 

Основна частина. Керуючі різними технологічними процесами 

необхідно забезпечити в реальному масштабі часу розрахунок і оптимізацію 

режиму, який гарантовано буде лежати в межах допустимих режимів. 

Методи, які зазвичай застосовують, мало підходять для вирішення завдань 

такого класу через можливість появи довільних неконтрольованих помилок у 

кінцевих результатах за наявності похибок у вихідних даних. Тому керуючі 

такими об’єктами доводиться орієнтуватися на найнесприятливіше 

поєднання чинників невизначеності і використовувати стратегію 

гарантованого результату. 

До теперішнього часу математичне моделювання дискретних слабо 

структурованих процесів і систем, для яких характерні множина критеріїв, 

стохастичність, інтервальність або нечіткість значень вихідних даних, все ще 

знаходиться у зародковому стані. Як варіант вирішення цієї проблеми 

пропонується концепція дворівневого моделювання в умовах невизначеності 

(рис.1). На нижньому рівні здійснюється моделювання вихідних даних на базі 

експертного оцінювання, статистичного моделювання та розрахунків 

параметрів РО. Математичне моделювання верхнього рівня забезпечує  

постановки багатокритеріальних математичних задач.  

 

 
 

     
Рисунок 1 – Схема дворівневої концепції моделювання ТП 

 

Проблема керування технологічним процесом вирощування ЦБ є 

багатокритеріальною внаслідок того, що окремі технологічні операції мають 

власні локальні критерії. Основними критеріями на етапі передпосівного 

обробітку ґрунту є створення сприятливих умов для забезпечення 

максимальної польової схожості насіння, а на етапі сівби - точність 

розміщення сходів за коефіцієнтом варіації, що разом підвищує ефективність 

"стартового" розвитку рослин [6,7]. На значення цих критеріїв впливає 

значна кількість некерованих факторів та параметрів технологічних процесів.  

Формально проблему, пов'язану з неефективною роботою 

технологічного процесу, можна описати таким чином. Є технологічний 

процес, яким можна керувати шляхом зміни його параметрів. Існує 

Визначення параметрів складного 

технологічного процесу 

Проведення 

експериментів 

Статистичне 
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необхідність підвищити ефективність технологічного процесу, змінюючи 

його керівні параметри. При цьому технологічний процес повинен 

відповідати виділеним у результаті проведеного аналізу особливостям. 

1. Керування технологічним процесом здійснюється зміною його 

параметрів. 

2. Регулювання параметрів можливе в досить широких межах. 

3. Оцінку кінцевого результату керування можна отримати, вимірявши 

характеристики після закінчення технологічного циклу. 

4. Процес не має в явному вигляді функціональної залежності вихідних 

результатів від його параметрів. 

5. Побудова моделі технологічного процесу недоцільна. 

Враховуючи наявність декількох критеріїв оцінки технологічних 

процесів доцільно розглянути багатокритеріальну постановку задачі 

ефективного керування технологічним процесом. Розглянемо формальну 

постановку задачі багатокритеріальної оптимізації. 

Нехай qff ,...,1  - критерії (цільові функції), за якими оцінюється 

ефективність технологічного процесу. Кожен з q критеріїв залежить від 

вектора параметрів (вхідних впливів)  nxxx ,...,1  і важливість критеріїв 

описується коефіцієнтами відносної важливості (вагами ) qyy ,...,1 . Критерії 

qff ,...,1  утворюють вектор критеріїв  qfff ,...,1 , а коефіцієнти 

qyy ,...,1  - ваговий вектор  qyyy ,...,1 . Критерії jf , що входять до 

складу векторного критерію, будемо називати локальними. Кожному 

конкретному значенню параметрів технологічного процесу  nxxx ,...,1  

можна поставити у відповідність вектор оцінок       xfxfxf q,...,1 . 

Тоді задачу прийняття рішення в загальному вигляді можна формалізувати 

таким чином. 

Знайти вектор параметрів технологічного процесу  nxxx *
1

** ,..., , 

який забезпечує максимальні значення локальних критеріїв за умов 

відповідності вимогам та обмеженням цього технологічного процесу: 

 

    LjbxgxxXqixf jji
Xx

,...,1,,:,,...,1,max 


, 

де:  xf i  - локальні критерії, значення яких або обчислюються за 

моделями, або отримані в результаті вимірювання; 

         Ljbxg jj ,...,1,   - функції обмежень, що визначають 

допустимі режими X технологічного процесу; 

         - множина існуючих параметрів технологічного процесу.  
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Така постановка задачі відповідає класу задач багатокритеріальної 

оптимізації. До основних проблем такої постановки задачі керування 

технологічним процесом передпосівного обробітку та сівби ЦБ слід віднести 

такі: 1) неузгодженість; 2) неформалізований якісний характер локальних 

критеріїв; 3) необхідність формалізації правил порівнянь рішень щодо 

отримання найкращого; 4) складність методів пошуку компромісного 

рішення. 

Технологічні процеси передпосівного обробітку ґрунту та сівби можна 

представити в дискретно-статичному вигляді. Тоді з таким процесом можна 

взаємодіяти як з «чорним ящиком» протягом одного технологічного циклу. З 

метою зменшення складності задачі, а також вирішення проблеми подолання 

багатокритеріальності, в даній роботі запропоновано такий підхід. 

У результаті виконання послідовності технологічних операцій за умов 

певних фіксованих параметрів можна отримати кінцевий продукт з 

відповідним набором властивостей. Кінцевий результат можна розглядати як 

точку в просторі критеріїв якості технологічного процесу. Нехай 

 nxxx ,...,1  - це така «точка», якій відповідає вектор значень локальних 

критеріїв       xfxfxf q,...,1 , які описують властивості отриманого 

продукту, тобто результату технологічного процесу. 

Тоді задачу оптимізації технологічних процесів можна розглядати як 

задачу пошуку у просторі критеріїв якості технологічних процесів. З 

урахуванням особливостей технологічних процесів передпосівного обробітку 

ґрунту та сівби, можна виділити такі критерії: 

    коефіцієнт варіації розміщення насіння, 

    середня глибина обробітку, 

    кількість грудочок діаметром до 50 мм. 

На значення виділених критеріїв впливає багато керованих та 

некерованих факторів. Як показано у роботі [5], найбільш важливими 

показниками технологічного процесу висіву насіння ЦБ, які визначаються 

вибором параметрів робочих органів сівалки, є: маса насінини, початкова 

швидкість падіння насінини і кут нахилу її до горизонту, робоча швидкість 

сівалки, діаметр висівного диска та ін.. Відповідно, як змінні можна обрати 

такі параметри, які утворюють компоненти вектора x: 

    маса насінини, 

     початкова швидкість насінини, 

     кут нахилу до горизонту, 

     робоча швидкість сівалки. 

Проведені дослідження [5,6,7] довели наявність зв’язку між 

параметрами x=(x1, x2, …, xn)  та значеннями локальних критеріїв f(x)=( 

f1(x), f2(x), …, fm(x)). Тому задачу підвищення ефективності технологічних 
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процесів вирощування ЦБ можна розглядати як задачу пошуку у просторі 

критеріїв якості. Для вирішення цієї задачі можна використовувати 

відповідні математичні методи. 

Порівняльний аналіз відомих алгоритмів пошукової оптимізації показав 

переваги запропонованого в роботі [8] методу конфігурацій, що 

деформуються, як найбільш придатного для вирішення поставленої задачі. 

Таким чином, поєднуючи розглянуті в роботі методи, можна 

запропонувати таку дворівневу схему вирішення задачі вибору параметрів 

технологічних процесів передпосівного обробітку ґрунту та сівби (рис. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 2 – Схема задачі моделювання параметрів ТП 

 

Наступні дослідження будуть спрямовані на розробку моделі верхнього 

рівня та формування дискретних наборів параметрів технологічних процесів, 

проведення експериментів, визначення та обґрунтування параметрів робочих 

органів на основі моделі. 

Висновки 

У результаті проведеного дослідження визначено принципи 

моделювання технологічних процесів передпосівного обробітку ґрунту та 

сівби цукрових буряків, а саме:  

1) дворівнева структура моделювання;  

2) комбінація статистичних методів обробки результатів експериментів 

та експертних оцінок для визначення параметрів дискретних станів 

технологічних процесів;  

3) вирішення багатокритеріальної задачі оптимізації технологічних 

процесів шляхом пошуку в просторі критеріїв якості на основі методу 

конструкцій, що деформуються.  
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются особенности моделирования 

технологических процессов производства сахарной свеклы, особенно на 

этапах предпосевной обработки почвы и посева. На основании проведенного 

анализа предложено использование диалогового метода на основе 

деформируемых конфигураций, что позволяет исследовать взаимосвязь 

отдельных этапов технологического процесса и повысить обоснованность 

выбора рабочих органов. 

 

Summary 
In this article the features of sugar beet production technological processes 

modeling, in particular secondary tillage and sowing stages are considered. Based 

on the analysis the dialog method based on nonrigid configurations is proposed, 

allowing you to study the relationship of the individual stages of the technological 

process and enhance the validity of the choice of working bodies. 

http://ecobio.nau.edu.ua/index.php/ecobiotech/article/view/5503/6215
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ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА СЕРЕДНЬОСТИГЛИХ  

СОРТІВ КАРТОПЛІ ЗА СТІЙКІСТЮ ДО ХВОРОБ ТА 

УРОЖАЙНІСТЮ В УМОВАХ ННДЦ БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО НАУ 

 

М. Остренко, канд. с.-г. наук, доцент, Т. Панченко, канд. с.-г. наук, доцент, 

Білоцерківський НАУ 

 

Проведено порівняльне оцінювання середньостиглих сортів картоплі за 

стійкістю до вірусних та грибкових хвороб та урожайністю в умовах ННДЦ 

Білоцерківського НАУ. Виявлено вплив років вирощування на величину 

урожайності та ураження хворобами. 

 

Ключові слова: картопля, середньостиглі сорти, зморшкувата 

мозаїка, фітофтороз, альтернаріоз, урожайність. 

 

Суть проблеми. Вирощування картоплі як культури, що вегетативно 

розмножується, для одержання високих та стабільних урожаїв потребує 

високоякісного насіннєвого матеріалу високопродуктивних сортів. Приріст 

врожаю від високоякісного насіння становить 30-40%  

Аналіз стану питання. Сорт, що поєднує в собі високий потенціал 

урожайності з надійним генетичним захистом урожаю від несприятливих 

умов середовища, є біологічним засобом виробництва, цілісною 

самовідновлюваною системою рослин першого ступеня однорідності, 

здатною до самоорганізації і саморегуляції, утворення внутрішнього і 

перетворення зовнішнього середовища і відновлення специфічного обігу 

енергії і речовин всередині утвореного на його основі ценозу (Литун Б.П., 

Замотаев А.И., Андрюшина Н.А., 1988). 

Саме для умов Лісостепу України таким чинником є фітофторостійкий, з 

польовою стійкістю до вірусів сорт (Тимошенко І.І., 1996).  

Зменшення кількості хімічних обробок посівів картоплі вирішує ще 

одну проблему – збереження здорового екологічного середовища для росту і 

розвитку рослин, життя тварин і людини. Тобто сорти, які відзначаються 

стійкістю проти фітофторозу та вірусних інфекцій, є складовою для 

ресурсоощадних технологій та передумовою одержання екологічно чистої 

продукції. Застосування таких сортів дозволяє в епіфітотійні роки 

одержувати високі врожаї за знижених енерговитрат (Верменко Ю.Я., 2000; 

Тимошенко І.І., 1999; Шпаар Д., Шуманн П., 1997). 

Результати досліджень. Однією з причин виродження сортів картоплі є 

віруси, що призводять до зниження врожаю картоплі. Тому впродовж 

вегетаційного періоду вели візуальний обліки ураження рослин картоплі 

вірусними хворобами. Спостереження проводили за найбільш поширеними 
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та шкодочинними вірусними хворобами, що добре розрізняються візуально. 

Такими хворобами є: зморшкувата мозаїка, мозаїчне закручування листя та 

скручування листя. Втрати урожаю бульб картоплі від ураження цими 

вірусами можуть становити від 20% до 70%. 

За період вегетації досліджуваних сортів було тричі проведено облік 

ураженості їх вірусними хворобами (табл. 1). 

У 2012 році суттєвих відмінностей щодо ураження вірусними хворобами 

досліджуваних сортів не виявлено. Відсоток уражених рослин різними 

хворобами був у межах від 0,1 до 3,0%. Найбільшу ураженість рослин 

спричинила зморшкувата мозаїка та скручування листя, а найменшу – 

закручування листя.  

 

Таблиця 1 – Ураження вірусними хворобами середньостиглих  

сортів картоплі (2012-2013 рр.) 
 

 

              Хвороби 

 

Сорти 

Ураження сортів вірусними хворобами, % 

Скручування листя 
Закручування 

листя  

Зморшкувата 

мозаїка  

Іше ІІге ІІІє Іше ІІге ІІІє Іше ІІге ІІІє 

2012 р. 

Явір (контроль) 0,3 1,0 1,2 0,1 0,3 0,6 0,6 1,1 1,6 

Лілея 0,4 0,9 1,3 0,1 0,4 0,8 0,7 1,3 1,9 

Слов’янка 0,4 0,9 1,4 0,2 0,6 0,8 0,8 1,2 1,9 

2013 р. 

Явір (контроль) 1,2 1,7 1,9 0,7 1,2 2,1 1,3 1,6 2,0 

Слов’янка 0,6 1,1 1,6 0,4 0,9 1,3 0,8 1,3 1,5 

Лілея 0,8 1,3 1,7 0,6 1,1 1,9 1,0 1,4 1,7 

 

Як і в 2012 році, у 2013 році також в ураженні вірусними хворобами 

суттєвих відмінностей не встановлено. Проте у 2013 році виявлено 

накопичення вірусної інфекції в досліджуваних сортах. Збільшення відсотку 

уражених рослин відбулося у незначній кількості (від 0,2 до 0,5%). 

Відсоток уражених рослин різними хворобами був у межах від 0,4 до 

2,1%. Найбільшу ураженість рослин спричинив вірус, що викликає 

закручування листя. Відсоток уражених рослин зморшкуватою мозаїкою та 

скручуванням листя був приблизно однаковим. 

Найменшу стійкість проти вірусних хвороб виявлено у сорту-контролю 

Явір – від 1,2 до 2,1 %, а найбільшу – у сорту Слов’янка: від 0,1 до 1,9 %. 

Сорт Лілея мав посередні показники – в межах від 0,6 до 1,7%. 

Отже, за результатами трирічних спостережень встановлено, що 

найвищу стійкість проти вірусних хвороб має сорт Слов’янка, а найменшу – 

сорт Явір. 
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В досліді, окрім визначення ураження рослин картоплі вірусними 

хворобами, проводили спостереження за ураженням грибковими хворобами, 

найбільш шкодочинними з яких є фітофтороз. 

Упродовж вегетаційного періоду росту картоплі в досліді тричі було 

проведено спостереження за розвитком ураження рослин вказаними 

грибковими хворобами (табл. 2). 

За погодних умов, що склалися в 2012 році, розвитку фітофторозу на 

рослинах картоплі практично не відмічено. Лише під час третього 

спостереження було відмічено незначний прояв ураження рослин 

фітофторозом – від 4% у сорту Слов’янка, до 6% – у сорту Явір. 

Враховуючи високу стійкість досліджуваних сортів проти грибкових 

хвороб, в тому числі проти альтернаріозому, слід зазначити, що ураження 

рослин картоплі цією хворобою було незначним. Найбільше уражених 

рослин виявлено у сорту Слов’янка відсоток уражених рослин за період 

спостережень, зріс з 11 до 28%. 

Найменшу кількість уражених рослин альтернаріозом виявлено у сорту-

контролю Явір – від 8 до 25%. 

Сорт Лілея мав середню кількість уражених альтернаріозом рослин, їх 

кількість становила від 10 до 26%. 

 

Таблиця 2 – Ураження середньостиглих сортів картоплі  

фітофторозом та альтернаріозом(2012-2013 рр.) 
 

Сорт 

Ураження рослин картоплі фітофторозом та альтернаріозом, % 

І спостереження ІІ спостереження ІІІ спостереження 

альтерна-

ріоз 

фітофто-

роз 

альтерна-

ріоз 

фітофто-

роз 

альтерна-

ріоз 

фітофто-

роз 

2012 р. 

Явір (контроль) 8 – 20 – 25 6 

Слов’янка 11 – 23 – 28 4 

Лілея 10 – 21 – 26 5 

2013 р. 

Явір (контроль) 18 3 29 26 40 34 

Лілея 23 8 37 36 51 45 

Слов’янка 20 1 32 23 49 38 

 

Упродовж вегетаційного періоду росту картоплі в 2013 році було також 

тричі проведено спостереження за розвитком ураження рослин вказаними 

грибковими хворобами. 

Слід зазначити, що відсоток рослин, уражених альтернаріозом, був 

вищим, ніж ураження фітофторозом. Також на одній рослині спостерігалися 

симптоми ураження як однією, так і іншою грибковими хворобами. 

Найбільше уражених рослин виявлено у сорту Лілея. Відсоток рослин, 

уражених альтернаріозом зріс з 23 до 51%, а уражених фітофторозом – з 8 до 
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45 %. Найменшу кількість уражених альтернаріозом та фітофторозом рослин 

виявлено у сорту-контролю Явір – 40 % та 34 % відповідно. Сорт Слов’янка 

мав середню кількість уражених грибковими хворобами рослин: кількість 

уражених альтернаріозом становила 49 % та фітофторозом – 38%. 

За результатами спостережень встановлено, що відсоток уражених 

альтернаріозом рослин був вищим, ніж фітофторозом. В цілому ж відсоток 

уражених фітофторозом та альтернаріозом рослин був найбільшим у сорту 

Лілея, а найменшим – у сорту Явір (21 % та 18 %). 

Після відмирання бадилля проводили збір урожаю. 

У 2012 році загальна урожайність випробовуваних сортів коливалась в 

межах 169,2 – 217,4 ц/га. Найвищу урожайність серед досліджуваних сортів мав 

сорт Слов’янка – 217,4 ц/га що складало + 48,2 ц/га до контролю. Сорт Лілея мав 

дещо нижчу урожайність – 194,3 ц/га, що становило + 25,1 ц/га до контролю. 

Найнижчу урожайність в цьому році мав сорт-контроль Явір (рис. 1). 

 
НІР05 2012р. – 2,24; 2013 р. – 6,32 

 

Рисунок 1 – Урожайність середньостиглих сортів картоплі (2012-2013 рр.) 

 

Метеорологічні умови, що склалися в 2013 році, були досить складними 

і значно вплинули на кінцеву урожайність досліджуваних сортів. Урожай 

цього року був найменшим порівняно з попереднім роком досліджень. 

Проте, як і в попередні роки, найвищу урожайність мав сорт Слов’янка – 

193,5 ц/га, що становило +56,8 ц/га до контролю. Сорт Лілея мав дещо 

нижчий показник урожайності – 158,8 ц/га, що відповідно склало +22,1 ц/га 

до контролю. Найменшу урожайність у цьому році мав сорт-контроль Явір – 

136,7 ц/га. 

50

100

150

200

250

Явір (контроль) Слов’янка Лілея 

169,2 

217,4 
194,3 

136,7 

193,5 

158,8 

У
р
о
ж

ай
н

іс
ть

, 
ц

/г
а
 

2011 р. 2012 р. 



248 

З отриманих результатів видно, що всі сорти, залучені в дослідження, 

мають досить високі показники і можуть вирощуватись в зоні Лісостепу 

України. 

Висновки 

1. Суттєвих відмінностей в ураженні вірусними хворобами 

досліджуваних сортів не встановлено. Відсоток уражених рослин різними 

хворобами був в межах від 0,4 до 2,1%. Найвищу стійкість проти вірусних 

хвороб мав сорт Слов’янка, а найменшу – сорт Явір. 

2. Середній прояв ураження рослин фітофторозом та альтернаріозом – 

до 51 % та 45 % відповідно. В цілому ж відсоток уражених альтернаріозом 

рослин був вищим, ніж фітофторозом. Найбільше уражених рослин виявлено 

у сорту Лілея, а найменше – у сорту Явір. 

3. За величиною урожайності впродовж двох років перевагу мав сорт 

Слов’янка, який забезпечив в середньому урожайність на рівні 205,5 ц/га, що 

перевищувало рівень урожайності сорту Лілея на 16,5 %, а сорту-контролю 

Явір – на 34%. 
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Аннотация 

Проведена сравнительная оценка среднеспелых сортов картофеля по 

устойчивости к вирусным и грибковым болезням и урожайности. Выявлено 

влияние лет выращивания на величину урожайности и поражения болезнями. 

 

Summary 

A comparative assessment of middle potato varieties for resistance to viral 

and fungal diseases and yield. The influence of years of cultivation on yield and 

size of lesions of disease. 
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УДК 631.347.2:631.67 

 

СПОСІБ ЗМЕНШЕННЯ ІНТЕНСИВНОСТІ ШТУЧНОГО ДОЩУ ТА 

ПІДВИЩЕННЯ ШВИДКОСТІ ЗРОШЕННЯ  ДОЩУВАЛЬНИМИ 

МАШИНАМИ КРУГОВОЇ ДІЇ 

 
В. Сидоренко, В. Кучеренко, 

Південно-Українська філія УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого  

 

Запропоновано спосіб зменшення інтенсивності штучного дощу та 

підвищення швидкості зрошування з використанням дощувальних машин 

кругової дії. Наведені схеми застосування допоміжного дощувального крила, 

що дозволяє зменшити середню інтенсивність зрошення, привести її у 

відповідність швидкості всмоктування води ґрунтом, зменшити час 

проходження машини по колу зрошування. 

 

Ключові слова: дощувальна машина, інтенсивність дощу, час 

зрошування, витрати води, поливна норм, ерозія грунту 

 

Постановка проблеми. Зрошення є одним з основних чинників 

інтенсифікації землеробства в районах з недостатнім та нестійким природним 

зволоженням.  

Стійка тенденція до збільшення середніх температур, яка в останні роки 

спостерігається в цілому по Україні і особливо на її півдні, вимагає відповіді 

на це природне явище. І такою своєрідною відповіддю на нові виклики в 

сільському господарстві, що пов’язані зі зміною клімату і, як наслідок, все 

частішими засухами, є використання сучасної високопродуктивної 

широкозахватної дощувальної техніки. 

З досвіду експлуатації дощувальних машин можна зробити висновок, що 

за основними експлуатаційними, енергетичними та економічними 

показниками найбільш ефективним є використання машин кругової дії. Так у 

США більше 50% складають землі, що зрошуються круговими машинами. В 

Україні ці машини складають долю близько 65% [1]. 

Дощування має низку переваг у порівнянні з іншими способами 

зрошення: близькість до природного випадання опадів, рівномірність поливу, 

зволоження не лише ґрунту, але й приземного шару повітря, поліпшення 

мікроклімату і створення більш сприятливих фізіологічних умов життя 

рослин, збереження структури ґрунту за відповідної якості дощу. 

Водночас, дощування має й недоліки, одним з яких є небезпека розвитку 

ерозійних процесів ґрунту. 
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При застосуванні дощування на ґрунтах з низькою і середньою 

водопроникністю спостерігається невідповідність між інтенсивністю дощу та 

спроможністю ґрунту поглинати воду, що призводить до іригаційної ерозії 

його поверхні. 

Структура дощу, що створює дощувальна машина, характеризується 

інтенсивністю штучного дощу, розміром крапель, шаром опадів за один цикл 

та рівномірністю розподілення по зрошуваній площі. 

Меліоративні вимоги, що висуваються до якості штучного дощу, повинні 

забезпечувати високі товарні показники сільськогосподарських культур, що 

вирощуються у зрошуваному землеробстві. 

І однією з головних вимог є необхідність створення дощу з 

інтенсивністю, що не перевищує швидкість всмоктування води грунтом у 

певних умовах. 

За інтенсивності дощу, що перевищує всмоктувальну здатність ґрунту, 

утворюються калюжі і відбувається поверхневе стікання води, що призводить 

до порушення структури ґрунту, погіршення його водно-фізичних 

властивостей і розвитку ерозії його поверхневого шару. 

Однією з головних вимог для забезпечення безерозійного поливу, є 

обмеження допустимої інтенсивності штучного дощу (0,1-0,8 мм/хв) в 

залежності від типу ґрунту. Такі показники дощувальні машини забезпечити 

не можуть – середня інтенсивність дощу ρсер. сучасних дощувальних машин – 

часто більше 0,8 мм/хв. 

Таким чином, структура та інтенсивність дощу є найбільш складними 

параметрами дощувальних машин. Для зменшення інтенсивності необхідне 

розміщення насадок на відкрилках (для збільшення площі розподілення 

опадів), або зменшення витрати води машиною, що призводить у першому 

випадку до ускладнення її конструкції і подорожчання машини в цілому, а в 

другому – до зменшення продуктивності.  

Ще одна проблема. У спекотну пору необхідно якнайшвидше здійснити 

полив культур, щоб забезпечити вологою рослини в однаковій мірі на 

початку та в кінці круга зрошення. Або необхідно транспортувати 

дощувальну машину на іншу позицію, яка не забезпечена дощувальною 

технікою. У цьому випадку необхідно зменшити час проходження 

дощувальної машини по кругу зрошення. 

Тому виникає питання, як не знижуючи продуктивності дощувальної 

машини кругової дії і без зміни конструкції водопровідного поясу 

забезпечити ерозійну безпеку ґрунту та підвищити швидкість зрошування. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Для підвищення врожайності 

сільськогосподарських культур необхідне створення оптимальних умов 

зростання рослин за допомогою направленого регулювання водного, 

повітряного і поживного режимів. Одним з ефективних прийомів 

сприятливого впливу на ці умови є застосування дощувальних машин.  
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Так, зі збільшенням інтенсивності дощу зменшуються глибина 

промочування та ступінь зволоження ґрунту після поливу, а також число 

структурних водостійких ґрунтових агрегатів більше 1 мм. 

Припустиме значення інтенсивності визначається всмоктувальною 

здатністю ґрунту. Вона в свою чергу залежать від типу ґрунту, його 

вологості, структурного стану, ухилу місцевості, рослинного покриття і в 

процесі поливу поступово знижується. 

Інтенсивність дощу, що дорівнює швидкості усмоктування води ґрунтом 

називається допустимою, що в свою чергу формулює поняття допустимої 

поливної норми без утворення поверхневого стоку і розвитку ерозійних 

процесів. 

За даними багаторічних досліджень вчених, структура ґрунту, виходячи з 

його механічного складу зберігається за інтенсивності дощу: для важких ґрунтів 

– (0,1-0,2) мм/хв.; середніх – (0,2-0,3) мм/хв.; легких – (0,3-0,8) мм/хв [2, 3, 6]. 

Такі ж вимоги встановлені і Державними будівельними нормами України [4]. 

Значення інтенсивності дощу суттєво впливає на техніко-технологічні та 

конструкційні показники дощувальних машин. Чим більше витрати води 

машиною, тим більшими повинні бути площа одночасного зволоження та 

робоча швидкість руху дощувальної машини, з тим щоб не допустити стоку.  

Як вже зазначалося вище, зі значенням інтенсивності дощу пов’язано 

поняття допустимої норми поливу без утворення стоку. 

Оскільки водопроникність ґрунту під час поливу з часом знижується, 

причому тим швидше, чим менш структурований грунт, інтенсивність дощу 

зі збільшенням поливної норми слід зменшувати. 

У той же час, зниження інтенсивності дощу призводить до великих втрат 

енергії на його створення, збільшення випаровування води в повітрі і 

розтягнутості строків поливу. Тому важливим є суміщення параметрів дощу з 

техніко-економічними і конструкційними показниками дощувальних машин 

та агрономічними і фізичними вимогами з боку культури та типу ґрунту.  

Крім того, висока інтенсивність дощу та негативний вплив її на 

поверхневий стан ґрунту призводять до нерівномірності кількісного 

розподілу опадів, що в свою чергу впливає на розвиток та стиглість 

сільськогосподарських культур [5]. 

Таким чином, для зменшення негативного впливу штучного дощу на 

структуру ґрунту при застосуванні дощувальних машин кругової дії виникає 

питання зменшення інтенсивності штучного дощу, не зменшуючи при цьому 

продуктивності цих машин. 

Постановка завдання. Як вже зазначалося, застосування дощувальних 

машин, в тому числі і кругових має цілу низку недоліків: 

- невідповідність інтенсивності штучного дощу, яку створює дощувальна 

машина, швидкості всмоктування води ґрунтом; 



252 

- швидкість зрошення при внесенні запланованих поливних норм може 

призвести в спекотну пору до невідповідності строків поливу потребам 

вегетаційного розвитку с.-г. культур у певний проміжок часу через збільшене 

випаровування води в повітрі та на поверхні ґрунту;  

- велику поливну норму для зменшення інтенсивності дощу необхідно 

вносити за декілька разів, при цьому збільшується кількість проходжень 

дощувальної машини та енерговитрати на процес дощування. 

Тому основним завданням є створення штучного дощу круговими 

дощувальними машинами з інтенсивністю, що не перевищує швидкість 

усмоктування води ґрунтом та підвищення швидкості зрошення за рахунок 

зменшення часу повного оберту дощувальної машини по кругу зрошення.  

Внаслідок цього виконати рівномірний полив рослин, зменшити 

випаровування води в повітрі та на поверхні ґрунту, забезпечити 

відповідність інтенсивності штучного дощу агротехнічним вимогам, що 

дозволить уникнути ерозійних процесів у ґрунті, уникнути стоку води та в 

кінцевому результаті підвищити рентабельність вирощування 

сільськогосподарської продукції. 

Виклад основного матеріалу. Поставлене завдання виконується тим, що 

для зменшення інтенсивності штучного дощу та підвищення швидкості 

зрошування дощувальними машинами кругової дії використовується два 

поливних крила, які мають однакову довжину і одну вісь обертання, яка 

співпадає з віссю гідранта. 

Допоміжне крило рухається по кругу зрошування за ведучим крилом по 

колії ведучого крила під кутом αс, утворюючи сектор. Середню інтенсивність 

штучного  дощу визначається по формулі: 

 

                                        ρсер. = 

caR

Q
2

120 ,                                                   (1) 

 

де, ρсер. – середня інтенсивність дощу, мм/хв;  

Q – витрати води дощувальною машиною, л/с;  

R – радіус поливу, м;  

αс – кут сектору захвату дощу в даний момент часу. 

 

За умови рівномірного розподілу поливної норми на два крила витрати 

води Q на кожне крило дощувальної машини будуть вдвічі меншими та 

становитимуть 
2

Q . 

Отже, з встановленням на дощувальну машину додаткового крила 

середня інтенсивність дощу зменшиться. Її значення буде визначатимуть за 

формулою: 

 



253 

2
5

3
 

 

                                     ρ сер. =  
2

Q

caR 2

120  = 

caR

Q
2

60                                      (2) 

Це пояснюється кресленням (рис. 1).                                                             

Зв'язок між інтенсивністю дощу та тривалістю поливу до утворення 

калюж для безнапірної інфільтрації виражається гіперболічною залежністю: 

 

                                   t доп. = С / ρс
α
 ,                                                (3) 

 

де,  tдоп. – час дощування з даною інтенсивністю ρс до утворення калюж, 

тобто час дощування до збереження безнапірної стадії інфільтрації, год; 

С – коефіцієнт, що характеризує всмоктувальну здатність ґрунтів, 

(постійне усмоктування), який не залежить від інтенсивності і, для даних 

структури дощу та ґрунту, залишається постійним; 

α – показник степені, що характеризує криву всмоктування і залежить від 

типу ґрунту. 

При цьому параметри С і α завжди визначають для конкретних ґрунтових 

умов при певній якості дощу. 

Залежність (3) підтверджує, що зі збільшенням інтенсивності дощу 

скорочується час можливого дощування до початку утворення калюж. 

Якщо прийняти до уваги, що (ρс * tдоп ) є норма поливу, то з формули (3) 

можна визначити допустиму норму поливу без утворення стоку: 

 

                                      mдоп. = С / ρ
α -1

                                                 (4) 

 

Визначення часу зрошування за формулою (6) досить складне, тому 

фактичну тривалість зрошування визначають за формулою: 

 

                                    T=
Q

m

60

1,0 
,хв.                                                  (5) 

 

де, T – час повного оберту дощувальної машини по кругу зрошування, 

год.;  

m –норма поливу, мм; 

  – коефіцієнт втрат поливної води на випаровування; 

 – площа зрошення з однієї позиції, м
2
; 

Q – загальні витрати води дощувальною машиною, л/сек. 

З формули (5) випливає, що тривалість зрошування T,  для дощувальних 

машин кругової дії знаходиться в прямій залежності від норми поливу m. 
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Наприклад, для дощувальної машини ―Фрегат‖ мінімальний час повного 

оберту навколо осі гідранта становить 50 год в залежності від норми поливу.  

У формулі (5) m – поливна норма, яку забезпечує дощувальна машина з 

одним крилом. При установці допоміжного крила на дощувальну машину, 

поливна норма для кожного крила буде однаковою: m 1 = m 2 = m. 

Для зменшення часу зрошування ведуче та допоміжне крило 

встановлюються на дощувальній машині під кутом 180 град. одне відносно 

одного. Це пояснюється кресленням (рис. 2).  

Наприклад, ведуче крило починає рух по колу зрошування з точки В. 

Одночасно з початком руху ведучого крила починає рух з точки А по колу 

зрошення і допоміжне крило. Ведуче крило доходить до точки А, допоміжне 

крило доходить до точки В і зупиняються, виконавши полив усього кола 

зрошування. Кожне крило, при цьому, зрошує половину круга. Як видно з 

цього прикладу, час зрошування зменшується вдвічі. 

Тоді час t – час зрошування круга зрошування двома крилами буде 

дорівнювати 
2

T
, або з формули (5) одержуємо наступний вираз: 

                                          t= 
Q

m

120

1,0                                           (6) 

 

 
 

Рисунок 1 – Спосіб зменшення інтенсивності штучного дощу  
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Рисунок 2 – Спосіб підвищення швидкості зрошення 

 дощувальними машинами кругової дії 

 

Висновки 

Застосування запропонованого способу дозволяє досягнути наступних 

результатів: 

- використання допоміжного крила на дощувальній машині кругової дії 

дозволяє виконати рівномірний полив рослин як на початку так і в кінці 

круга зрошення; 

- зрошення двома крилами, які рухаються по одній колії, утворюючи 

сектор, дозволяє зменшити середню інтенсивність штучного дощу та 

забезпечити відповідність її агротехнічним вимогам (0,1 – 0,8 мм/хв); 

- зрошення двома крилами, які встановлено під кутом 180 град один 

відносно другого, дозволяє зменшити вдвічі час проходу крил по кругу 

зрошення – кожне крило здійснює півоберта, а в сумі два крила здійснюють 

повний оберт по кругу зрошення та забезпечують задану норму поливу; 

- зменшення часу проходу крил по кругу зрошення дозволяє підвищити 

швидкість зрошення; 

- розподіл поливної норми на два крила дозволяє зменшити тиск рушіїв на 

ґрунт та зменшити кількість проходів при зрошенні великими нормами поливу. 

Спосіб дозволяє, застосовуючи дощувальну машину кругової дії з 

додатково встановленим крилом, зменшити середню інтенсивність зрошення, 

привести її у відповідність швидкості усмоктування води грунтом, зменшити час 

проходу крил по кругу зрошення. Внаслідок цього виконується рівномірний 

полив рослин, забезпечується відповідність інтенсивності штучного дощу 

агротехнічним вимогам, забезпечується без ерозійний процес зрошення, 
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збільшується швидкість зрошення, в кінцевому результаті підвищується 

рентабельність вирощування сільськогосподарської продукції [6]. 
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Аннотация 

Предложен способ уменьшения интенсивности искусственного дождя и 

повышения скорости орошения при использовании дождевальных машин 

кругового действия. Приведены схемы применения вспомогательного 

дождевального крыла, которое позволило уменьшить среднюю 

интенсивность орошения, привести ее в соответствие скорости 

всасывания воды почвой, уменьшить время прохода машины по кругу 

орошения. 

 

Summary  
A method is proposed for reducing the intensity of artificial rain and increase 

the speed of the irrigations using sprinkling machines circular action. Specified 

schemes of application of auxiliary sprinkler wing, which made it possible to 

reduce the average intensity of irrigation, to bring it in line the rate of absorption 

of water in the soil to reduce the time of passage of the machine in a circle 

irrigation. 
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УДК 57.086.8:631.11:637.1 
 

ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ  

МОЛОЧНОГО ТВАРИННИЦТВА В УКРАЇНІ 
 

М. Луценко, д-р с.-г. наук, проф.,  

УкрНДІПВТ ім. Погорілого 
 

У статті розглянуто основні напрямки відновлення галузі молочного 

тваринництва України. 
 

Ключові слова: нові технології, об’ємно-планувальні і технологічні 

рішення приміщень, доїльні системи, якість молока. 
 

Молочне тваринництво – одна з провідних галузей України, яка повинна 

забезпечити населення, в тому числі і дітей, високоякісними продуктами 

харчування у відповідності з фізіологічними нормами. Але, не дивлячись на 

таку високу місію, галузь в даний час знаходиться в тяжкому кризовому 

стані. Якщо в 1990 році на молочних фермах республіки утримувалося 

більше 6 млн корів, то в даний час поголів’я корів в сільськогосподарських 

підприємствах знаходиться на рівні 560-580 тис. голів, що призвело до 

різкого зменшення об’ємів виробництва молока на спеціалізованих молочних 

фермах та створило проблему в забезпеченні населення високоякісними 

молочними продуктами. Якщо в 90-ті роки виробництво молока на душу 

населення в рік становило 420 кг, що перевищувало нормативи МОЗ (380 кг), 

то в даний час в Україні на одну особу виробляється лише 206 кг, що явно не 

відповідає фізіологічним нормативам. Як результат – різні замінники в 

молочних продуктах та низька їх якість. 

Не дивлячись на різке зменшення поголів’я корів на спеціалізованих 

молочних фермах, в господарствах населення за роки незалежності поголів’я 

корів практично не змінювалось і знаходилось на рівні 2,0-2,3 млн. голів. На 

рисунку 1 наведено дані про виробництво молока в України, які свідчать про 

те, що в зв’язку із зменшенням поголів’я корів у сільськогосподарських 

підприємствах 80% його отримують в господарствах населення і лише 20% – 

на спеціалізованих молочних фермах. 

Такий перерозподіл виробництва молока став великою проблемою для 

переробних підприємств, так, як якість молока, що надходить з господарств 

населення, є досить низькою, і з нього, практично не можливо виготовити 

високоякісні молочні продукти. Статистичні дані свідчать про те, що через 

відсутність в господарствах населення доїльних установок, охолоджувачів 

молока та якісних мийних засобів 73,0% молока, реалізується другим 

гатунком і лише 24% – першим, 37,7% молока населенням продається 

охолодженим. 



258 

 
 

Рисунок 1 – Обсяги виробництва молока та поголів’я корів  

по господарствах різних категорій 

 

На сьогодні потенційні можливості господарств населення повністю 

вичерпані. Крім того, демографічна ситуація на селі свідчить про те, що 

виробництво молока в селянських подвір’ях буде з кожним роком 

зменшуватися. За таких умов державі необхідно змінювати підходи до 

вирішення проблеми виробництва молока. Тому, національним проектом 

«Відроджене скотарство» передбачено збільшення виробництва молока з 

11,2 млн тонн до 15,4 млн тонн за рахунок створення сучасних 

спеціалізованих підприємств з виробництва молока з ресурсоощадними 

технологіями. 

Досвід розробки проектів таких ферм свідчить про те, що створити 

сучасну молочну ферму з комфортними умовами утримання 

високопродуктивних тварин з використанням старих приміщень шириною 

18, 21 і 24 м практично неможливо. Це обумовлено  тим, що зміна утримання 

тварин з прив’язного способу на безприв’язний не змінює загальні умови їх 

утримання, зокрема не впливає на мікроклімат, який в таких приміщеннях не 

відповідає нормативним вимогам. Зокрема це висока вологість та 

загазованість приміщень і бактеріальне забруднення повітря за рахунок 

малого об’єму приміщення на одну голову. Крім того, при використанні 

старих приміщень, навіть при зміні способу утримання корів і доїння не 

забезпечується зменшення затрат праці на виробництво 1 ц молока, які 

сьогодні сягають 15-17 людино-годин. 

Розрахунки показують, що відновлення молочного тваринництва в 

Україні повинно здійснюватись на новій технологічній і технічній основі. 

Для цього при створенні спеціалізованих молочних ферм необхідно 

використовувати наступні принципи: 

− нові об’ємно-планувальні рішення приміщень для утримання різних 

технологічних груп тварин; 
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− комфортні умови утримання; 

− самообслуговування тварин з мінімальною кількістю техніки; 

− використання сучасних доїльних систем; 

− повноцінна кормова база; 

− затрати праці на виробництво 1ц молока – 2-3 людино-години; 

− енергетична незалежність; 

− екологічна безпека. 

Для реалізації даних принципів розроблено сучасний стандарт корівника 

та приміщення родильного відділення з новими об’ємно-планувальними і 

технологічними рішеннями. Це будівлі з легкозбірних конструкцій, бокові 

стіни яких облаштовані шторами із полімерних матеріалів. 

Розміри корівника наступні: ширина – 33 м (проти 21-24 м в типових 

приміщеннях), довжина приміщення залежить від планового поголів’я корів 

на фермі (рис. 2). Такі розміри приміщення обумовлені необхідністю 

створення комфортних умов утримання високопродуктивних корів і 

забезпечення якісного мікроклімату. Якщо в типових проектах об’єм 

приміщення на одну голову складає 20-40 м
3
, що відповідає існуючим 

нормативам, то в новому проекті корівника об’єм приміщення на голову 

сягає до 94,8 м
3
. 

 

 
 

Рисунок 2 – Корівник з новими об’ємно-планувальними  

і технологічними рішеннями 

 

Дослідження якості функціонування такого типу корівника в різні 

періоди року, в тому числі і в зимовий, за мінусових температур нижче 20
0
С, 

підтвердили їх високу економічну ефективність. Установлено, що 

використання в конструкції бокових штор і світлоаераційних гребенів 

практично в два рази збільшує рух повітря, що суттєво знижує наявність 

шкідливих газів, зокрема, аміаку – в 16,7 раз, сірководню – в 100,0 раз, а 
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вуглекислого газу – в 6,2 рази нижче нормативних вимог. В два рази 

зменшується і бактеріальна забрудненість повітря. 

Таким чином, дослідженнями встановлено, що корівник з новими 

об’ємно-планувальними і технологічними рішеннями може широко 

використовуватися при створенні нових спеціалізованих молочних ферм. 

Умови утримання в ньому забезпечують продуктивність корів на рівні 8,0 

тис. кг молока за лактацію. 

Спеціалізована молочна ферма на 1000 корів повинна мати 

відокремлену доїльну залу, укомплектовану доїльною установкою типу 

«Паралель» на 24 станки чи «Карусель» з відповідною кількістю станків. 

Вивчення процесу молоковіддачі у корів при використанні доїльної 

установки типу «Паралель» показало, що вона забезпечує якісне видоювання 

корів, високу якість молока та низький рівень захворювання маститом (табл. 1). 

 

Таблиця 1 – Показники молоковіддачі, якості молока та 

захворювання корів маститом за використання доїльної установки  

типу «Паралель» 

Назва показника 
Значення 

показника 

1. Загальний час доїння, хв. 6,46 

2. Загальний разовий надій молока, кг 11,6 

3. Середня інтенсивність молоковиведення, кг/хв. 1,79 

4. Максимальна інтенсивність молоковиведення, кг/хв. 3,6 

5. Якість молока:  

– кислотність, °Т 17,0 

– загальне бактеріальне обсіменіння, тис КУО/см3 139,7 

– кількість соматичних клітин, тис/см3 299,0 

6. Захворювання корів маститом, всього % 

в тому числі: 
12,6 

– клінічною формою, % 1,0 

– субклінічною формою, % 11,6 

 

Відомо, що молочна ферма не може нормально функціонувати без 

якісного родильного відділення. В зв’язку з цим поряд з базовим 

приміщенням корівника розроблено і другий тип приміщення – родильне з 

утриманням телят до двохмісячного віку (рис. 3). 

Використання такого родильного відділення в складі молочної ферми 

забезпечує якісне проведення отелів корів, а утримання телят після 

народження в легкозбірному приміщенні є покращеним варіантом холодного 

методу їх вирощування, так як виключає протяги і негативний вплив 

зовнішнього середовища в холодні та перехідні періоди року. 
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1 - секція для утримання новотільних корів; 2 - секція для утримання сухостійних корів;  

3 - секція для утримання глибокотільних нетелей; 4 - бокси для корів;  

5 - кормовий стіл; 6 - групові напувалки; 7 - скреперні транспортери; 8 - автоматичні щітки;  
9 - секція для отелення корів; 10 - секція для утримання новонароджених телят віком до 10 

днів; 11 - секція для утримання телят старше 10-ти днів;  

12 - автоматична станція для випоювання телят молоком; 13 - технологічний прохід 
 

Рисунок 3 – Родильне відділення з новими об’ємно-планувальними 

 і технологічними рішеннями 

 

Другим, не менш важливим напрямком у відновленій галузі молочного 

тваринництва, є створення сучасних молочних ферм з роботизованими 

системами доїння, що забезпечує не лише фізіологічне доїння корів та високу 

якість молока, а, найголовніше – звільнює фермера від виконання цієї 

складної операції, дозволяє йому бути вільним. 

Сьогодні в Європі розроблено декілька типів доїльних роботів 

(індивідуальних і групових), які вже впроваджені на тисячах ферм. Тому, 

використовуючи досвід європейських країн в Україні вперше розроблено 

проект і у ВАТ «Терезино» Васильківського району, Київської області 

побудована молочна ферма, де для доїння корів використовують 

роботизовані доїльні системи. 

Для їх впровадження розроблено новий стандарт корівника, який 

відрізняється від попереднього: його ширина становить 36 м (проти 33 м), 

висота 15 м, довжина – 150 м. Спосіб утримання корів – безприв’язно-

боксовий, годівля здійснюється з кормового столу шириною 5 м (рис. 4). 
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Рисунок 4 – Схема корівника з роботизованою системою доїння 

 

В центрі приміщення розміщено 8 роботизованих установок «VMS» 

фірми «De-Laval». Один робот-дояр обслуговує 60 корів (рис. 5). 

 

 
 

Рисунок 5 – Роботизована доїльна установка фірми «De-Laval» 
 

Проведеними дослідженнями встановлено, що корівник шириною 36 м 

також забезпечує комфортні умови утримання високопродуктивних корів з 

надоєм 9-10 тисяч кілограм за лактацію. Наявність в конструкції даху світло-

аераційного гребеня забезпечує освітленість на рівні 70,0 лк проти 35,0 лк в 

традиційному корівнику. При цьому швидкість руху повітря збільшується з 

0,16 м/с до 0,52 м/с, що зменшує його загазованість. Концентрація аміаку 

знижується з 10,5 мг/м
3
 до 3,0 мг/м

3
. 
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Дослідження процесу молоковіддачі у корів показали переваги 

роботизованих систем доїння у порівнянні навіть з доїльною установкою 

типу «Паралель». Так, середня інтенсивність молоковиведення за перші три 

хвилини і в цілому за доїння при використанні мотиваційного доїння значно 

вища і складає 2,6 і 2,01 кг/хв проти 2,22 і 1,73 кг/хв при доїнні корів на 

установці типу «Паралель». 

 

Таблиця 2 – Показники молоковіддачі, якості молока та захворювання 

корів маститом за використання різних систем доїння 
 

Показник 

Тип доїльної установки 

Робот-дояр 

«VMS» 
«Паралель» 

Середня інтенсивність молоковиведення  

в цілому за доїння, кг / хв  
2,01 1,73 

Максимальна інтенсивність молоковиведення, кг/хв 3,4 3,3 

Загальний час доїння, хв  6,44 6,46 

Середній разовий надій, кг  12,5 11,6 

Добовий надій, кг 29,6 23,2 

Якість молока:   

– кислотність, °Т 17,0 17,0 

– бактеріальне обсіменіння, тис  19,5 139,7 

Захворювання корів маститом, % 2,9 12,6 

 

При використанні роботизованої системи доїння забезпечується 

надзвичайно висока якість молока. Бактеріальне його обсіменіння складає 

лише 19,5 тис КУО/см3 при нормативах для першого ґатунку на рівні 

500 тис КУО/см3. Таке молоко доцільно використовувати для виготовлення 

продуктів дитячого харчування. Низький рівень бактеріального обсіменіння 

молока обумовлений, в першу чергу, відсутністю контакту молока з повітрям 

та низьким рівнем захворюваності корів маститом, так як в основу технології 

доїння при використанні роботизованих систем покладено так зване 

«мотиваційне доїння»: тварина сама заходить на доїння у період коли всі 

фізіологічні функції досягають максимального рівня. При цьому ємкість 

вим’я повністю заповнюється молоком, що сприяє підвищенню 

альвеолярного і цистернального тиску та забезпечує максимальну реалізацію 

рефлексу молоковіддачі. 

 

Висновки. Таким чином, дослідженнями встановлено: 

1. Відновлення галузі молочного тваринництва необхідно проводити 

шляхом створення сучасних спеціалізованих молочних ферм різних 

типорозмірів в залежності від умов того чи іншого регіону. 
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2. При створенні молочних ферм необхідно використовувати стандарт 

корівника шириною 33 м і висотою 15 м та родильного відділення з новими 

об’ємно-планувальними і технологічними рішеннями. 

3. Для впровадження в Україні роботизованих систем доїння необхідно 

використовувати стандарт корівника шириною 36 м та висотою 15 м. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены основные направления восстановления отрасли 

молочного животноводства Украины. 

 

Summary 

The state of the dairy industry of Ukraine is analyzed, reasons of the decline 

in milk production are established. 
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Суть проблеми. Забезпечення тваринницьких ферм достатньою 

кількістю кормів є обов’язковою умовою ефективного господарювання 

сільськогосподарських підприємств. Не менш важливою умовою є 

підвищення якості кормів, що впливає на продуктивність тварин та якість 

тваринницької продукції.  

Аналіз досліджень показує, що основним резервом збільшення 

виробництва кормів і покращення їх якості кормів є використання нових 

високопродуктивних кормозбиральних комбайнів. В Україні, на превеликий 

жаль, таких кормозбиральних машин не виготовляють. На західному ринку 

превалюють самохідні комбайни високої енергонасиченості. Потужність 

двигунів комбайнів найбільш відомих фірм – таких,  наприклад, як фірми 

Claas коливається від 286 к.с. до 623 к.с., John Deere – від 315 к.с. до 660 к.с., 

Krone – від 510 к.с. до 1020 к.с. Велика енергонасиченість комбайнів 

пояснюється високою (до 800 ц/га) урожайністю кормових культур і дає 

змогу застосовувати на них широкозахватні жниварки, а також оснащувати їх 

доподрібнювальними пристроями. Моделі комбайнів фірми Krone BIG X 800 

та BIG X 1000 оснащені кожний двома двигунами, які задіяні наступним 

чином: один двигун використовується для руху по дорозі і для заготівлі 

сінажу невеликої урожайності, а для заготівлі силосу при великій 

урожайності маси вмикається синхронно другий двигун. Під час роботи двох 

двигунів досягається загальна потужність 836 к.с. та 1020 к.с. Для машин 

цього типу характерними є високий ступінь автоматизації та гідрофікації, 

наявність досконалих камене-металодетекторів, бортових комп’ютерів, 

сучасних моніторів, що контролюють технічні параметри комбайнів процес 

збирання врожаю в цілому [1,2.3,4,5]. 

Формулювання цілей статті: дослідження конструкції основних вузлів 

кормозбиральних комбайнів та їх вплив на якісні показники роботи. 
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Виклад основного матеріалу. Якісні показники роботи сучасних 

кормозбиральних комбайнів багато в чому залежать від конструкції основних 

вузлів, серед яких суттєву роль відіграють живильний і подрібнювальний 

апарати. Живильний апарат являє собою систему вальців і слугує для подачі 

маси до подрібнювального барабана. Перша пара вальців виготовлена із 

ненамагнічуваної сталі, де і встановлений металодетектор. Під час попадання 

сторонніх предметів, які намагнічуються, спрацьовує металодетектор і 

автоматично відключає живильний апарат, що запобігає їхньому попаданню 

в подрібнювальний барабан. На комбайнах фірми „Krone‖ відстань від 

металодетектора до подрібнювального барабана становить 820 мм [1,3], що 

забезпечує безпеку в роботі за максимальної довжини нарізки. Така відстань 

не дає змоги жодному металевому предмету потрапити до подрібнювального 

барабана.  

Для подовження строку експлуатації вальці оснащені змінними 

зубчастими планками. Найбільш поширена чотиривальцева схема 

живильного апарата, яка використовується в комбайнах таких відомих фірм, 

як „Claas‖ (комбайни Ягуар – моделі 830, 850, 870, 890, 900), John Deerе 

(моделі 7200, 7300, 7500, 7700, 7800)[2,4,5]. Фірма „Krone‖ в моделях BIG X 

500, BIG X 650, BIG X 800, BIG X 1000 використовує шестивальцевий 

живильний апарат (три пари), що дає можливість забезпечувати більш 

ефективне попереднє підпресовування маси [1,3]. При цьому процес 

подрібнення маси подрібнювальним барабаном здійснюється легше та 

точніше. Завдяки гідравлічному регулюванню обертами вальців та в 

залежності від кількості ножів подрібнювального барабана на комбайнах BIG 

X безступінчасто регулюється довжина нарізки від 2,5 мм до 28 мм.  

Вальці розташовані таким чином, що маса транспортується прямим 

потоком. При цьому забезпечується найвища пропускна здатність комбайна. 

Комбайни фірми „Krone‖ оснащені системою AutoScan, яка автоматично 

виконує настроювання довжини нарізки в залежності від ступеня стиглості і 

вологості кукурудзяної маси (коричневий колір кукурудзи свідчить про 

більш високий ступінь зрілості маси по відношенню до тієї у якій більше 

зеленого пігменту [1,3].  

Система AutoScan полегшує працю механізатора, знижує витрати 

палива, завдяки подрібненню на довжину, яка відповідає стиглості 

кукурудзяної маси. 

Для підвищення якості заготовлюваної маси комбайни фірми „Claas‖ 

оснащені системою для внесення консервантів безпосередньо під час 

виконання технологічного процесу. 

На сучасних кормозбиральних комбайнах застосовують два типи 

подрібнювальних барабанів – дискові і барабанні. В конструкціях 

монокомбайнів переважають барабанні подрібнювачі. На сучасних 

кормозбиральних комбайнах встановлюють барабани діаметром від 406 мм 

до 800 мм і шириною від 520 мм до 800 мм. Збільшення ширини 
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подрібнювального барабана дозволяє підвищити площу перерізу 

приймальної горловини і збільшити продуктивність комбайнів. 
 

Таблиця 1 – Основні параметри подрібнювальних барабанів  

кормозбиральних комбайнів 

Показники Ягуар 830, 850, 

870, 890, 900 

Джон Дір 7200, 

7300, 7400, 7500, 

7700,7800 

BIG X 500, BIG X 

650, BIG X 800, 

BIG X 1000 

Кількість ножів, шт. 20/24/28 40/48/56 20/28/40 

Діаметр, мм 630 610/683/800 660 

Ширина, мм 750 710/830 800 

Частота обертання, 

об/хв. 
1200 1150/1000 1100 

Розташування ножів V-подібно 4 ряди (секційно) V-подібно 
 

Відомо, що найпоживніший силос отримують з кукурудзи при її 

збиранні у фазі воскової або повної стиглості. Проте при подрібненні 

кукурудзи звичайними подрібнювальними барабанами зерно залишається 

неподрібненим, а відтак погіршується його перетравлення. Тому, щоб 

забезпечити більш повніше використання зернової фракції кукурудзи, 

сучасні кормозбиральні комбайни оснащуються доподрібнювальними 

пристроями (рифленими плющильними  вальцями). Плющильний ефект 

підвищується, якщо плющильні вальці обертаються з різною швидкістю. 

Різниця в швидкості обертання вальців створює ще й розтиральний ефект. 

Різниця в частоті обертання становить приблизно 20 %. Діаметр плющильних 

вальців комбайнів фірми „Kronе‖ становить 250 мм. Завдяки більшому 

діаметру і меншому числу обертів забезпечується мінімальне зношування, 

більша пропускна здатність і більша площа для плющення. Фірма „Claas‖ 

застосовує плющильні вальці із змінною робочою поверхнею. Зазор між 

вальцями встановлюється оператором з кабіни або безпосередньо на самому 

доподрібнювачі через гідромеханічний пристрій. 

Для заготівлі грубостеблих кормів кормозбиральні комбайни 

комплектуються жниварками трьох типів: платформними, рядковими та 

барабанними. На даний час провідними фірмами встановлюються 

жниварками барабанного типу. Так, фірма John Deere комплектує свої 

комбайни жниварками фірми „Kemper‖ (рис. 1) барабанного типу з шириною 

захвату 3 м, 4,5 м, 6,0 мм, 7,5 м. Фірма „Claas‖ комплектує комбайни 

жниварками барабанного типу власного виробництва RU 450 i RU 600 із 

шириною захвату 4,5 м і 6,0 м (рис. 2). Комбайни BIG X фірми „Kronе‖ 

комплектуються адаптерами „Easy Colleсt‖ (рис. 3) для скошування 

грубостеблих культур з шириною захвату 6,0 м, 7,5 м, 9,0 м, 10,5 м. Адаптери 

цього типу являють собою нову концепцію різальної та транспортувальної 

системи. 
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Рисунок 1 – Комбайн Джон-Дір 7300 з жниваркою фірми Кемпер 

 

 
 

Рисунок 2 – Комбайн Ягуар з жниваркою RU 600 
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Рисунок 3 – Комбайн BIG X з жниваркою EasyCollect 9000 

 

Адаптер складається з навісного пристрою, до якого шарнірно з обох 

боків прикріплена різальна частина. На різальній частині змонтовані дві 

зірочки, по яких переміщується ланцюг із захватами. Під захватами 

знаходяться протирізальні частини. Стебла кукурудзи за допомогою захватів 

направляються уздовж пластин, перерізаються і подаються в живильний 

апарат. Всередині різальної частини розташовані ротаційні ножі, які 

призначені для зрізування низькорослих рослин. Вони розміщені таким 

чином, що не зрізують залишки стебел кукурудзи. За допомогою 

гідроциліндрів різальна частина переводиться із транспортного положення в 

робоче і навпаки. Завдяки такій конструкції і принципу роботи вдалось 

значно зменшити кількість механізмів і приводів, а отже, і витрати на 

технічне обслуговування.  

Адаптери такої конструкції не застосовуються на машинах інших фірм-

виробників кормозбиральної техніки. Адаптери „Easy Colleсt‖ є 

прогресивними в розробці пристосувань для збирання кукурудзи на силос. 

Під час проведення випробувань кормозбиральних комбайнів (Ягуар 

890, фірми „Claas‖ ФРН, BIG XV-12 фірми‖Kronе‖ ФРН, „John Deere 7300‖, 

фірми John Deere, США) була відмічена їх висока технічна надійність, добра 

якість подрібнення маси. 

Продуктивність комбайнів досить висока: 

- комбайн Ягуар 850 – 296 т/год основного часу; 
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- комбайн Джон Дір 7300 – 131 т/год основного часу; 

- комбайн BIG XV-12 – 359 т/год основного часу. 

Кількість часток до 30 мм у подрібненій масі становить 92 % – 96 %. 

Однією з основних умов ефективного використання енергонасичених 

кормозбиральних комбайнів є забезпечення їх відповідними за місткістю і 

вантажопідйомністю транспортними засобами. 

 

Висновки 

При цьому на основі проведених досліджень, виходячи з середньої 

норми силосу в раціоні корів молочного напрямку можна визначити 

максимальне поголів’я, для якого може забезпечити заготівлю кормів той чи 

інший комбайн (при однотипній годівлі). З врахуванням економічних 

показників і технічних можливостей комбайнів можна зробити висновок про 

їх ефективне використання. 

Комбайни Ягуар і Джон Дір найбільш ефективні на заготівлі 

високоякісного силосу кукурудзи за урожайності більше 50 т/га для поголів’я 

від 600 до 1000 корів дійного стада. Застосування їх можливе і в 

господарствах з меншим поголів’ям, але річне завантаження тоді 

становитиме лише 50 %. Комбайни BIG X доцільно і ефективно 

використовувати у великих агрофірмах з поголів’ям від 1000 до 3000 корів 

дійного стада на заготівлі високоякісного силосу кукурудзи за урожайності 

більше 60 т/га.  
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Аннотация 

Рассмотрены конструкции основных узлов кормоуборочных комбайнов 

и их влияние на качественные показатели работы. 

 

Summary 

The main components design of forage harvesters and their impact on the 

qualitative performance. 
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ОЦІНКА ТЕХНОЛОГІЙ ДОЇННЯ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ  

В УМОВАХ МОЛОЧНО-ТОВАРНОЇ ФЕРМИ 

 

В. Рубльов, д-р техн. наук, проф., О. Дев’ятко, 

Національний університет біоресурсів і природокористування України 

Розроблена конструкція кришки доїльного відра, що скорочує витрати 

часу на доїння в порівнянні з традиційною технологією. За удосконаленої 

технології зменшується бактеріальне забруднення молока у порівнянні з 

традиційною технологією. 

Ключові слова: молоко, процес, доїльний апарат. 

Суть проблеми. Виробництво молока залежить від матеріально-

технічного процесу доїння, а також технології і способу утримання тварин. 

Всі ці фактори діють в системі «людина-машина-тварина-середовище». 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Головна проблема, з якою 

стикаються молокопереробні підприємства, – це нестача якісної сировини. 

Тому необхідно звернути увагу на те чи розуміє виробник визначення 

поняття «якості», адже це сутність існування людства.  
Вирішувалися питання якості молока під час доїння в наукових 

розробках А.І. Фененко, І.Д. Богдан, Є.І. Адмін, І.І. Ревенко, Д.Г. Кабаладзе, 

В.І. Ачкевич, В.І. Рубльов, Л.П. Карташов та ін., які стверджували, що 

причиною погіршення якості молока є його рух в молокопроводі та 

нестабільність рівня вакууму і частоти пульсації доїльних апаратів. 

Питанням технології процесів виведення молока займалися вітчизняні і 

зарубіжні вчені й фахівці, у тому числі: Фененко А.І., Адмін Є.І., 

Луценко М.М., Ясенецький В.А., Дриго В.О., Кармановский М.І., 

Мельников В.М., Карташов В.І., Ревенко І.І., Рубльов В.І., Брагінець М.В. та 

ін. Таким чином захист в розглянутих роботах полягав у зміні швидкості його 

транспортування молока та збереження продуктивних показників тварини.  

Формулювання цілей. Основним завданням є підтримка бактеріального 

обсіменіння молока, що потрапляє до споживача на рівні виходу з тварини. 

Найбільше часу витрачають на операцію машинного доїння тварини. 

Таким чином, доцільно шляхом удосконалення доїльного апарату, що 

використовується, скоротити кількість санітарно-показових мікроорганізмів в 

молоці та час на його транспортування, а також зменшити навантаження на 

оператора машинного доїння. 

Методи дослідження. Методика досліджень була виконана на основі 

системного аналізу з використанням фактографічного методу та реєстрації 

спостережень за процесом доїння з наступною математичною обробкою. 
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Виклад основного матеріалу досліджень. Відповідно до технологічної 

карти доїння [1] для роботи двома доїльними апаратами затрати праці на 

машинне доїння на установці АД -100 складаються для групи корів з 16 голів 

– з виконання підготовчих та заключних операцій. Доїльні апарати 

переставляють в указаній послідовності до закінчення доїння всіх корів, на 

що витрачається 55,5 хв. Загальні витрати часу на машинне доїння становить 

67,2 хв. [6]. На основі цього відповідно до вказаної послідовності було 

розроблено порядок машинного доїння корів трьома доїльними апаратами 

доїльної установки УДБ – 100 групи корів з 22 голів (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Порядок виконання операцій з доїльними  

апаратами оператором машинного доїння 

 

Як бачимо, найбільше часу витрачається на виконання операцій 

переливання молока з доїльного відра по збірним відрам та перенесення їх до 

майданчика й переливання в бідон, а також переходи на промивання фільтра. У 

цей період відбувається найбільше забруднення молока від впливу 

зовнішнього середовища. Середня кількість загального бактеріального 

забруднення молока, відповідно до даних аналізу відбору проб Державної 

лабораторії ветеринарної медицини при обробітку з допомогою Microsoft Excel 

програма аналізу даних математичної статистики становить 2598 КУО/см
3
, а 

кількість соматичних клітин 1045,6 тис./см
3
.  
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З огляду на порядок виконання операцій доїльними апаратами 

відповідно до рисунку 1 для зменшення витрат часу була розроблена 

конструкція кришки доїльного відра шляхом встановлення додаткових 

кранів, фільтра та шлангів [7]. Це дозволило скоротити навантаження на 

оператора машинного доїння.  

У зв’язку з цим розрахунком роботи, яку виконує оператор під час 

транспортування молока встановлено, що за базової технології доїння 

формула визначення роботи з наповнення одного бідона матиме вигляд: 
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           )        

    (         
 

 
  

      

 

 
           ),            (1) 

 

де      – маса молока,      – маса збірних відер,    – шлях 

транспортування,   – висота піднімання збірного відра,    – висота 

піднімання збірного відра до горловини бідону,   – ширина стійла,   – 

прискорення вільного падіння,   – час транспортування. 

За удосконаленої технології доїння: 

 

  
 ((               ) )

          
         

 

 
 (              )  (

        

 
)
 

 

 
 ((               ) )

          
                 

 

 
((              )  

(
        

 
)
 

),                                          (2) 

 

де      – маса візка,      – маса бідона,      – маса молока,   – кут 

нахилу візка під час транспортування,   – шлях транспортування,   – 

кількість корів. 

Це дозволить відповідно до ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ «Общие санитарно-

гигиенические требования к воздуху рабочей зоны» змінити категорію 

фізичних навантажень та заощадити енерговитрати оператора машинного 

доїння за рахунок зменшення кількості переходів під час перенесення збірних 

відер до молочного майданчика за відсутності переходів на промивання 

фільтра. При цьому зменшується негативний вплив забруднення молока від 

впливу зовнішнього середовища. За даними відбору проб середнє загальне 

бактеріальне забруднення молока сягає 742,5 КУО/см
3
, а кількість 

соматичних клітин 271,6 тис./см
3
. 

Затрати часу на виконання технології доїння становлять відповідно 

кількості корів, що обслуговує один оператор машинного доїння згідно з 
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нормативними показниками. Більш точніші дані отримують від 

хронометражних спостережень виконання даної технології. Нормативні 

витрати часу на доїння корів в умовах ферми визначені за «Типовыми 

нормам обслуживания крупного рогатого скота». Загальні витрати часу, що 

витрачає оператор машинного доїння, враховуючи кількість тварин n, та 

оперативний час     на обслуговування однієї голови: 

       .                                                      (3) 

Для цього визначаємо час, який необхідно витратити на звільнення 

повного доїльного відра. Порівняння операцій, за винятком однакових по 

переливанню одного доїльного відра до бідону за базової та удосконаленої 

технології доїння складаються з наступних (табл. 1). 

Згідно витратами оперативного часу при наповненні одного доїльного 

відра в середньому обслуговується дві тварини. 

Відповідно до затрат оперативного часу при наповненні одного 

доїльного відра в середньому обслуговується дві тварини. Розгляд проводимо 

за різними операціями, що не є спільними в обох технологіях доїння при 

переливанні повного доїльного відра відповідно. 

Значні витрати часу йдуть на виконання допоміжних операцій 

перенесення і переливання молока з доїльного відра до бідона, який 

встановлений на молочній площадці, а також на промивання фільтра після 

переливання доїльного відра.  

 

Таблиця 1 – Операції з переливання одного доїльного відра за базової та 

удосконаленої технології (без врахування однакових дій) 

№ 

пп 
Базова 

Умовне 

позначення 
Удосконалена 

Умовне 

позначення 

1 2 3 4 5 

1 
Перенесення доїльного 

відра до збірних відер 
   

Приєднання 

бідону до вакууму 
   

2 
Відкривання кришки 

доїльного відра 
   

Відкривання 

кранів на кришці 

доїльного відра 
   

3 
Переливання молока по 

збірних відрах 
   

Відкривання 

кранів на кришці 

бідона 
   

4 
Закриття кришки 

доїльного відра 
   

Перекачування 

молока 
   

5   
Закриття кранів на 

кришці бідона 
   

6   

Закриття кранів на 

кришці доїльного 

відра 
    

7   
Від’єднання від 

вакууму бідона 
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1 2 3 4 5 

Допоміжні операції 

8 

Перенесення збірних 

відер до молочного 

майданчика 
    - - 

9 
Відкривання кришки 

бідона 
    - - 

10 Переливання 1 відра     - - 

11 Переливання 2 відер     - - 

12 Закриття кришки бідона     - - 

13 
Зняття марлевого фільтру 

з бідона 
    - - 

14 Перехід до промивочної     - - 

15 Промивання фільтра     - - 

16 
Повернення до молочного 

майданчику 
    - - 

17 Відкриття кришки бідону     - - 

18 

Встановлення фільтру та 

прикриття кришкою 

бідона 
    - - 

19 
Повернення до доїльних 

апаратів 
    - - 

 

При доїнні за удосконаленою технологією з використанням нової 

конструкції кришки відра від оператора не вимагається значних затрат часу 

на допоміжні операції. При цьому не відбувається поєднання двох середовищ 

повітря і молока за рахунок відсутності простоювання молока в відрах. 

Витрати часу на виконання операцій, за виключенням спільних в обох 

технологіях при переливанні одного доїльного відра показують наступне. За 

базової технології: 

 

                                                         
           ,                            (4) 

 

За удосконаленої технології: 

 

                              .                      (5) 
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Результати розрахунку часу для порівняння технологій виконані з 

використанням програми математичної статистики та представлені в таблиці 2. 

 

Таблиця 2 – Результати обробітку розрахунку часу  

з використанням програми математичної статистики 
 

№ 

пп 
Показник Базова технологія 

Удосконалена 

технологія 

1 Середнє 1591 1175 

2 Стандартна похибка 14,44645285 1,549193 

3 Медіана 1593 1174 

4 Стандартне відхилення 32,30325061 3,464102 

5 Дисперсія вибірки 1043,5 12 

6 Ексцес -2,080477201 3,979167 

7 Асиметричність -0,142620059 1,86436 

8 Інтервал 77 9 

9 Мінімум 1551 1172 

10 Максимум 1628 1181 

11 Сума 7955 5875 

12 Розмір 5 5 

13 Рівень надійності (95%) 40,10978331 4,30125 

 

Відповідно таблиці 2 середній час транспортування для генеральної 

сукупності лежить в межах: базової технології 1591 с., удосконаленої 

технології 1175 с.  

Отже, скорочення витрат часу на перекачування молока за одну зміну 

становить                     с. 

Згідно з результатами оцінки методів доїння корів, тривалість виконання 

роботи скорочується на 81,6 % за удосконаленої технології за одну зміну доїння. 

Висновки 

При використанні розробленої конструкції кришки доїльного відра 

скорочуються затрати часу на доїння в порівнянні з традиційною технологією 

доїння та зменшується робота, яку виконує оператор на 81,6%. За 

удосконаленої технології загальне бактеріальне забруднення молока в три – 

чотири рази менше, ніж за традиційної технології. 

 

Література 

1. Довідник зооінженера / М.І.Машкін, Д.І.Барановський, О.І.Сокол та 

ін.; За ред. М.І.Машкіна.— К. : Урожай, 1989.— 320 с 

2. Показники якості молока [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

[http://volynland.volyn.in/articles/30.html] 



277 

2
7

7
 

 

3. Ревенко І.І., Брагінець М.В., Ребенко В.І. 2012: Машини та 

обладнання для тваринництва: Підручник. – К.: Кондор, – 713. 

4. Карташов Л.П, Колпаков А.В., Василевский Г.П., Ушаков Ю.А., 

Королев А.С., Панин А.А. 2010: Инженерные методы обеспечения качества 

молока. Механізація та електрифікація сільського господарства. Випуск 84. – 

Глеваха, 2010. – 168. 

5. Фененко А.І. Механізація доїння корів. Теорія і практика. 

Монографія. К: 2008. с. 24. 

6. Мельников С.В. 1985: Технологическое оборудование 

животноводческих ферм и комплексов. Л.: Агропромиздат. - 640. 

7. Патент на корисну модель № 46575 Україна МПК (2009) А01J9/00 

Удосконалений доїльний апарат /Дев'ятко О.С., Дев'ятко О.В., Рубльов В.І., 

Ульянко С.О., Ульянко Н.С., Ульянко Н.М. Заявка U 2009 07656/ / заявл. 

27.07.2009 / опубл. 25.12.2009 / Бюл. № 24. 

 
Аннотация 

Разработанная конструкция крышки доильного ведра сокращает 

затраты времени на доение по сравнению с  традиционной технологией. При 

усовершенствованной технологии общее бактериальное загрязнение молока 

в три-четыре раза меньше, чем при традиционной технологии. 

 

Summary 

The developed construction of the cover of milking bucket reduces the 

expenditures of time for milking in comparison with the traditional technology. 

With the usovershenstvovannoy technology the general bacterial pollution of milk 

is three - four times less than with the traditional technology. 
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УДК 637.11 

 

ШЛЯХИ УСУНЕННЯ ДЕСТАБІЛІЗАЦІЇ  

ВАКУУМНОГО РЕЖИМУ ДОЇЛЬНИХ УСТАНОВОК 

 

Ю. Линник,  

Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет 

 

Проведено аналіз чинників дестабілізації вакуумного режиму доїльних 

установок. Встановлені основні вимоги до створення автоматичної системи 

сервоконтролю вакуумних насосів, яка дозволить усунути флуктуацію 

вакууму в процесі машинного доїння. 

 

Ключові слова: доїльна установка, вакуум, сервоконтроль, вакуумний 

насос, флуктуація, вимоги. 

 

Суть проблеми. Технічне та технологічне переоснащення галузі 

скотарства є одним з напрямів Національного проекту «Відроджене 

скотарство» [1]. На сьогодні існує широкий вибір високопродуктивних 

доїльних установок, основним визначальним параметром ефективної 

експлуатації яких є вакуумний режим [2]. Доїльна установка має відповідати 

фізіологічним потребам тварин і забезпечувати повноцінне стимулювання 

рефлексу молоковіддачі, якісне видоювання корів з певною періодичністю, 

убезпечення молочної залози та організму тварини від шкідливого впливу 

машини, одержання молока високої якості. Нестаціонарні коливання 

вакуумного режиму згідно з зоотехнічними та міжнародними техніко-

технологічними вимогами (ISO 3918 [3], ISO 5707 [4], ISO 6690 [5]) 

призводять до значного технологічного впливу на мікроструктуру молока та 

фізіологічний стан тварини. Таким чином, підвищення ефективності 

експлуатації доїльних установок шляхом стабілізації вакуумного режиму має 

народногосподарське значення і є актуальним. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню процесу 

стабілізації вакуумного режиму доїльних установок присвячені роботи таких 

вчених, як Л.П. Карташов [6], А.І. Фененко [7], Н.М. Подолько [8], 

В.О. Кітіков [9], Е.Б. Алієв [10-12] та інших дослідників. В роботах авторами 

було проведено моделювання фізичних процесів в доїльних установках. 

Однак зазначені роботи не освітлюють в повній мірі причини флуктуації 

вакууму в доїльних установках і відповідно до цього шляхи їх вирішення. 

Тому метою досліджень є встановлення чинників дестабілізації 

вакуумного режиму доїльних установок і пропозицій щодо їх усунення. 

Основні результати дослідження. Всі типи доїльних установок 

(доїльні установки, в яких доїння ведеться з відрами або безпосередньо в 

бідони; доїльні установки, оснащені молокопроводами; доїльні установки з 
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реєструючим молокоміром) являють собою складну гідравлічну мережу, яка 

містить у своєму складі кілька типів гідравлічних трактів, які відрізняються 

за своїми характеристиками [2]. До них відносяться (рис. 1-3): 

– молокопроводи, по яких рухається двофазний потік молочно-

повітряної суміші;  

– вакуумпроводи з однофазним повітряним потоком; 

– молокозбірники (або доїльні відра, бідони, реєструючи молокоміри), 

де, завдяки значному обсягу внутрішнього простору, швидкість потоку 

прагне до нуля і відбувається поділ рідкої і газоподібної фаз (молока та 

повітря); 

– доїльні апарати, в яких здійснюється пульсуючий режим течії як 

молока, так і повітря, що витрачається на створення пульсацій.  

Вся гідравлічна система типовою доїльної установки являє собою 

негерметичну систему з характерним об'ємом. Перетікання повітря всередину 

гідравлічної системи пов'язані із: 

– витратами повітря на пульсації в доїльних апаратах; 

– негерметичністю контактів між доїльними стаканами і дійками; 

– перетіканнями повітря в доїльні стакани з відкритим клапаном під час 

надягання і зняття їх з дійок; 

– негерметичністю трубопровідних з'єднань.  

 

 
 

Рисунок 1 – Схема доїльних установок, в яких доїння ведеться  

з відрами або безпосередньо в бідони 
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Рисунок 2 – Схема доїльних установок, оснащених молокопроводами 

 

 

 

 
 

Рисунок 3 – Схема доїльних установок з реєструючим молокоміром 

 

Крім повітряного потоку є перетікання молока (рідкої фази), а також 

утворення додаткової кількості газової фази за рахунок його випаровування.  
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Вакуум в доїльній установці підтримується за рахунок роботи 

вакуумного насоса, який компенсує потоки перетікання. Оскільки 

вищезазначені потоки нестабільні, а вакуумний насос працює в 

стаціонарному режимі, то в більшості доїльних апаратів застосовуються 

регулятори вакууму, що являють собою диференційний клапан, який 

відкривається, якщо різниця між зовнішнім і внутрішнім тисками перевищує 

допустиму межу. Таким чином, на роботу регулятора вакууму також 

необхідні витрати повітря.  

Аналіз роботи доїльних установок показує, що нестабільність вакууму в 

молочній системі є наслідком його флуктуації, яка спричинена:  

– порушеннями в роботі і несправностями вузлів молочної і вакуумної 

систем – флуктуація першого роду; 

– нестійкістю режимів течії молочно-повітряної суміші – флуктуація 

другого роду. 

Флуктуація вакууму першого роду можна усунути шляхом технічного 

обслуговування і ремонту доїльних установок із застосуванням 

універсальних діагностичних технічних засобів [2, 10-12].  

Флуктуацію вакууму другого роду визначається принципіальною 

особливістю молочної системи доїльної установки, яка полягає в тому, що 

витрати повітря і приплив молочно-повітряної суміші на вході в 

молокопровід можуть здійснюватися через один або декілька вибірково 

підключених в довільні моменти часу доїльні апарати. В силу цієї 

об’єктивної обставини, в молочній системі порушується стійкість режимів 

течії молочно-повітряної суміші, яка створює вказану флуктуацію вакууму.  

Ефективний режим роботи доїльної установки вимагає постійної 

підтримки необхідного рівня вакууму в молочній і вакуумній системах. 

Доставка молока від доїльних апаратів в молокозбірники, крім підтримки 

вакууму вимагає наявності необхідного потоку повітря. Контроль цих 

показників у різних точках і вузлах доїльної установки є важливим моментом 

для оптимального вакуумного режиму роботи доїльної установки і може бути 

забезпечений системою сервоконтролю вакуумних насосів. 

Система сервоконтролю вакуумних насосів доїльних установок повинна 

забезпечувати вирішення таких основних завдань: 

– вимірювання рівня вакууму і потоку повітря; 

– контроль рівня вакууму і потоку повітря; 

– надання рекомендацій про можливі джерела несправностей в роботі 

молочної і вакуумної систем. 

Згідно з ISO 6690 [5], система регулювання і продуктивність вакуумного 

насоса після пускового періоду повинні забезпечувати робочий рівень 

вакууму з відхиленнями в межах ± 2 кПа від номінального значення. Для 

ефективного регулювання продуктивності встановленого вакуумного насоса 
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втрати регулювання не повинні перевищувати 35 л/хв за атмосферним 

повітрям або 10 % ручного резерву, залежно від того, який параметр вищий. 

Висновки. В результаті аналізу чинників дестабілізації вакуумного 

режиму доїльних установок встановлені основні вимоги до створення 

автоматичної системи сервоконтролю вакуумних насосів, що дозволить 

усунути флуктуацію вакууму в процесі машинного доїння. 
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Аннотация 

Проведен анализ факторов дестабилизации вакуумного режима 

доильных установок. Установлены основные требования к созданию 

автоматической системы сервоконтроля вакуумных насосов, которая 

позволит устранить флуктуацию вакуума в процессе машинного доения. 

 

Summary 

The factors destabilization of the vacuum mode of milking machines. The 

basic requirements for the establishment of the automatic servo control vacuum 

pumps, which will eliminate the vacuum fluctuations in the milking machine. 
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ТЕХНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНІ РІШЕННЯ ВІДГОДІВЕЛЬНОЇ ФЕРМИ НА 

100 ГОЛІВ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ 

 

В. Смоляр, канд. с.-г. наук 

УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого 

 

Викладено техніко-технологічні рішення сучасної ферми для відго-дівлі 

великої рогатої худоби. 

 

Ключові слова: відгодівельна ферма, велика рогата худоба, 

виробництво яловичини, утримання ВРХ. 

 

Вступ. Поступове реформування аграрного сектора економіки України 

привело до того, що поряд з великотоварним виробництвом яловичини 

почали розвиватись малі ферми, які забезпечують не лише збільшення 

виробництва продукції, а і дозволяють вирішити соціально-економічні 

проблеми, зокрема, підвищення рівня життя  сільського населення та 

створення нових робочих місць на селі. 

Нині створення малих ферм з відгодівлі великої рогатої худоби (ВРХ) 

відбувається в умовах наявних можливостей господарств, які викори-

стовують різні типи старих тваринницьких будівель. У зв’язку з цим, ні 

технологія виробництва, ні системи утримання та обслуговування відгоді-

вельного поголів’я не відповідають сучасним вимогам, що cпричиняє великі 

затрати праці та кормів на виробництво одиниці продукції.  

Надто непрестижною вважається праця у сільському господарстві [1], у 

тому числі на фермах такого типу, особливо  для молоді.  

Згідно із заходами державної регуляторної політики та підтримки в 

Україні діє Національний проект «Відроджене скотарство» [2, 3], метою 

якого є забезпечення продовольчої безпеки держави стосовно виробництва 

яловичини, розвитку сільських територій, збільшення експортного потенціа-

лу галузі тваринництва. У ньому передбачено збільшення виробництва 

яловичини до 1,02 млн тонн, що в забійній масі становить 0,6 млн тонн, 

підвищення рівня середньодобових приростів молодняку ВРХ до 700-800 г, 

нарощування виробництва експортно-орієнтованої яловичини до рівня 0,15 

млн тонн, а також розвиток фермерських та особистих селянських 

господарств (ОСГ).  

З огляду на наведене, створення малих  ферм з виробництва яловичи-ни, 

які б відповідали сучасним вимогам, є досить актуальним. 

Мета досліджень – підвищення ефективності та нарощування обсягів 

виробництва яловичини шляхом розробки техніко-технологічних рішень 

сучасних ферм з відгодівлі ВРХ.  
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Методичні підходи. Розроблення техніко-технологічних рішень 

відгодівельної ферми на 100 голів ВРХ ґрунтувалось на використанні чинних 

вітчизняних нормативних документів [4], результатів аналітичних 

досліджень проведених в УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого [5], публікацій за 

результатами відвідання провідної у галузі тваринництва виставки в              

м. Ганновер (Німеччина) за програмою «Euro Tier» [6, 7, 8].  
Результати досліджень. Аналіз досвіду європейських країн з 

виробництва яловичини на малих фермах дозволив розробити технологію та 

техніко-технологічні рішення малої ферми на 100 голів відгодівельного 

молодняка. 

Вихідні критерії, які покладені в основу створення малої відгодівельної 

ферми:  

- виробництво яловичини в рік – 380,8 ц;  

- середньодобові прирости тварин на відгодівлі – 1000 г; 

- збереженість поголів’я – 98%; 

- витрати кормів на виробництво 1 ц приросту живої маси 

відгодівельного молодняка – 7,8 ц к. од. 

Розміщення усіх вікових груп відгодівельного поголів’я здійсню-ється в 

одному приміщенні з такими розмірами: ширина – 12 м, довжина –  58 м, 

висота – 6,0 м. Об’єм приміщення складає 3470 м
3
, у тому числі на одну 

голову ВРХ – 34,7 м
3
. Під час розроблення проекту малої ферми з відгодівлі 

ВРХ було враховано сучасне будівельне рішення відгодівельної ферми     

(рис. 1) німецької фірми «Rundbogen Hallen» [9]. 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1 – Відгодівельна ферма фірми «Rundbogen Hallen» 

 

Каркас будівлі – металевий, поперечний переріз якої має аркову форму. 
Стіни і дах будівлі відгодівельника покривають профнастилом. З боку 

розміщення тварин стіну висотою 3 м облаштовано сендвіч-панеллю. У 

верхній частині даху симетрично з обох сторін через кожні 2 м розміщені 

отвори, закриті полікарбонатом прозорим покрівельним для освітлення при-
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міщення в денний час доби. Розміри отворів: висота – 1,5 м;  довжина – 0,5 м. 

Поперечний переріз та об’ємний ескіз приміщення наведені на рис. 2, 3. 

 
 

1 – галерея з кормовим столом; 2 – напувалка; 3 – огородження секцій і кліток;             

4 – міні-трактор, агрегатований відповідними знаряддями; 5 – вигульні майданчики;     

6 – підлога бетонна; 7 – каркас металевий, покриття стін і даху з профнастилу;              

8 – стіна із седвіч-панелей; 9 – вентиляційні клапани із жалюзями 

 
Рисунок 2 – Тваринницька будівля на 100 голів ВРХ на відгодівлі  

(поперечний переріз) 
 

 
 

Рисунок 3 – Тваринницька будівля на 100 голів ВРХ на відгодівлі  

(об’ємний ескіз) 
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У зв’язку з тим, що не допускається утримання худоби постійно в 

темряві, в приміщенні передбачено штучне освітлення. 

Система вентиляції в приміщенні відгодівельника функціонує за 

рахунок облаштування вентиляційних клапанів з жалюзями, які розміщені 

вздовж гребеня будівлі. 

Спосіб утримання худоби – безприв’язний. 

У тваринницькій будівлі передбачено три секції (по дві клітки в кожній): 

перша секція для утримання бичків віком від 0,5 міс. до 6 міс.          (34 гол.); 

друга секція для утримання бичків віком від 6 міс. до 12 міс.            (34 гол.); 

третя секція для утримання бичків віком від 12 міс. до 18 міс.           (32 гол.). 

Для забезпечення комфортних умов утримання усіх вікових груп 

відгодівельного поголів’я великої рогатої худоби обґрунтовані розміри 

технологічних площ, які наведено в табл. 1.  
 

Таблиця 1 – Розміри технологічних площ для утримання відгодівельного 

поголів’я 
Вікова група тварин 

(розміщуються в окремих секціях 
по дві клітки в кожній) 

Розміри технологічних площ для утримання 

відгодівельного поголів’я 1) 

довжина, м ширина, м площа, м2 площа на  

1 гол., м2 

Бички віком від 0,5 міс. до 6 міс. 6,0 9,0 54,0 3,2 

Бички віком від 6 міс. до 12 міс. 9,5 9,0 85,5 5,0 

Бички віком від 12 міс. до 18 міс. 11,5 9,0 103,5 6,1 

____  
            1) Секції розділені на дві зони – для годівлі тварин (шириною 3,0 м) і відпочинку 

 (шириною 6,0 м); ширина галереї з кормовим столом – 3,0 м.  

 

Слід зазначити, що за даними Баварського інституту сільського 

господарства (Німеччина) раціональна ширина зони відпочинку для 

відгодівельного поголів’я ВРХ становить від 4 м до 6 м [10].  

План тваринницької будівлі на 100 голів ВРХ наведений на рис. 4. 

Корм роздають з використанням енергетичного засобу (міні-трак-тора) 

агрегатованого відповідними знаряддями (причіпний кормороздавач типу 

РММ-6, напівпричіп тракторний типу НТ-2-02 тощо). Види кормів: сіно, 

солома, силос, сінаж, концентрати. 

Для випоювання телят замінниками незбираного молока викори-

стовують мілк-таксі (фірми «Urban», Німеччина), а також відра для випоювання 

відгодівельного молодняка. 

Для підстилки використовують солому з розрахунку 1,0 кг/гол. на добу.  

Напування тварин здійснюється з напувалок, вода до яких надходить від 

свердловини. 
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Прибирання гною із тваринницької будівлі проводять з використан-ням 

енергетичного засобу (міні-трактора) агрегатованого відповідними 

знаряддями.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 – секція для утримання бичків віком від 0,5 міс. до 6 міс.; 2 – секція для утримання 

бичків віком від 6 міс. до 12 міс.; 3 – секція для утримання бичків віком від 12 міс. до 

18 міс.; 4 – зона для відпочинку тварин; 5 – зона для годівлі тварин; 6 – галерея з 

кормовим столом; 7 – напувалка; 8 – мілк-таксі; 9 – підсобне приміщення;                   

10 – огородження секцій і кліток; 11 – огородження зон відпочинку і годівлі тварин; 

12 – міні-трактор, агрегатований відповідними знаряддями; 13 – відра для 

випоювання телят; 14 – вигульні майданчики  

 
Рисунок 4 – Тваринницька будівля на 100 голів ВРХ для відгодівлі (план) 

 

 

Відомо, що мала відгодівельна ферма, як і інші ферми, вимагає 

наявності інфраструктури, тобто додаткових споруд, зокрема для зберігання 

силосу, сінажу, сіна, соломи тощо. У зв’язку з цим, нами запропоновано на 

території відгодівельної ферми додатково до основного приміщення 

розмістити траншею для силосу, сінажу, майданчик з навісом для сіна та 

соломи, гноєзбиральний майданчик, підсобне приміщення, свердловину. 

Загальний вигляд розміщення об’єктів на території відгодівельної ферми 

наведений на рис. 5. 

Поряд з розробкою техніко-технологічних рішень відгодівельної ферми 

проведені розрахунки потреби в кормах та необхідних коштах на її 

створення. 

Розрахунки показують, що для створення відгодівельної ферми на 100 

голів ВРХ, з виробництвом 380,8 ц яловичини протягом року, загальні 
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капіталовкладення становлять 1021,7 тис. грн, з яких 794,8 тис. грн – будів-

ництво ферми, 158,9 тис. грн – машини та обладнання, 68,0 тис. грн – 

закупівля поголів’я. 

 
1 – приміщення для утримання відгодівельного поголів’я; 2 – траншеї для заготівлі 

силосу, сінажу; 3 – майданчик з навісом для зберігання сіна, соломи;  

4 – гноєзбиральний майданчик; 5 – підсобне приміщення; 6 – свердловина;  

7 – вигульні майданчики  

 

Рисунок 5 – Загальна схема відгодівельної ферми на 100 голів ВРХ 
 

 

Орієнтовні витрати коштів у розрахунку на одне скотомісце станов-лять 

10,2 тис. грн.  

Для функціонування відгодівельної ферми загальна річна потреба в 

кормах становить 2800 ц к. од. З метою забезпечення ферми власними корма-

ми потрібно щорічно вирощувати кормові культури на площі 61,3 га земель-

них угідь.  

Термін окупності витрат на створення відгодівельної ферми, за рівня 

рентабельності виробництва продукції 37 %, становить 6,1 років. 

Висновки. Проведена робота дозволила розробити техніко-технологічні 

рішення сучасної відгодівельної ферми, визначити потребу в кормах та 

земельних угіддях, необхідних для забезпечення функціонування ферми з 
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виробництва яловичини і розрахувати орієнтовні витрати коштів на її 

створення. 
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Аннотация  

Изложено технико-технологические решения современной фермы для 

откорма крупного рогатого скота. 

 

Summаry 

The article presents the technical and technological solutions of a modern 

farm for cattle fattening. 
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УДК 636.68:636.52/58 

 

НОВІТНЄ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВИРОЩУВАННЯ КУРЧАТ-

БРОЙЛЕРІВ ТББАВ ВІД ТОВ «ТЕХНА» 

 

Зора В., канд. техн. наук,  

УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого 

 

У статті наведено результати випробувань кліткового обладнання для 

вирощування курчат-бройлерів ТББАВ виробництва ТОВ «ВО Техна». 

Проведено аналіз випробувань даного обладнання, під час яких перевірялися 

показники якості виконання технологічного процесу, експлуатаційно-

технологічні та економічні показники, також дана технічна 

характеристика та оцінка безпеки і ергономічності. Вказано на переваги 

обладнання ТББАВ, високий технічний рівень і його конкуренто-

спроможність, зазначено про забезпечення виконання прогресивного 

технологічного процесу вирощування курчат-бройлерів та  застосування 

ресурсоощадної технології виробництва мʼяса. 

 

Ключові слова: випробування, вирощування курчат-бройлерів, кліткове 

обладнання, конкурентоспроможність, технічний рівень. 

 

Суть проблеми. Нині великою проблемою у світі є низьке забезпечення 

білком тваринного походження значної кількості населення планети [1]. 

Птахівництво – одна з найбільш прогресуючих галузей тваринництва в 

Україні, розвиток якої сприяє забезпеченню продовольчої безпеки країни [2]. 

В України є великі перспективи розвитку птахівництва з огляду на 

можливість збільшення експорту птахівничої продукції (яєць і мʼяса) завдяки 

підписанню угоди про асоціацію з ЄС. 

Технічне переоснащення птахівництва на основі застосування 

високоефективних комплексів машин є одним з важливих і необхідних 

чинників подальшого його розвитку [2].  

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  
Для забезпечення ефективності птахівництва обладнання повинно бути 

сконструйовано так, щоб воно не заважало птиці повністю реалізувати свій 

генетичний потенціал [3]. 

Під впливом нової техніки відбувається вдосконалення організаційно-

технологічних основ виробництва продукції: вносяться принципово нові зміни 

в способи утримання і годування птиці, завдяки чому зростають економічні 

показники виробництва, зокрема продуктивність праці, знижуються витрати 

ресурсів на отримання продукції, обслуговування тварин, виконання 
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технологічних процесів, покращується якість продукції, скорочуються витрати 

і нераціональне використання сировини і матеріалів [4]. 

Від умов утримання птиці, яке забезпечується обладнанням, залежить 

стан птиці, терміни її відгодівлі, що в свою чергу впливає на собівартість 

продукції птахівництва [2].  

Як правило, мʼясних курчат вирощують на глибокій підстилці, але 

кліткове утримання птиці не шкодить, якщо технологія модернізована. З 

врахуванням світового досвіду, щоб уникнути наминів в грудній частині 

тушки птиці, потрібно вирощувати курчат не більше 42-49 днів при 

щільності посадки птиці 370-410 –см
2
/гол. Порівняльна оцінка систем 

підлогового і кліткового утримання довела високу ефективність кліткової 

технології утримання: вихід мʼяса птиці з 1 м
2
 корисної площі пташника 

збільшується в 3 рази, прибуток з 1 м
2
 – в 3,8-4,1 рази, рентабельність 

виробництва мʼяса – на 8,3-10,8 %, при цьому зменшуються витрати кормів 

на 1 кг живої маси на 7,3-10,7 % [5]. 

Однією з найважливіших задач під час виробництва яєць і мʼяса птиці є 

зниження витрат концкормів, оскільки вони на сьогодняшній день у 

структурі собівартості становлять 75-85 % [6].   

Мета дослідження – випробувати обладнання кліткове для 

вирощування курчат-бройлерів ТББАВ виробництва ТОВ «ВО «Техна», 

визначити його технічний рівень, дати оцінку якості і ефективності 

виконання основних технологічного процесів, які забезпечує це обладнання, 

що випробовувалось на птахофабриці ТОВ «Птахокомплекс «Дніпровський»,                 

(м. Нікополь, Дніпропетровська обл.) та вказати на його переваги. 

Виклад основного матеріалу дослідження 
Призначення. Кліткове обладнання ТББАВ призначене для 

вирощування курчат-бройлерів з механізованим вивантаженням птиці у 

приміщеннях з регульованим мікрокліматом.  

Технічна характеристика. До складу обладнання входять: 

- бункер для зберігання корму; 

- похилий та горизонтальний транспортери для завантаження корму; 

- вузол водопідготовки; 

- триярусні кліткові батареї, які включають: 

 - кліткову частину; 

 - бункери для приймання корму; 

 - спіральні кормороздавачі з бункерними годівницями; 

 - лінії напування з ніпелями і краплеуловлювачами; 

 - транспортери видалення посліду з кліткових батарей; 

 - система освітлення; 

- поперечний транспортер видалення посліду з приміщення; 

- похилий транспортер завантаження посліду в транспортний засіб; 

- ліфтовий механізм; 

- поперечний транспортер вивантаження птиці з приміщення; 
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- вентилятори; 

- теплогенератори; 

- система зволоження; 

- система освітлення в приміщенні; 

- електрообладнання з блоком автоматизованого керування.  

Кліткова частина батареї складається із секцій кліток (рис. 1). Батарея – 

прямоточна однорядна,  каркас рамний з кроком між стійками 1200 мм.  

 

  
 

Рисунок 1 – Загальний вигляд обладнання кліткового  

для вирощування курчат-бройлерів ТББАВ 

 

Основою батареї є стояки, зігнуті з листової оцинкованої сталі 

товщиною 2 мм. На стояках закріплені кутники, що підтримують стрічкові 

транспортери для видалення посліду і кронштейни для кріплення кормових 

ліній годівлі, напування та освітлення. 

Клітка складається: зі стояків, підніжної решітки, бокових сітчастих 

стінок та дверцят (рис. 2). Підлога кліток виготовляється із сітки (діаметр 

дроту з покриттям – 2,2 мм) з отворами розміром (16х25) мм, що виключає 

можливість затримки посліду, а також травмування ніг птиці.  

Розміри вічок верхньої решітки верхнього ярусу, бокові стінки та 

дверцята виключають можливість виходу птиці із кліток. Розсувні дверцята 

забезпечують зручність посадки птиці у клітку. 

Бункер для зберігання кормів має ваговий тензометричний дозатор, що 

дозволяє контролювати видавання корму. 
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Спіральні кормороздавачі призначені для роздавання корму в годівниці  

всередині кліток батарей. Годівниці мають пристрій для встановлення норми 

видачі корму. Лінії годівлі з годівницями регулюються по висоті. Після 

заповнення останньої годівниці в лінії автоматично спрацьовує кінцевий 

вимикач. У кожній клітці встановлюють по одній годівниці. 

 

 
 

Рисунок 2 – Загальний вигляд клітки обладнання  

для вирощування курчат-бройлерів ТББАВ 

 

Вузол водопідготовки (рис. 3) має фільтр, лічильник для споживання 

води, медикатор, манометр та запірну арматуру. Лінії напування регулюють 

по висоті. У кожній клітці встановлюють по шість напувалок: ніпельних з 

краплеуловлювачами. 

Послід з кліткових батарей прибирають стрічковими транспортерами, 

розміщеними під кожним ярусом батареї. Приводна станція транспортера 

прибирання посліду складається з рами, на якій закріплені в спеціальних 

корпусах приводні вали. У верхній частині рами закріплений мотор-редуктор 

привода механізмів транспортерів прибирання посліду, який забезпечує 

видалення його з усієї батареї. Поперечний горизонтальний і похилий 

транспортери для прибирання посліду забезпечують його видалення з 

пташника і завантаження на транспортний засіб.  

До системи механізованого вивантаження птиці входять розсувні секції 

підлоги кліток, стрічкові поліпропіленові послідозбиральні транспортери 

видалення посліду, ліфтовий та поперечний пруткові транспортери.  

Для забезпечення необхідного мікроклімату в обладнанні передбачені 

вентилятори (4 шт. потужністю 1,1 кВт і 18 шт. 0,37 кВт) і теплогенератори 

(6 шт. потужністю 100 кВт), а також система зволоження (рис. 4). 
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Рисунок 3 – Вузол водопідготовки ТББАВ 
 

Обладнання комплектоване системою освітлення двох видів: основне – 

проведене в клітковій батареї, на кожному ярусі по дві лінії світлодіодного 

освітлення; додаткове (на випадок відключення основного) між батареями з 

енергозберігаючими лампами. 

Живлення приводів механізмів обладнання здійснюється від мережі 

змінного струму з напругою 380 В. 
 

 
 

Рисунок 4 – Зволожувач ТББАВ 
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Таблиця 1 – Технічні параметри обладнання ТББАВ 
 

Показник 
За даними 

виробника випробувань 

Габаритні розміри батареї, мм: 

    - довжина 

    - ширина 

  - висота (триярусної) 

 

Немає даних  

Не більше 1608±5 

Не більше 2201±10 

 

66080 

1605 

2210  

Габаритні розміри клітки, мм: 

     -  ширина 

     -  глибина 

     -  висота 

 

1200±5 

1604±5 

408±5 

 

1205 

1605 

410 

Бункер для зберігання кормів: 

      - тип 

      - об’єм, м3 

 

Циліндричний 

Не менше 8,3 

 

Циліндричний 

2 шт. по 15,8 

Транспортер завантаження корму: 

- тип робочого органу 

- діаметр труби, мм 

 

Спіральний 

63, 90, 125 

 

Спіральний 

90 

Система кормороздавання по клітковій 

батареї: - тип; 

 

- кількість ліній в одній батареї, шт.  

- діаметр годівниці, мм 

 

Спіральний з 

годівницями 

3; 4 

Не менше 300 

 

Спіральний з 

годівницями 

3 

Овальні 

Система напування: 

- тип 

 

 

- кількість ліній в одній батареї, шт.  

- кількість напувалок в клітці, шт. 

 

Ніпельна, 

мікрочашкова  

 

6; 8 

6  

 

Ніпельна з 

краплеулов-

лювачами 

6 

6 

Система видалення посліду: 

- тип транспортерів 

- швидкість переміщення стрічки, м/с:  

   - поздовжнього транспортера  

   - поперечного і похилого 

транспортерів 

 

Стрічковий 

 

8±2 

39±2 

 

Стрічковий 

 

7,9 

39,7 

Система вивантаження птиці: 

- тип : вертикального транспортера 

         - поперечного транспортера 

- швидкість переміщення попереч-ного 

пруткового транспортера, м/хв 

 

Ліфтовий 

Прутковий 

 

11,5±2 

 

Ліфтовий 

Прутковий 

 

11,6 

 

Обладнання виконує такі технологічні процеси: 

-  утримання птиці в клітках батарей; 

- зберігання сухого корму; 
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- подачу корму у приміщення пташника і роздавання його у годівниці; 

- підготовку води і її подачу до напувалок; 

- видалення посліду з батарей і за межі пташника; 

- вивантаження птиці з кліток і транспортування її до пакувальної тари; 

- забезпечення освітлення; 

- забезпечення мікроклімату: вентиляції, зволоження та опалення. 

Кліткова батарея забезпечує багатоярусне розміщення і утримання 

птиці. Посадка птиці проводиться у добовому віці. Вона утримується в клітці 

до 38-46 діб. Конструкція і взаємне розташування кліток забезпечують 

сприятливі умови для створення мікроклімату: вентиляції, опалення, 

зволоження та освітлення.  

Система годування забезпечує зберігання корму в зовнішніх бункерах 

до 2 діб, транспортування його лінією завантаження до бункерів кліткових 

батарей і одночасне його роздавання спіральними кормороздавачами по всіх 

ярусах батарей. В міру росту курчат проводиться регулювання висоти 

розміщення годівниць та видачі корму в годівницях за допомогою лебідкових 

механізмів. Під час годування птиці вмикається лінія завантаження сухого 

корму, який транспортується від зовнішнього бункера до стаціонарних 

бункерів батарей і послідовно заповнює їх. Одночасно вмикаються спіральні 

кормороздавачі, які заповнюють бункерні годівниці всіх ярусів батарей. Коли 

зменшується корм в годівниці нижче встановленої норми, автоматично 

вмикаються лінія завантаження корму і лінія кормороздачі, де встановлена ця 

годівниця.  Добова норма видачі корму на одне курча – 115 г. 

Вода для напування птиці проходить через вузол водопідготовки, який 

дозволяє очищувати воду від механічних домішок, регулювати тиск в системі 

напування, вести облік випитої води та вводити в неї лікарські препарати.  

Система напування забезпечує надходження необхідної кількості води до 

ніпельних напувалок, розміщених в зоні утримання птиці.  

Під час видалення посліду одночасно вмикаються поперечний, похилий 

та поздовжні транспортери з трьох-чотирьох батарей з тим, щоб не допустити 

перевантаження поперечного та похилого транспортерів. Видалення посліду 

проводиться один раз на добу.  

Після закінчення терміну вирощування курчат-бройлерів (36 діб) їх 

вивантажують з кліткових батарей таким чином: поярусно і послідовно 

вмикають в батареях системи видалення посліду; обслуговуючий персонал 

витягує розсувні секції підніжної решітки і птиця потрапляє на стрічку 

транспортера для видалення посліду, на якій транспортується до ліфтового 

транспортеру і далі на поперечний транспортер для завантаження в 

пакувальну тару. Вивантаження проводять шість чоловік шість чоловік за 

тиждень, трудомісткість при цьому становить 336 люд.-год. 
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Якість та технічний рівень виготовлення машини. Всі елементи 

батареї кліткової виготовлені з оцинкованого металу. Товщина металевого 

покриття виробів кріплення дорівнює 7-8 мкм. Обладнання має стійку 

жорстку конструкцію. Якість виготовлення деталей та вузлів обладнання – 

задовільна, пошкоджень захисного покриття не відмічено. Клас 

лакофарбового покриття зовнішніх передніх поверхонь – четвертий, що 

відповідає вимогам IV класу відповідно до ГОСТ 9.032 для групи умов 

експлуатації УХЛ 4 відповідно до ГОСТ 9.104. 

Питома трудомісткість монтажу обладнання становить 0,042 люд.- год. 

на одне птахомісце. 

Надійність машини. За період випробувань відмов не відмічено. 

Коефіцієнт готовності становить 1. 

Показники безпеки. За результатами оцінки відповідності конструкції 

обладнання кліткового для вирощування курчат-бройлерів ТББАВ за 

показниками безпеки і ергономічності встановлено, що його конструкція 

відповідає всім вимогам ГОСТ 12.2.042, що відносяться до його конструкції. 

Безпеку та ергономічність конструкції обладнання кліткового 

забезпечено: 

– застосуванням засобів механізації та автоматизації технологічного 

процесу вирощування птиці, при якому процес підтримання відповідного 

режиму мікроклімату в приміщенні проходить в автоматичному режимі за 

попередньо встановленою обслуговуючим персоналом програмою; 

– застосуванням вбудованих в конструкцію обладнання захисних 

пристроїв, а також засобів інформації, що попереджують створення 

небезпечних ситуацій; 

– конструкцією систем керування технологічними операціями 

роздавання кормів та видалення посліду, що забезпечують надійне та 

безпечне функціонування систем на всіх передбачених режимах роботи;  

– виконанням ергономічних вимог щодо пультів керування, кнопки 

яких позначено відповідними символами й розміщено таким чином, що 

забезпечується надійне та однозначне маніпулювання ними;  

– застосуванням захисних огороджень небезпечних обертових 

елементів привода транспортерів для видалення посліду та системи 

роздавання кормів, які мають жорстку конструкцію та за формою, 

розмірами та розміщенням їх забезпечують безперервне виконання захисної 

функції; 

– взаємним розміщенням елементів конструкції обладнання, яке 

забезпечує вільне пересування обслуговуючого персоналу в робочій зоні та 

задовільні умови спостереження за технологічними процесами 

завантаження і роздавання кормів, видалення посліду тощо; 

– укомплектуванням обладнання кліткового спеціальними пристроями 

(рухомим візком з рифленою поверхнею та гальмівними пристроями) для 
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зручності виконання обслуговуючим персоналом робочих операцій на 

висоті; 

– обмеженням шкідливого впливу чинників (рівня шуму: 76-77 дБ, 

концентрації пилу: 3,5 мг/м
3
 та потужності штучного освітлення: від 126 до 

153 лк тощо), значення яких відповідають встановленим вимогам 

нормативних документів.  

Умови проведення випробувань [7] : щільність посадки птиці, питомі 

фронт годівлі і напування та питома площа підніжної решітки, а також 

характеристика корму, води, параметрів мікроклімату відповідають вимогам 

технічних вимог на це обладнання [8] та ВНТП АПК-04.05 [9]. Необхідно 

відзначити, що ні в одній машині вітчизняного виробника не забезпечено 

стільки технічних засобів, щоб забезпечили необхідний мікроклімат у всі 

пори року: охолоджувальні пристрої та нагрівачі.  
 

Таблиця 2 – Показники якості виконання технологічного процесу  

ТББАВ [7] 
 

Номер та зміст  

пункту ТУ 

Значення показника за 

даними   

Висновок 

щодо 

відпо-

відності  
ТУ випро-

бувань 

Точність дозування корму 

в годівниці, % 

Не менше 

70,0 
96,87 Відповідає 

Втрати корму під час роздачі корму, % 
Не 

допускаються 
0,0 Відповідає 

Втрати корму під час поїданні його 

птицею, % 
До 2 1,01 Відповідає 

Забруднення корму послідом, % 
Не 

допускається 
0,0 Відповідає 

Зручність доступу птиці до корму та 

води 
Немає даних Зручно Відповідає 

Підтікання води з напувалок, 

капель/хв 
1 крапля/хв Відсутнє Відповідає 

Повнота прибирання посліду, % Не менше 97,0 99,92 Відповідає 

Збереженість птиці, забезпечена 

конструкцією обладнання, % 
Не менше 98 99,1 Відповідає 
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Експлуатаційно-технологічне оцінювання ТББАВ [7].  Для 

забезпечення якісного технологічного процесу вирощування курчат-

бройлерів на м'ясо комплект обладнання ТББАВ обслуговує двоє операторів. 

Питомі витрати електроенергії при використанні обладнання ТББАВ за цикл 

утримання  36 діб становлять 53,96 кВт·год/1000 гол.  

 

Таблиця 3 – Експлуатаційно-технологічні показники 
 

Показник 

Значення показника за даними 

 ТУ випробувань 

Продуктивність завантаження  і роздачі  

корму за годину часу, т/год 

Не менше  

0,4 

 

0,4 

Витрати електроенергії на кормороздачу 

за добу, кВт∙год  

 

Немає даних 

 

41,99 

Витрати електроенергії на видалення 

посліду за добу, кВт∙год  

 

Немає даних 

 

14,17 

Витрати електроенергії на вивантаження 

птиці, кВт.год 

 

Немає даних 

 

32,15 

Питомі витрати електроенергії за цикл 

утримання, кВт∙год/1000 гол. 

Не більше 

56,16 

 

53,96 

 

Розрахунок економічних показників [7]. Економічні показники 

обладнання ТББАВ виробництва ТОВ «ВО Техна» визначені згідно з ДСТУ4397 

[10]. Затрати праці при вирощуванні курчат-бройлерів за цикл утримання 

становлять 10,81 люд.-год/1000 гол. Строк служби обладнання – 10 років. 

Враховуючи експлуатаційно-технологічні показники отримані при 

випробуваннях та об’єм робіт (фактично утримуване поголів’я 60664 гол.) та 

не враховуючи затрати на корми і витрати на монтажні роботи, прямі 

експлуатаційні витрати становлять за цикл утримання 1517,57 грн/1000 гол.  

Переваги конструкції кліткової батареї ТББАВ: 

- бокові стінки кліток батареї – сітчасті, що сприяє кращому 

повітрообміну в пташнику; 

- розсувні дверцята підвищують зручність обслуговування птиці; 

- наявність двох ліній напування на кожному ярусі кліток покращує 

комфортність споживання води птицею;  

- регулювання висоти годівниць і напувалок по висоті, що необхідно під 

час вирощування птиці; 

- стрічка для видалення посліду виготовлена із суцільного 

поліпропілену, що зменшує затрати праці на технологічне обслуговування;  

- наявність в основі кожної стійки регулювального гвинта дає 

можливість вирівнювати батарею по висоті, що забезпечує надійну роботу 

механізмів; 
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- система вивантаження птиці сприяє значному зменшенню затрат 

праці (в порівнянні з обладнанням без вивантаження птиці); 

- завдяки збільшенню глибини клітки збільшено ширину батареї, що 

дозволяє в стандартних приміщеннях розмістити однакове поголів’я в 

меншій кількості кліткових батарей. Таке конструкційне вирішення 

забезпечує зменшення питомої матеріаломісткості обладнання і, 

відповідно, вартості обладнання та витрат енергії, чим здешевлює вартість 

одного птахомісця; 

- захисні екрани біля вентиляторів, особливо в зимовий період, 

сприяють кращому збереженню птиці; 

- робота системи зволоження в літній сезон знижуючи температуру 

повітря покращує мікроклімат у приміщенні пташника ; 

- застосування світлодіодного освітлення в клітках батарей покращує 

умови споживання корму птицею та підвищує ефективність обладнання за 

рахунок економії витрат електроенергії.   

Аналіз результатів випробувань. Випробування обладнання кліткового 

для вирощування курчат-бройлерів проводились в умовах, які відповідають 

вимогам технічних умов та НД.  

Якість виготовлення деталей та вузлів обладнання – задовільна, 

пошкоджень захисного покриття не відмічено. Товщина металевого покриття 

виробів кріплення дорівнює 7-8 мкм. Клас лакофарбового покриття 

зовнішніх передніх поверхонь – четвертий.  

Обладнання багатоопераційне, забезпечує всі технологічні операції, які 

необхідні для вирощування курчат-бройлерів: утримання, годівлю, 

напування, видалення посліду, вивантаження птиці, вентиляцію, освітлення, 

опалення, зволоження. Рівень механізації та автоматизації виконання 

технологічних процесів годівлі, напування, видалення посліду, мікроклімату 

та освітлення становить 100 %. 

Габаритні розміри батареї кліткової (триярусної) − 66080×1605×2210 

мм. Всі елементи батареї виготовлені з оцинкованого металу. Обладнання 

має стійку жорстку конструкцію. Якість виготовлення деталей та вузлів 

обладнання – задовільна, пошкоджень захисного покриття не виявлено. 

Відсутні гострі кути, краї, задирки та поверхні з нерівностями. Складальні 

одиниці надійно закріплені до опорного каркаса батареї.  

Конструкція кліткової батареї дозволяє раціонально розмістити 

поголів’я птиці та створити для них прийнятні умови утримання. Щільність 

посадки птиці на підлогу пташника становить 40,53 гол./м
2
. 

Збереженість птиці, яку забезпечує конструкція обладнання, за даними 

господарського обліку становить 99,1 %.  

Бункер для зберігання кормів має тензометричний ваговий пристрій, що 

дозволяє контролювати кількість виданого корму. Конструкція системи 
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годування обладнання кліткового ТББАВ відрізняється від інших систем 

годівлі птиці тим, що годівниці знаходяться всередині клітки і роздавання 

корму відбувається безпосередньо в клітках батарей спіральним 

кормороздавачем. Годівниці регулюються по висоті. Точність дозування 

корму становить 96,87 %, що знаходиться в межах встановленої норми. 

Конструкція системи годування унеможливлює втрати корму під час 

завантаження бункерів та під час заповнення годівниць. Під час скльовування 

корму птицею втрати становлять 1,01 %. 

Система напування птиці задовільно виконує технологічний процес 

подачі води в напувалки. Розбризкування та підтікання води в системі не 

спостерігалось. Збільшення розміру батареї по ширині призвело до 

збільшення відстані переміщення птиці від годівниці до напувалки. Тому для 

покращення умов вирощування встановлено дві лінії напування по обидва 

боки годівниці. 

Вузол водопідготовки має фільтр, лічильник для споживання води, 

медикатор, манометр та запірну арматуру, що дозволяє очищувати воду від 

механічних домішок, регулювати тиск в системі напування, вести облік 

випитої води та вводити в воду лікарські препарати. Підтікання води з 

напувалок не спостерігалось. 

Висота розміщення годівниць і напувалок регулюється по висоті в міру 

росту курчат. 

Механізм прибирання посліду забезпечує задовільне очищення стрічки. 

Повнота прибирання посліду становить 99,92 %.  

При обслуговуванні 60664 голів птиці, затрати праці за цикл утримання 

становлять 10,81 люд.-год/1000 гол. птиці, при цьому питомі витрати 

електроенергії становлять 53,96 кВт·год/1000 гол. птиці. 

Напрацювання комплекту обладнання за період випробувань становить             

2160 годин, коефіцієнт готовності − 1,0. 

За результатами випробувань обладнання кліткового для вирощування 

курчат-бройлерів ТББАВ встановлено, що дане обладнання за показниками 

безпеки та ергономічності відповідає вимогам ГОСТ 12.2.042 та ГОСТ 

12.2.003 за всіма пунктами, що поширюються на його конструкцію.  

Обладнання ТББАВ має такі основні переваги: система вивантаження 

птиці сприяє значному зменшенню затрат праці; завдяки збільшенню 

глибини клітки збільшено ширину батареї, що дозволяє в стандартних 

приміщеннях розмістити однакове поголів’я в меншій кількості кліткових 

батарей, чим забезпечує зменшення питомої матеріаломісткості обладнання і, 

відповідно, вартості обладнання та витрат енергії, тобто, здешевлює вартість 

одного птахомісця; захисні екрани біля вентиляторів, особливо в зимовий 

період, сприяють кращому збереженню птиці; робота системи зволоження, 

яка в літній сезон знижує температуру повітря, покращує мікроклімат у 

приміщенні пташника; застосування світлодіодного освітлення в клітках 
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батарей покращує умови споживання корму птицею та підвищує 

ефективність обладнання за рахунок економії витрат електроенергії.   

Висновки 

Обладнання ТББАВ − економічно доцільне, ергономічне і 

ресурсоощадне: зменшується матеріаломісткість, витрати електроенергії і 

затрати праці, забезпечується комфортність для птиці і зручність для 

персоналу під час її обслуговування. Тому це обладнання − 

конкурентоспроможне. 

За результатами досліджень встановлено, що обладнання кліткове для 

вирощування курчат-бройлерів на високому рівні виконує технологічні 

процеси утримування, роздавання корму, напування, прибирання посліду, 

вивантаження птиці та створення мікроклімату, забезпечує механізацію і 

автоматизацію основних технологічних процесів вирощування птиці та 

дозволяє раціонально використовувати площу виробничих приміщень а 

показники якості роботи обладнання знаходяться в межах вимог технічних 

умов. Обладнання виготовлено на високому технічному рівні і не 

поступається вітчизняним та зарубіжним аналогам.   

Обладнання кліткове для вирощування курчат-бройлерів ТББАВ 

виробництва ТОВ «ВО Техна» успішно працює в Україні, в Білорусі, в Росії. 
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Аннотация  

Приведены результаты испытаний клеточного оборудования для 

выращивания цыплят-бройлеров ТББАВ производства ООО "ПО Техна". 

Сделан анализ испытаний оборудования ТББАВ, в ходе которых проверялись 

показатели качества выполнения технологического процесса выращивания 

птицы, эксплуатационно-технологические и экономические показатели, а 

также дана техническая характеристика и оценка безопасности, 

эргономичности. Указаны преимущества оборудования ТББАВ, его высокий 

технический уровень, конкурентность, способность обеспечить 

качественное выполнения технологического процесса выращивания цыплят и 

применение прогрессивной ресурсосберегающей технологии производства 

мяса. 

 

Summary 

The tests results of the cage equipment for growing broiler chickens ТББАВ 

by "ВО Техна".production are presented. The analysis of the equipment tests, 

during which the tested quality parameters of the performance process, 

operational, technological and economic performance were checked, technical 

description and evaluation of safety and ergonomics was given. TBBAV equipment 

advantages, its high technical level and competitiveness, ability to provide 

progressive enforcement process of growing broiler chickens and use of resource 

saving technology of meat was indicated. 
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УДК 636.68:636.52/58 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ РОБОТИ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ УТРИМАННЯ 

ІНДИКІВ ТА ШЛЯХИ ЙОГО УДОСКОНАЛЕННЯ  
 

О. Кришталь, О. Ковтун, В.Громадська 

УкрНДІПВТ ім. Л.Погорілого 
 

У статті розглянуто конструкційні особливості та результати 

випробувань сучасного імпортного та вітчизняного обладнання для 

підлогового утримання індиків в умовах експлуатації на птахофермах України 
 

Ключові слова: індики, утримання, обладнання, кормороздавач, 

напувалка, мікроклімат. 

 

Суть проблеми. Одним з ефективних методів відтворення птахівництва 

є забезпечення ферм високоефективним обладнанням для утримання птиці, 

яке спроможне протягом 20-25-річної експлуатації забезпечувати виконання 

технологічного процесу утримання птиці. Впровадження на фермах і 

комплексах нового, сучасного, конкурентоспроможного обладнання для 

утримання та вирощування птиці дозволить внести суттєві позитивні зміни в 

галузь птахівництва.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Основною тенденцією в 

розробці обладнання для утримання індиків повинно бути використання 

обладнання, яке характеризується своєю міцністю і стійкістю до впливу 

агресивного середовища. Вивчення матеріалів сільськогосподарських 

виставок та зразків обладнання, яке застосовується в господарствах України, 

показує, що закордонні сільгоспвиробники широко застосовують обладнання, 

яке дозволяє покращити якість виконання технологічного процесу утримання 

індиків. Для виготовлення годівниць та напувалок широко застосувують 

матеріали з пластику. Використання досвіду закордонних фірм з 

проектування обладнання для підлогового утримання птиці дозволить 

українським виробниками виготовляти нове високоефективне обладнання, 

яке знайде застосування на птахофермах країни.  

Мета дослідження – визначити ефективність застосування обладнання 

для утримання індиків фірми «Wesstron» (Польща) на птахофермах України з 

використанням  нових технологій утримання, які дозволяють знизити 

собівартість виробництва індичого м’яса  за рахунок впровадження нового 

типу обладнання, яке характеризується стійкістю та довговічністю.  

Виклад основного матеріалу 

Для забезпечення продовольчої безпеки в державі необхідно постійно 

нарощувати виробництво сільськогосподарської продукції. По споживанню 
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м’яса населенням Україна займає далеко не провідне місце. В зв’язку з цим 

необхідне широке впровадження сучасних технологій утримання тварин та 

птиці, що дозволить отримати додаткові об’єми м’ясопродукції від галузей 

тваринництва та птахівництва.  

Одним з напрямків промислового птахівництва є утримання та 

вирощування індиків, яке нині поширюється  у господарствах України.  

Для виконання технологічних процесів під час вирощування індиків 

розроблено та впроваджено на фермах обладнання, яке забезпечує 

механізацію основних технологічних процесів за допомогою окремих машин 

і механізмів: 

- система роздавання кормів (застосовують кормороздавачі канатно-

дискового, спірального або ланцюгового типу); 

- система напування птиці (обладнання для водопідготовки, напувалки 

чашкові, мікрочашкові або ніпельні); 

- система створення мікроклімату з його контролюванням (припливні 

клапани, витяжні дахові вентилятори, повітронагрівачі на рідкому або 

газоподібному паливі, за бажанням замовника - електро- або газові брудери, 

системи зволоження повітря і тунельної вентиляції, засоби автоматичного 

регулювання. Для південних районів з  встановленням у пташниках системи 

випаровувального охолодження повітря.  

Вітчизняний виробник ПрАТ «Завод «Ніжинсільмаш» до 1990 року 

виготовлював комплекти підлогового обладнання для вирощування 

індиченят на м’ясо від 1 до 120 днів – ИМС- 4,5В та ИМС-4,5Г 

(обслуговуване поголів’я – 4500 голів), для вирощування ремонтного 

молодняка від 1 до 180 днів – ИРС-2,3В та ИРС-2,3Г (обслуговуване 

поголів’я – 2300 голів),, для утримання маточного стада індиків – ИВС-1,8А 

та ИВС-1,8Б (обслуговуване поголів’я - 1800 голів), встановлених  у типових 

пташниках шириною 12 м та 18 м і довжиною 72 м і 96 м. Обладнання 

комплектується кормороздавачами, системами напування та локального 

обігріву молодняку індиків. Прибирання посліду здійснюється в період 

технологічного розриву, який застосовується для підготовки приміщення до 

посадки поголів’я молодняка індиків після звільнення приміщення від 

вирощеної птиці. До складу обладнання також входять бункерні годівниці та 

чашкові напувалки. Обладнання для вирощування ремонтного молодняку та 

відгодівлі індичат укомплектовано жолобковими годівницями, які 

регулюються за висотою.  

До комплектів для утримання батьківського стада індиків входять 

планчасті та суцільні сідала й механізовані гнізда зі стрічковим 

яйцезбиранням та столом для збирання яєць. Індивідуальні гнізда 

виготовлюються за розміром: довжина – 560 мм, ширина – 360, висота біля 

входу – 400 і задньої стінки – 700 мм. 

Оскільки в Україні наразі обладнання для вирощування індичат на м’ясо 

не виробляється, його можна придбати у таких закордонних фірмах, як Big 
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Dutchman та Lubing (Німеччина), Roxell (Бельгія), AZA International, SKA та 

Crystal (Італія), «МТХ» (Ізраїль), Chore-Time і Cumberland (США), 

«Wesstron» (Польща) та інших. Обладнання для утримання птиці постійно 

удосконалюється. На заміну старих моделей впроваджуються нові 

конструкційні рішення, які дозволяють покращити умови утримання, 

удосконалити конструкцію роздавальних пристроїв та годівниць, забезпечити 

виконання  технологічного процесу водо підготовки та напування птиці 

Спеціалісти фірми AZA International розробили ефективний 

кормороздавач зі спіральним конвеєром і спеціальними годівницями. Фірма 

МТХ розробила оригінальні бункерні годівниці та спеціальні клітки, де 

несуться індички. Фірма Chore-Time випускає комплекти обладнання для 

утримання індиків на підлозі дозованим роздаванням корму в 

автоматичному режимі. Фірма Lubing  розробила сучасні газові брудери, а 

також бункерні годівниці та ніпельні напувалки. Високоякісне обладнання 

для роздавання корму молодняку та відгодівельному поголів’ю індиків 

розробила фірма Cumberland. 

Обладнання для утримання індиків фірми «Wesstron» (Польща) у 2013 

році випробовувалось на птахофермі ТОВ "Гранмонтаж" (Тиврівський район 

Вінницька область) під час вирощування індиків на м'ясо (120-140 діб).  

Комплект обладнання для підлогового вирощування індиків (рис. 1) 

призначений для автоматизації технологічних процесів під час утримання 

індиків на глибокій підстилці з годівлею сухими повнораціонними кормами. 

Обладнання забезпечує виконання технологічного процесу утримання птиці, 

зберігання та автоматизоване роздавання кормів, підготовку та подачу води, 

обігрів молодняку та створення мікроклімату у приміщенні для утримання птиці. 

 
Рисунок 1 – Загальний вигляд комплекту 

 обладнання для утримання індиків «Wesstron» 
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Обладнання встановлюється  в приміщеннях шириною 12 м і 18 м та 

довжиною 72 м, 84 м, 96 м. 

До складу комплекту обладнання входять: 

- бункер зберігання сухих кормів; 

- лінія завантаження кормів; 

- лінія роздавання і згодовування кормів; 

- система напування; 

- система вентиляційного обладнання; 

- брудери електричні; 

- електрообладнання з ящиком управління. 

Живлення приводів механізмів обладнання здійснюється від мережі 

змінного струму з напругою 380/220 В. 

Для годівлі індиків поряд з приміщенням встановлені бункери, в яких  

зберігається сухий корм. Місткість кожного бункера 16000 кг. Завантаження 

бункерів здійснюється один раз на тиждень автокормовозом типу АСП, який 

по пневмомагістралі подає корм у бункер.  

До годівниць лінії згодовування кормів, комбікорм надходить з бункера  

через живильник, з якого корм за допомогою спірального транспортера 

діаметром 100 мм транспортується у бункери кожної лінії роздавання кормів. 

Після заповнення бункерів, корм транспортується кормороздавачем до 

годівниць. Робочий орган роздавача – сталева спіраль, яка встановлена у 

оцинкованій трубі діаметром 45 мм. Спіральний транспортер приводиться в 

рух від двигуна потужністю 0,37 кВт, який розміщений в кінці кожної лінії 

довжиною 70 м.  Для запобігання виникненню перевантажень двигунів 

приводу транспортерів через надлишок комбікорму при повністю 

завантаженій поперечній та поздовжніх лініях, встановлено безконтактні 

ємнісні датчики. Зверху труби ліній годівлі встановлений дріт, який запобігає 

посадці птиці на кормороздавач.  

Система автоматичної годівлі індиків застосовується на птахофабриках 

для дозованої видачі кормів птиці  в автоматичному режимі від посадки у 

пташник до закінчення відгодівлі. Спеціальні годівниці, які закріплені до 

труби кормороздавача, регулюються за висотою (в залежності від віку птиці) 

системою піднімання до стелі. На початку вирощування встановлюються 

низькі годівниці, які згодом замінюються на великі годівниці (рис. 2). 

Годівниці для відгодівельного поголів’я індиків (вік птиці – понад 7 тижнів) 

мають широкий буртик, який попереджує втрати корму. Годівниці мають 

пристрій для дозування кількості  корму, який видається птиці.  

До складу системи напування входить вузол водопідготовки, арматура 

для розведення води по п’яти лініях та напувалки, які встановлені на лініях 

напування. Вузол водопідготовки має фільтр, лічильник для споживання води, 

медикатор, манометр та запірну арматуру. Система напування комплектується 

регуляторами тиску. Лінії напування регулюють по висоті у залежності від 

віку індиків.  
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а – для молодняка індиків, б – для дорослої птиці 
 

Рисунок 2 – Годівниці для індиків 

 

Напувалка типу Jolly (рис. 3) застосовується для напування молодняку 

індиків. Напувалка виготовлюється із спеціального стійкого до деформацій 

пластику. Напувалку встановлюють на підлогу або використовують у 

підвішеному стані. Спеціальний пристрій з клапаном забезпечує постійний 

рівень води і попереджує її забруднення. Завдяки спеціальний формі 

напувалка Jolly не потребує обслуговування і легко встановлюється. 

 

Рисунок 3 – Напувалка для молодняку індиків 
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Для забезпечення поголів’я птиці водою система напування може 

комплектуватись ніпельними напувалками (рис. 4), що їх встановлюють на 

водопровідній трубі. Для обслуговування поголів’я птиці у різному віці, лінія 

напування встановлюється на зручну для напування птиці висоту. Зверху 

труби ліній напування встановлений дріт, який запобігає посадці птиці на неї.  

 

 
 

Рисунок 4 – Ніпельна напувалка для індиків 

 

Для забезпечення необхідного мікроклімату в приміщенні, до складу 

комплекту обладнання входять 12 вентиляторів потужністю 0,37 кВт, які 

встановлені у витяжних шахтах (рис. 5) та 7 горизонтальних вентиляторів 

потужністю 1,1 кВт, які встановлені на торцевій стіні приміщення. Для 

обігріву молодняку птиці у приміщенні встановлюють електричні брудери.  

 

 
 

Рисунок 5 – Витяжна шахта системи вентиляції 
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Посадка птиці у приміщенні проводиться у добовому віці на підлогу з 

використанням в якості підстилкового матеріалу тирси.  

Конструкція і взаємне розташування обладнання забезпечують 

сприятливі умови для створення мікроклімату: вентиляції, обігрів та 

освітлення. Підтримання мікроклімату у приміщенні здійснюється 

теплогенераторами та вентиляційним обладнання. Для локального обігріву 

молодняку птиці використовують електричні брудери. які вмикають при 

посадці птиці і використовуються до місячного віку індичат. Після 

проведення посадки птиці під брудером встановлюють температуру 30
0
С-

35
0
С, яка в подальші дні, відповідно до віку птиці, знижується до 20

0
С-22

0
С.  

Система годування забезпечує зберігання корму в зовнішніх бункерах, 

транспортування його лінією завантаження до бункерів ліній роздавання і 

одночасне його роздавання спіральними кормороздавачами по всіх 

годівницях в лінії. В міру росту індичат проводиться регулювання висоти 

розміщення годівниць та видачі корму в годівницях за допомогою 

лебідкових механізмів.  

Під час годування птиці вмикається лінія завантаження сухого корму і 

корм транспортується від зовнішнього бункера зберігання корму до 

стаціонарних бункерів ліній роздавання і послідовно заповнює їх. Одночасно 

вмикаються спіральні кормороздавачі, які заповнюють годівниці всіх ліній 

роздавання. Коли зменшується корм в контрольній годівниці нижче 

встановленої норми, автоматично вмикається лінія кормороздавання, де 

встановлена ця годівниця.  

З першого дня індичат привчають до споживання корму з годівниці, в 

яку нормовано надходить сухий корм 2-3 рази за добу. Напування індиків 

здійснюється з напувалок, вода до яких підведена від водопроводу. В процесі 

вирощування індиків у віці 30-35 днів годівниці для молодняка замінюють на 

годівниці для дорослої птиці. 

Вода для напування птиці проходить через вузол водопідготовки, який 

дозволяє очищувати воду від механічних домішок, регулювати тиск в 

системі напування, вести облік випитої води та вводити в воду лікарські 

препарати.  

Після закінчення терміну вирощування індиків очищують приміщення 

від гною, дезінфікують та вносять підстилку для наступного циклу 

вирощування. Під час проведення цих робіт всі лінії напування та годівлі за 

допомогою лебідкових механізмів піднімаються до стелі на зручну для 

прибирання приміщення висоту Для видалення посліду використовують 

трактор з бульдозером. 
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Таблиця 1 – Технічна характеристика комплекту  

обладнання для утримання індиків 
 

 

Показник 

Значення показника за 

даними випробувань 

Обслуговуване поголів’я індиків, гол. 10000 

Тип бункера для зберігання кормів Циліндричний 

Транспортер завантаження корму: 

- тип робочого органу 

- діаметр труби, мм 

 

Спіральний 

100 

Характеристика системи роздавання корму:  

- тип; Спіральна з годівницями 

- кількість ліній годівлі в пташнику, шт. 4 

- кількість годівниць в одній лінії, шт 53 

- діаметр годівниці, мм 480 

- висота розміщення годівниці від підлоги, мм 50 

Характеристика лінії напування:  

- тип напувалок Ніпельні 

- кількість ліній напування, шт. 5 

- кількість напувалок на одну лінію, шт. 133 

- висота розміщення ніпеля від підлоги, мм 480 

Маса, кг 1860 

 

Конструкція обладнання дозволяє раціонально розмістити поголів’я 

птиці та створити необхідні умови для його вирощування. 

Втрати корму в система годівлі під час транспортування, заповнення 

годівниць та годівлі птиці відсутні. Годівниці розміщені у чотирьох лініях на 

висоті 500 мм над рівнем підлоги та забезпечують все поголів’я кормом. 

Фронт годівлі становить 3 см на голову. 

Система напування птиці задовільно виконує технологічний процес 

подачі води в напувалки. Розбризкування та підтікання води в системі не 

спостерігалось. Одна напувалка розрахована на 15-16 голів птиці. Питомий 

фронт напування 2 см на голову (за нормами 2-3 см), що підтверджується 

показником збереженості птиці за даними господарського обліку, який 

становить 97,5 %.  

Складові систем роздавання кормів та напування виготовлені з 

матеріалів, стійких до корозії або захищених антикорозійним покриттям.  

Втрати корму під час транспортування, заповнення годівниць та годівлі птиці 

відсутні. Годівниці розміщені у чотирьох лініях забезпечують все поголів’я 

кормом. Фронт годівлі становить 3 см на голову. 
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Розбризкування та підтікання води в системі напування не 

спостерігалось. Одна ніпельна напувалка розрахована на 15-16 голів птиці. 

Питомий фронт напування – 2 см на голову. 

Збірні одиниці обладнання прості за конструкцією і складаються за 

допомогою слюсарних інструментів. Трудомісткість монтажу комплекту 

обладнання становить 1500 люд.-год. Обладнання виготовлено на високому 

технічному рівні. За період випробувань не відмічено випадків травмування 

птиці через обладнання. Всі металічні елементи обладнання мають захисне 

цинкове покриття, яке дозволяє подовжити строк його служби.  

Безпека та ергономічність конструкції обладнання знаходяться на 

задовільному рівні. Випадків травмування людей і птиці під час випробувань 

не зафіксовано. Збереження поголів'я становить 97,5 %.  

Питомі витрати  електроенергії  при  використанні  обладнання за добу 

складають 20,4 кВт·год/1000 гол. птиці. Затрати праці за цикл утримання при 

вирощуванні індиків складають  98,5 люд.-год/1000 гол. птиці, прямі 

експлуатаційні витрати - 7992,73 грн. на 1000 гол. птиці.  

Для забезпечення якісного виконання технологічного процесу 

вирощування індиків, комплект обладнання з утримуваним поголів’ям 9750 

індиків обслуговує 1 чол. Питомі витрати  електроенергії  при  використанні  

обладнання за добу становлять 20,4 кВт·год/1000 гол. птиці.  

Після закінчення терміну вирощування індиків проводиться очистка 

приміщення бульдозером від гною, дезінфекція приміщення та внесення 

підстилки для наступного циклу вирощування. Під час проведення цих робіт 

всі лінії напування та годівлі за допомогою лебідкових механізмів 

піднімаються до стелі. За відгуками спеціалістів господарства це велика 

перевага над іншим обладнанням, яке в складі не має  підйомного механізму 

ліній годівлі та напування, а застосування пластикових матеріалів для 

виготовлення годівниць та напувалок знижує витрати праці на їх 

обслуговування та подовжує строк їх придатності. 

Проведений аналіз результатів випробувань обладнання для утримання 

індиків «Wesstron» показує, що стан розвитку засобів механізацїї та 

автоматизації виробничих  процесів при вирощуванні індиків досить 

високий. Проте і дане обладнання має свої недоліки, які необхідно 

враховувати під час створення ферми: 

- недостатня природна вентиляція у приміщенні може призвести до 

смертних випадків всього поголів’я за умови припинення електропостачання 

у пташник. Кількість та розмір клапанів повинні забезпечувати не менше 

70% необхідного припливу свіжого повітря, а вентиляційні шахти відведення 

вуглекислого газу (без застосування активного вентилювання); 

- лінії кормороздавання та напування необхідно забезпечити 

автоматичним підйомом на висоту 1 м, або їх встановлювати впоперек 
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приміщення для можливості підходу птиці до повітряних клапанів, 

розміщених на бічних стінах приміщення. 

Висновки 

Комплект обладнання для підлогового вирощування індиків фірми 

«Wesstron» виконує технологічний процес утримання індиків, а тому знайде 

застосування в птахівничих господарствах країни.  

Вітчизняним науково-дослідним установам та  конструкторським 

організаціям потрібно в подальшому вдосконалити технологічні варіанти при 

утриманні індиків, максимально механізувати та автоматизувати процеси 

кормороздачі, напування, прибирання посліду та створення мікроклімату, із 

запозиченням досвіду провідних фірм.  
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Аннотация 

В статье рассмотрены конструкционные особенности и результаты 

испытаний современного импортного и отечественного оборудование для 

напольного содержания индюков в условиях эксплуатации на птицефермах 

Украины.  

 

Summary 

The article deals with the design features and test results of modern imported 

and domestic equipment for floor housing of turkeys in operational conditions of 

poultry farms in Ukraine. 
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ПОЖИВНИХ РОЗЧИНІВ НА ОСНОВІ МЕТАНОВОГО 

ЗБРОДЖУВАННЯ РІДКОЇ ФРАКЦІЇ ГНОЙОВОЇ БІОМАСИ ВЕЛИКОЇ 

РОГАТОЇ ХУДОБИ 
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Хайдер Раад Надім Аль-Хазаалі, 

Національний університет біоресурсів і природокористування України 
 

Наведено результати досліджень біотехнологічного процесу 

отримання поживних розчинів на основі метанового зброджування. 

Запропоновані техніко-технологічні рішення системи приготування та 

внесення рідких органічних добрив.  
 

Ключові слова: поживні розчини, рідкі добрива, метанове зброджування, 

вміст летких жирних кислот, іммобілізація активної біомаси, біофільтр. 
 

Суть проблеми. Широке залучення біотехнологічних альтернатив у 

сільськогосподарське виробництво  – перспективний напрям, що забезпечує 

скорочення енергетичного дефіциту і охорону довкілля. Гострий дефіцит та 

значні витрати на виробництво і використання традиційних органічних 

добрив викликає необхідність подальшого розроблення та вдосконалення 

науково обґрунтованих технологічних рішень отримання якісних, екологічно 

безпечних органічних добрив з одночасним зменшенням матеріальних і 

енергетичних витрат.  

В умовах здорожчання енергоносіїв та відповідно мінеральних добрив 

перспективним є використання збродженої біомаси в системах поливу 

відкритого ґрунту [1]. 

Проведені в НУБІП України та УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого 

дослідження щодо впливу використання водних розчинів збродженої біомаси 

безпідстилкового гною великої рогатої худоби на вегетацію овочів у 

закритому ґрунті засвідчили, що отриманий поживний розчин на основі 

рідкої фракції збродженого безпідстилкового ВРХ має хімічний склад, 

близький до стандартних гідропонних розчинів, а за вмістом мікроелементів 

– близький до інертних комплексних гідропонних добрив. Окрім того 

використання поживного органічного розчину дозволяє на 20-26% підвищити 

урожайність овочів у порівнянні з контролем [2].  

Проте за результатами цих досліджень також виявлено негативний 

вплив вмісту летких жирних кислот (більше 500 мг/л) на врожайність 

сільськогосподарських культур. 
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Отримані шляхом метанового зброджування рідкі поживні розчини в 

процесі накопичення та внесення підлягають неконтрольованому 

мікробіологічному окисленню, що призводить до негативних наслідків. 

Для подальшого вивчення впливу технологічних параметрів ферментації 

збродженої рідкої фракції на вміст ЛЖК були проведені наступні 

дослідження. 

Матеріали та методи досліджень. Як вихідний матеріал для отримання 

поживних розчинів було використано рідку фракцію безпідстилкового гною 

великої рогатої худоби, яку було ферментовано в мікробіологічному реакторі 

проточного типу (рис. 1) за такими параметрами: 

– температура ферментації – 32-40 
о
С; 

– тип мікробіологічного агенту – консорціум гідролітичних 

ацетогенних, воднепродукуючих і метаноутворюючих бактерій, який 

притаманний шлунку та стравоходу ВРХ; 

– експозиція ферментації – від 2 до 14 діб. 

Як біофільтр було використано сітчастий металевий іммобілізатор 

активної біомаси метаногенеруючих бактерій. Коефіцієнт іммобілізації – 0,04.  

Показники вмісту летких жирних кислот вихідної рідкої біомаси та 

отриманого біодобрива було визначено відповідно до вимог оцінювання 

органічних добрив за СОУ 74.3-37-268:2005 [3].  

Статистичну обробку даних експериментальних досліджень проведено 

за ДСТУ ГОСТ 8.207: 2008 [4].  
 

 
 

Рисунок 1 – Загальний вигляд лаборатоно-дослідної біогазової установки з 

мікробіологічними реакторами проточного типу 

 

Результати досліджень. Результати досліджень впливу експозиції 

ферментації та типу мікробіологічного реактора на вміст ЛЖК в поживному 

розчині наведено в таблиці 1 та на рисунку 2. 
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Таблиця 1 – Залежність вмісту ЛЖК в поживному розчині від 

експозиції ферментації та типу мікробіологічного реактора 
 

Експозиція ферментизації, 

діб 

Вміст ЛЖК, мг/л 

Мікробіологічний реактор Біофільтр 

0 2412±80 2412±80 

2 2220±74 864±34 

4 1674±32 224±87 

6 516±20 106±44 

8 144±05 78±03 

10 76±12 32±32 

12 36±04 30±65 

14 24±10 25±20 

 

 
 

1 – у мікробіологічному реакторі проточного типу; 2 – у біофільтрі  

Рисунок 2 – Залежність вмісту ЛЖК в поживному розчині від експозиції 

ферментації 

 

Отримані залежності можна описати такими експоненціальними 

рівняннями: 

– у мікробіологічному реакторі  

 

У= 1303 е
- 0,3263Х 

при достовірності апроксимації R
2 
=0,919 

– у біофільтрі  

У= 4009,2 е
- 0,3775Х 

при достовірності апроксимації R
2 
=0,963. 
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В результаті ферментації поживного розчину в проточному 

мікробіологічному реакторі за умов мезофільного зброджування вміст ЛЖК 

зменшився з 2412 мг/л до допустимого рівня (500 мг/л) за шість діб. 

Встановлення іммобілізатора активної біомаси метаногенеруючих бактерій в 

робочому об’ємі мікробіологічного реактора, тобто його робота в режимі 

біофільтра,  дозволяє зменшити експозицію витримки поживного розчину до 

трьох діб. 

Висновки 

Системи приготування та внесення рідких органічних добрив та 

поживних розчинів, отриманих шляхом метанового зброджування органічної 

сировини, доцільно оснащувати біофільтрами з іммобілізованою активною 

біомасою метаногенних бактерій, що дозволяє зменшити вміст ЛЖК в 

розчині до 500 мл/л за три доби. 
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Аннотация 

Приведены результаты исследований биотехнологического процесса 

получения питательных растворов на основе метанового сбраживания. 

Предложены технико-технологические решения системы приготовления и 

внесения жидких органических удобрений.  

 

Summary 

The results of researches of biotechnological process of receipt of nourishing 

solutions are resulted on the basis of methane fermentation. Technical and 

technological  solutions of the system of preparation and bringing of liquid organic 

fertilizers are offered.  
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АКТИВОВАНОГО ВУГІЛЛЯ З ВІДХОДІВ ПЕРЕРОБКИ ЛЬОНУ 
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На основі експериментальних досліджень і запропонованих 

математичних залежностей обґрунтовано технологію термолізної 

переробки костриці льону. Розроблено і описано конструкцію установки 

промислового типу для виробництва активованого вугілля з костриці льону. 

Застосування описаного методу отримання активованого вугілля з відходів 

переробки льону дозволить створити безвідходне виробництво і залучити до 

господарського обороту додаткові сировинні ресурси.  

 

Ключові слова: зберігання ресурсів, термолізна переробка костриці 

льону, активація деревного вугілля, установка імпульсного типу. 

 

Суть проблеми. У зв'язку з гострою нестачею і збільшенням вартості 

сировинних, енергетичних і водних ресурсів, основний приріст потреб 

продуктивної сфери в ресурсах повинен забезпечуватися за рахунок економії. 

Існує багато резервів економії, і передусім це стосується впровадження 

енергоощадних технологій, які до цих пір використовуються недостатньо. 

Так, якщо всю отримувану в Україні економію прийняти за 100%, то на 

впровадження прогресивних норм витрачання первинних ресурсів припадає 

лише 10%, на використання вторинних ресурсів – 39%, на зняття з 

виробництва застарілих і випуск нових виробів – 30,9%, на скорочення втрат 

від браку – 8,2%, на впровадження ефективних замінників дорогих сировини 

і матеріалів – 1,3%, на впровадження маловідходних та безвідходних 

технологій виробництва та устаткування, що зберігають енергію – 2,7%, на 

інші чинники – 7,9% [ 1 ]. 

Питання поліпшення екологічного стану нині також розглядається як 

дуже актуальне. Погіршення екології – одна з істотних характеристик в 

системі глобальних змін та динаміці економічного зростання. Обумовлюючи 

якісно нову економічну ситуацію, екологічні обмеження прискорюють 

перехід на ресурсоощадний тип розвитку виробництва. 

Зберігання ресурсів стає якісно новим чинником виробництва, оскільки 

змінюється співвідношення між засобами виробництва і витратами праці за 
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рахунок зростання продуктивності праці. Досягається такий стан суспільного 

виробництва, за якого економія стає вирішальним джерелом зростання 

народного господарства [2]. 

Одним з ефективних інструментів вирішення цих проблем є формування 

виробничого механізму, направленого на раціональне й ефективне 

використання вторинних ресурсів. Для переходу до маловідходних і 

безвідходних виробництв потрібний комплекс заходів, що включає 

розроблення і впровадження принципово нових і вдосконалення існуючих 

технологічних процесів, які діють з метою істотного скорочення виробничих 

відходів, розроблення і впровадження найбільш досконалих методів їх 

очищення, переробки і знешкодження. 

В Японії рівень використання промислових відходів перевищує 80%, у 

Германії промислові відходи використовуються на 68%, в Угорщині – на 45% 

[3-5]. Темпи зростання об'ємів залучення вторинної сировини в 

господарський оборот по окремих розвинених країнах значно вище 

вітчизняних. 

Аналіз роботи передових країн зі збору і переробки вторинних ресурсів у 

порівнянні з аналогічною роботою в Україні показує, що існуючі об'єми 

переробки відходів виробництва і темпи їх зростання в нашій країні не 

відповідають сучасним темпам розвитку промисловості і науки. Недоліки у 

використанні відходів первинного виробництва є також у галузі переробки 

лубових волокон. За даними асоціації ―Укрльноконоплепром‖, ступінь 

використання відходів виробництва, як вторинної сировини, становить  

12-15% від загальної маси відходів [8]. Проте ці показники неповною мірою 

відображають стан проблеми, оскільки відходи виробництва, що містять 

целюлозу, часто використовуються нераціонально. В основному вони йдуть 

на опалення і як матеріал утеплювача. У зв'язку з цим робота, що присвячена 

розробці технологічного процесу і устаткування для переробки відходів 

лляних та прядильних виробництв у сорбенти, є дуже актуальною. 

Мета дослідження – розробити і дослідити імпульсний методу активації 

деревного вугілля з костриці льону, розробити обладнання для активації 

деревного вугілля імпульсним методом, дослідити поведінку сировини 

костриці льону у процесі її переробки.  

Виклад основного матеріалу дослідження. З відомих методів активації 

найбільший інтерес викликає метод ―киплячого‖ шару. ―Киплячий‖ шар 

виникає тоді, коли швидкість потоку повітря і газів крізь шар сировини 

перевищує швидкість, при якій зберігається стійкість щільного шару цієї 

сировини. Обертально-пульсуючий рух частинок сировини при цьому 

нагадує рух киплячої рідини, тому такий шар і називається ―киплячим‖. При 

цьому газоповітряний потік не циркулює в шарі, а прямоточно продуває його. 

Основною характеристикою ―киплячого‖ шару є збільшення його об'єму при 

продуванні повітрям або збільшення висоти в порівнянні з щільним шаром 
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сировини. За нормального ―кипіння‖ шар сировини збільшується в 1,5-3 рази 

в порівнянні з щільним шаром. 

Дослідження проводили за допомогою лабораторної установки, схема 

якої представлена на рис. 1. Визначалися наступні аеродинамічні 

характеристики частинок деревного вугілля: швидкість витання частинок 

(м/с); критична концентрація завантаженого матеріалу (кг/м
3
); швидкість 

віднесення частинок з робочої камери (м/с). 

 

 
 

 
1 – вентилятор; 2 – повітряний канал; 3 – шибер;  

4 – пневматична трубка; 5 – мікроманометр; 

 6 – колосникова решітка; 7 – скляний циліндр; 8 – робоча камера; 

 9 – бункер-осаджувач; 10 – завантажувальний пристрій;  

11 – вікно для спостережень; 12 – місце для вимірювання статичного тиску 
 

Рисунок 1 –  Схема лабораторної установки для визначення 

аеродинамічних характеристик деревного вугілля  
 

 

Усі експериментальні дані за аеродинамічними показниками деревного 

вугілля зведені в таблицю 1. 
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Таблиця 1 – Аеродинамічні характеристики деревного вугілля 
 

Показник 
Фракції деревного вугілля 

дрібна велика суміш 

Швидкість витання частинок, м/с 0,71 0,84 0,80 

Критична маса завантаженої порції деревного 

вугілля, кг 
0,24 0,20 0,22 

Критична концентрація завантаженого деревного 

вугілля, кг/м3 
2,55 2,13 2,34 

Швидкість віднесення частинок, м/с 2,18 2,50 2,38 

 

У ретортах з ―киплячим‖ шаром продукти, що активуються, і гази 

ґрунтовно перемішуються. При цьому, в порівнянні з установками інших 

конструкцій, значно скорочується час активації.  

Процес може бути безперервним і періодичним. Відомі багатоступінчасті 

реактори, що складаються з вертикально або горизонтально розташованих 

камер з переходами між ними, а також реактори з великим числом відділень. 

У реакторі з кількома розташованими один над одним решітками активоване 

вугілля безперервним потоком проходить зверху вниз, а робочі і активаційні 

гази подаються проти течії. Проте, вимоги до температурного режиму і часу 

витримки частинок у багатоступінчатому реакторі більш жорсткі, ніж при 

використанні реактора з однією активаційною зоною. Крім того, вугіль-

сирець, що подається у верхню зону реактора з ―киплячим‖ шаром, через 

значний ступінь насичення і нерідко високий вміст вологи має велику 

щільність у порівнянні з активованим вугіллям. Тому, для забезпечення 

―кипіння‖ шару необхідна більша витрата робочого газу, для чого він 

подається під верхню решітку. Газо- або пароподібні продукти розкладання, 

які виходять з розташованого нижче ―киплячого‖ шару, згорають з 

виділенням теплоти [2]. 

Реактор з ―киплячим‖ шаром більш простої конструкції має герметичну 

циліндричну або прямокутну активаційну камеру, забезпечену 

перфорованими розподільними решітками, через які надходять активаційні 

гази. У разі тривалого перебування в реакторі сировини можливе сильне 

вигорання частинок вугілля, за короткочасного перебування – недостатньо 

повна активація, тому час знаходження частинок в зоні реакції повинен бути 

по можливості однаковим. Крім того, середня температура кожної частинки 

повинна відповідати середній температурі шару, а температура над і під 

шаром повинна бути однаково високою. Ці умови краще всього виконуються 

при висоті шару в реакторі не більше 10 см, а оптимальною є висота 3-7 см. 

Нагрівання реактора з ―киплячим‖ шаром завдає значних труднощів. 

Існує також небезпека винесення пилу в результаті сильного стирання 

вугілля під час перемішування. Якщо гази для обігріву надходять через 

решітки, то внаслідок високої температури, необхідної для процесу 
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активування, частинки золи, які осідають на розподільних решітках, 

починають спікатися і можуть забити решітки та перешкоджати 

надходженню газового потоку. Внаслідок цього можливі нерівномірність 

―кипіння‖ шару, посилене стирання вугілля і винесення пилу.  

Процес можна оптимізувати, використовуючи для прямого обігріву 

внутрішнього об'єму реактора тепло, отримане в результаті згорання СН2, що 

утворюється в процесі активування водяною парою. Проте, в цьому випадку 

необхідне строге дозування кисню, щоб уникнути надмірного обгоряння 

поверхні частинок вугілля і скорочення виходу продукту. Інша можливість 

підвищити продуктивність полягає в додатковому підведенні тепла для 

зовнішнього обігріву реактора, в який нагріті активуючі гази подаються з 

швидкістю, що забезпечує ―кипіння‖ шару вугілля. Розділення зовнішнього 

обігріву і псевдозрідження дозволяє автономно регулювати подачу тепла і 

швидкість газу в ―киплячому‖ шарі. Це створює можливість м'якого 

активування різної сировини. 

Багато технологічних процесів, що відбуваються за участю твердої фази 

у псевдозрідженому стані, значно прискорюються внаслідок інтенсивного 

руху частинок в газовому потоці. До таких процесів відносяться каталітичні 

процеси, процеси сушіння, адсорбції, випалення сировини, що містить 

вуглець, і тому, подібний псевдозріджений шар має деякі властивості рідини: 

його вільна поверхня залишається горизонтальною при нахилі судини; він 

стає текучим; важкі тіла, потрапивши в псевдозріджений шар, опускаються 

на дно, легкі – спливають. Ці властивості використовуються при 

конструюванні апаратури і розробленні технологічних процесів. Особливо 

цінною властивістю є плинність псевдозрідженого шару, завдяки якому 

можна зробити процес безперервним [1]. 

Гідравлічний опір (Др) шарів костриці льону залежить від швидкості газу 

(V0). При цьому, при різній висоті шарів костриці (Н) ця залежність має 

характерні особливості. 

У кінці стадії фільтрації газу, через нерухомий шар костриці, сумарний 

перепад тиску нерухомого шару максимальний, оскільки відбувається розрив 

сил зчеплення між частинками костриці під час переходу їх до 

псевдозрідження. Потім починається псевдозрідження, при якому Дp=const. 

Критична швидкість газу при цьому називається швидкістю псевдозрідження 

(V01). 

При подальшому зростанні швидкості V0 > V01 збільшуються як відстані 

між частинками, так і загальний об'єм псевдозрідженого шару. Але, оскільки 

перепад тиску при псевдозрідженні витрачається на підтримку шарів у 

зваженому стані, а маса частинок при цьому залишається незмінною, 

гідравлічний опір Др шару буде постійним протягом всього часу збільшення 
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V0  до другої критичної швидкості (V02), при якій починається віднесення 

частинок. 

Псевдозріджений шар існує при робочих швидкостях газу в повному 

перерізі апарату в межах V0 = V01…V02. 

Відношення робочої швидкості псевдозрідження V0 до швидкості 

псевдозрідження V01 називається числом псевдозрідження n.  
 

n = V0 / V01 

 

Встановлено, що оптимальним числом псевдозрідження є n = 2, якому 

відповідають найбільша інтенсивність і рівномірність перемішування фаз. 

Подальше збільшення n зможе привести до поршневого псевдозрідження, в 

режимі якого ―киплячий‖ шар розподіляється з шарів газу і частинок, що 

чергуються по висоті костриці, що приводить до віднесення цих частинок з 

апарату. При n < 2 перемішування фаз достатньо рівномірне, проте 

інтенсивність його низька. Таким чином, оптимальна робоча швидкість 

псевдозрідження 
 

V0 = 2V01 

Швидкість псевдозрідження: 

V01 = 
     

  
 

де: Re01 – критерій Рейнольда; 

      µ – ступінь в'язкості; 

      d – еквівалентний діаметр частинок костриці; 

      ρ – щільність костриці. 
 

Розрахунковим шляхом визначено, що середнє значення 
 

V01 = 0,43 м/с 
  

Отже, робоча швидкість псевдозрідження в кожній точці перетину: 
 

V0 = 0,86 м/с 
 

Перепад тиску при псевдозрідженні: 
 

             
 

де: Н – висота шару костриці, м; 

      q = 9,8 м/с – пористість шарів, рівна відношенню об'єму порожнього 

простору до загального об'єму засипаної костриці.  

      Дослідним шляхом встановлено, що е = 0,47. 

Оскільки щільність костриці та її пористість взаємопов'язані, то для 

визначення перепаду тиску необхідно знати висоту шарів засипаної костриці: 
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Наступним етапом є визначення пористості і висоти псевдозрідженого 

шару: 

    [              
    ]     

 

де: Ar – критерій Архімеда; 

е0 = 0,69 

Висота псевдозрідженого шару: 

 

    
      

      
 

 

H0 = 1,709H 
 

Величини V0 і H0 враховуються при конструюванні апарату з ―киплячим‖ 

шаром. По заданій продуктивності по газу і швидкості V0  визначають його 

перетин і діаметр, а виходячи з пористості і ступеня розширення шарів –  

висоту шарів H0 і робочу висоту апарату. 

Застосування описаного методу отримання активованого вугілля з 

відходів переробки льону дозволить підприємствам галузі створити 

безвідходне виробництво і залучити в господарський оборот додаткові 

сировинні ресурси, що принесе додатковий прибуток заводам і підвищить їх 

рентабельність. 

 

Висновки  

1. За проведеними теоретичними і експериментальними дослідженнями 

запропоновано і розроблено метод активації вугілля з костриці льону. 

2. За визначеними параметрами запропоновано та виготовлено установку 

для одержання активованого вугілля з костриці льону. 

3. Встановлено теоретичні залежності та оптимальні параметри процесу 

переробки. 

4. На підставі матеріалів статті можна рекомендувати промислову 

технологічну схему процесу термолізної переробки костриці льону в 

сорбенти. 
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Аннотация  
На основе экспериментальных исследований и предложенных  

математических зависимостей обоснована технология термолизной 

переработки костры льна. Разработана и описана конструкция установки 

промышленного типа для производства активированного угля из костры 

льна. Применение описанного метода получения активированного угля с 

отходов переработки льна позволит создать безотходное производство и 

привлечь в хозяйственный оборот дополнительные сырьевые ресурсы.  

 

Summary  
On the basis of experimental studies and proposed mathematical relationships 

flax hards processing thermalizes technology is grounded. The industrial-scale 

plant design for activated carbon production from flax hards is developed and 

described. Appliance of the described method of obtaining activated carbon from 

flax wastes will enable to create zero waste production and bring into the economy 

additional raw materials. 
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УДК 636.39.034 
 

АНАЛІЗ ВИРОБНИЦТВА КОЗИНОГО МОЛОКА В УКРАЇНІ 

 

Л. Шкоропад, 

Львівська філія УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого 
 

У даній статті досліджено сучасний стан молочного козівництва в 

Україні, виявлено проблеми виробництва молока козиного на промисловій 

основі, визначено можливості подальшого розвитку галузі молочного 

козівництва в Україні та запропоновано основні напрями вирішення 

проблеми ефективного промислового виробництва козиного молока. 
 

Ключові слова: молочне козівництво, ефективність, промислове 

виробництво, національні стандарти, державна підтримка. 
 

Суть проблеми. В багатьох країнах світу козівництво є важливою 

традиційною та стратегічною галуззю економіки, що зумовлено її 

поліпродуктивністю: молоко, м'ясо, шерсть, пух і шкури. Ця галузь 

забезпечує населення цінними продуктами харчування, переробну 

промисловість – сировиною, сприяє інтенсивному використанню земельних 

ресурсів та формуванню продовольчої безпеки країни на основі створення 

необхідних державних резервів тваринницької продукції. Проте фактичний 

стан галузі козівництва в Україні на даний час не відповідає її потенційним 

можливостям і потребує додаткової уваги з боку держави.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемі ефективності 

функціонування галузі тваринництва в Україні присвячені наукові 

дослідження вітчизняних вчених: С.П. Азізова, В.І. Бойка, П.Т. Саблука, 

І.С. Трончука, С.М. Кваші, Ю.Ф. Мельника, М.В. Зубця та інших. Питаннями 

розвитку козівництва займалися Рижкова Т.М., Капралюк О., Даниленко Г., 

Сербіна В., Кошевой В.П. та інші науковці. Проте, незважаючи на наявність 

значної кількості наукових праць у даному напрямку, питання становлення і 

розвитку галузі козівництва не втрачають своєї актуальності.  

Мета дослідження – проаналізувати ситуацію, що склалася у молочному 

козівництві, і визначити можливості подальшого розвитку галузі.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Продукція козівництва – це 

важливе джерело цінних харчових продуктів та сировини для різних галузей 

промисловості. Молочне козівництво набуло широкого застосування у світі. 

З кожним роком у світі поголів’я кіз різних порід та напрямів господарського 

використання зростає на 5 млн щорічно. У світі налічується понад 860 млн 

гол. кіз різних напрямів продуктивності: молочного, м’ясного, вовняного, 

пухового, комбінованого. Світове виробництво козячого молока постійно 

зростає. Цей показник становить понад 19,5 млн тонн на рік [1] (рис.1).  
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Рисунок 1 – Динаміка виробництва козиного молока у світі 

 

Козівництво перейшло на промислову основу за рахунок розробки і 

впровадження національних стандартів в країнах, підтримці держави та 

підвищення рентабельності виробництва козиного молока, що зумовлено 

зростанням попиту на основі розширення нішових та специфічних ринків 

збуту: діти з алергією на коров’яче молоко, хворі шлунково-кишковими 

захворюваннями, люди, що притримуються здорового харчування тощо. У 

світовій практиці чітко простежується тенденція заміни коров’ячого молока 

на козяче, особливо для виробництва дитячого, лікувального харчування й 

виробництва найцінніших сортів сирів. 

У європейських країнах частка козиного молока становить близько 30% 

в загальному виробництві молока, а в арабських країнах вона досягає 50,0-

58,0%. Особливо інтенсивно розвивається козівництво у Франції. У багатьох 

країнах створені окремі ферми і кооперативи з виробництва та переробки 

козиного молока. Розвиток козівництва в країнах Європи супроводжується 

впровадженням сучасних технологій утримання тварин, вдосконаленням 

технічної оснащеності ферм з впровадженням механізованого доїння кіз і 

створенням мережі підприємств для переробки козиного молока. Інтенсивно 

ведеться селекційно-племінна робота, завдяки якій збільшується 

продуктивність кіз. Так, в Голландії за 2-4 лактації надоюють 1800-2000 кг 

молока [2]. 

З козиного молока виготовляють сири (рокфор, швейцарський, курт, 

бринзу та інші), масло, молочнокислі продукти (айран, мацоні, кисле молоко 

тощо) [3]. Молоко кози за складом дещо відрізняється від коров'ячого. У 

козиному молоці (у всі пори року, окрім, літнього періоду), в порівнянні з 

аналогічними показниками коров'ячого молока, знаходиться більш високий 

вміст масової частки жиру, білку, сухих речовин і сухого знежиреного 

залишку, за винятком показника кислотності і вмісту молочного цукру. Проте, 

в літній період року фізико-хімічні показники коров'ячого і козиного молока 
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максимально наближено. Козине молоко містить меншу кількість МАФнМ і 

БГКП, порівняно з аналогічними показниками коров'ячого молока. Тому воно 

може бути ефективніший, ніж коров'яче, використано для переробки на дитячі 

продукти харчування. Порівняльний склад козиного і коров’ячого молока 

наведено в таблиці 1 [4]. Ці дані середні, оскільки існують значні відмінності 

між породами, між індивідуальностями усередині породи.  

 

Таблиця 1 – Порівняльний склад козиного і коров’ячого молока 
 

Склад 
Козине 

молоко 

Коров’яче 

молоко 

Жіноче 

молоко 

Жир, % 3,8 3,6 4 

Суха речовина без жиру, % 8,9 9 8 

Лактоза, % 4,1 4,7 6,9 

Азот-6,38, % 3,4 3,2 1,2 

Білок, % 3,0 3,0 1,1 

Казеїн, % 2,4 2,6 0,4 

Альбумін, глобулін, % 0,6 0,6 0,7 

Зола,% О,8 0,7 0,3 

Кальцій (СаО), % 0,19 0,18 0,04 

Фосфор (Р205), % 0,27 0,23 0,06 

Р2О5/ СаО 1,4 1,3 1,4 

Хлорид, % 0,15 0,10 0,06 

Залізо (Р/100 000) 0,07 0,08 0,2 

Мідь (Р/1 000 000] 0,05 0,06 0,06 

Вітамін А (i.u/fat) 39 21 32 

Вітамін В (ug/100 ml) 68 45 17 

Рибофлавін (ug/100 ml) 210 159 26 

Вітамін С (mg asc.a./100 ml) 2 2 3 

Вітамін Д (i.u/fat) 0,7 0,7 0,3 

Калорійність /100 ml 70 69 68 

 

Отже, до переваг козиного молока можна віднести: 

– козине молоко має легше засвоюваний жир і білок, ніж той, що 

міститься у коров'ячому молоці; 

– підвищений вміст легкозасвоюваного білка важливий для дитячого 

харчування (людей і тварин), а також для харчування хворих; 

– козине молоко має тенденцію до кращого перетравлення – це добре 

для лікування виразок; 

– у слаборозвинених країнах, де мало споживання м'яса, козине молоко 

важливе як регулярне джерело білка, фосфору і кальцію, недоступних через 

нестачу корів; 
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– козине молоко може успішно замінити коров'яче молоко в харчуванні 

тих людей, які мають алергію на коров'яче молоко. 

У світі найрозповсюдженішими на даний час є шість порід молочних кіз, 

які виробляють молоко. Зааненскі кози (Saanen), добре відомі як Голштинські 

«корови» козячого світу, виробляють велику кількість молока з низьким рівнем 

жиру, Нубійскі кози (Nubian) – порода виробляє меншу кількість молока з 

високим вмістом жиру, Тоггенбургскі кози (Toggenburg), Ла-Манча 

(LaMancha), Оберхасле (Oberhasli) і Альпійські кози (Alpine). Порідний склад 

молочних кіз нашої країни представлений в основному зааненською породою 

та її помістями з місцевими козами. У деяких господарствах розводять кіз 

альпійської, тоггенбургської та нубійської порід [5]. 

Доглядати за козами набагато легше, ніж за коровою. Так, витрати 

корму на виробництво 1 ц козячого молока в 1,75 рази менші, ніж на 

виробництво 1 ц коров'ячого (відповідно 0,6 і 1,05 ц корм., од.), а затрати 

праці менші в 2,5 рази (відповідно 3 та 7,5 люд.-год). Коза в 2,3 рази дає 

більше молока на 1 ц живої маси, ніж корова (відповідно 18,2 і 8 ц). Тому 

собівартість козячого молока майже в два рази нижче коров'ячого, а 

рентабельність набагато вища. Але, враховуючи продуктивність, тобто 

кількість надою, ціна на козине молоко набагато вища за коров’яче. Низькі 

витрати праці по догляду за козою, невисокі витрати кормів дозволяють 

утримувати їх літнім людям. Кози добре акліматизуються в різних 

кліматичних умовах, це пасовищні тварини, порівняно невибагливі до умов 

утримання. Козівництво сприяє підвищенню ефективності використання 

сільськогосподарських угідь, особливо в посушливих степових та гірських 

районах. Кози можуть досить  ефективно  використовувати малопродуктивні 

природні угіддя та найдешевші грубі і соковиті корми. Таким чином 

забезпечується висока оплата корму, а виробничі витрати на утримання кіз 

порівняно невеликі. Разом з тим в даний час галузь козівництва в цілому по 

Україні знаходиться в кризовому стані. Пов’язано це, по-перше, зі зміною 

структури попиту та цін на продукцію вівчарства і козівництва, по-друге, 

появою великої кількості дрібних за розмірами підприємств, фермерських 

господарств та господарств населення різних форм власності, в яких 

утримується близько 80% усього поголів’я овець і кіз (табл. 2). 
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Таблиця 2 – Статево-вікова структура поголів’я овець та кіз  

на 1 січня 2013 року, тис. голів [6] 
 

 Рік 2013 р. у %  

до 2001 р. 2001 2006 2011 2012 2013 

Господарства усіх категорій 

Вівці та кози - всього  1875,0 1629,5 1731,7 1739,4 1738,2 92,7 

вівці  963,1 872,2 1100,5 1093,2 1073,4 111,4 

з них вівцематки і ярки  593,5 609,6 792,3 751,2 731,7 123,3 

кози  911,9 757,3 631,2 646,2 664,8 72,9 

з них козематки  648,2 548,4 467,1 479,2 497,0 76,7 

Сільськогосподарські підприємства 

Вівці та кози - всього  413,3 270,9 298,4 290,0 265,3 64,2 

вівці  412,4 268,8 294,9 285,8 260,4 63,1 

з них вівцематки і ярки 242,7 169,5 185,3 169,9 149,2 61,5 

кози  0,9 2,1 3,5 4,2 4,9 544,4 

з них козематки  0,4 1,3 1,9 1,8 2,6 650 

Господарства населення 

Вівці та кози - всього  1461,7 1358,6 1433,3 1449,4 1472,9 100,8 

вівці  550,7 603,4 805,6 807,4 813,0 147,6 

з них вівцематки і ярки 350,8 440,1 607,0 581,3 582,5 166,0 

кози  911,0 755,2 627,7 642,0 659,9 72,4 

з них козематки  647,8 547,1 465,2 477,4 494,4 76,3 

 

В Україні кіз розводять, головним чином, у присадибних господарствах. 

Як свідчать дані таблиці 1, їх питома вага становить на початок 2013 р. 

99,3 %. Найбільша чисельність кіз у Закарпатті, Одеській, Івано-

Франківській, Полтавській областях. За статичними даними, на 1 січня 2013 

року в Україні нараховувалося лише 664,8 тис. голів кіз, що на 23 % менше 

порівняно з 2001 роком. Але за останні 4 роки спостерігається позитивна 

тенденція до зростання поголів’я кіз. Так в господарствах усіх категорій на 

1.01.2013 р. поголів’я кіз збільшилось на 29,3 тис. голів порівняно з датою на 

1.01.2010 р. До того ж хотілося б відзначити, що у структурі господарств, які 

займаються козівництвом частка сільськогосподарських підприємств з 

кожним роком зростає. Так, в 2013 році в сільськогосподарських 

підприємствах налічувалось лише 4900 голів, що на 2100 голів (або на 75 %) 

більше ніж в 2010 році.  
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Таблиця 3 – Динаміка поголів’я кіз в Україні на 1 січня 2013 року,  

тис. гол. [6] 
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2001 911,9 0,9 0,3 0,1 911 99,9 

2006 757,3 2,1 0,3 0,3 755,2 99,7 

2010 635,5 2,8 0,8 0,44 632,7 99,56 

2011 631,2 3,5 1,8 0,55 627,7 99,45 

2012 646,2 4,2 2,1 0,65 642 99,35 

2013 664,8 4,9 2,4 0,74 659,9 99,26 

2013 р. у % 

до 2001 р. 
72,9 544,4 800 740 72,4 99,8 

 

На жаль, дослідити питання кількості підприємств, які мають визначену 

кількість голів безпосередньо саме кіз загалом по Україні, неможливо, 

оскільки статистикою відслідковується поголів’я овець та кіз разом (табл. 4).  

 

Таблиця 4 – Групування сільськогосподарських підприємств  

за наявністю поголів’я овець та кіз на 1 січня 2013 року [6] 
 

 Кількість підприємств Чисельність поголів’я 

одиниць 
% до загальної 

кількості 
тис. гол. 

% до загальної 

кількості 

Підприємств 

всього, за кількістю 

поголів’я 

1131 100,0 265,3 100,0 

до 49  398 35,2 8,2 3,1 

50-99 197 17,4 13,8 5,2 

100-199 199 17,6 28,2 10,6 

200 - 299 97 8,6 23,8 9,0 

300 - 499 90 8,0 34,5 13,0 

500 - 999 95 8,4 65,6 24,7 

1000- 1999 40 3,5 51,4 19,4 

більше 1999  15 1,3 39,8 15,0 
 



333 

3
3

3
 

 

Дані таблиці свідчать, що утриманням овець та кіз станом на початок 

2013 року займалося 1131 підприємство. З них, більше третини мало 

чисельність до 49 голів. І ще таку ж частину, а саме 17,4 % з чисельністю в 

межах 50-99 голів та 17,6 % з чисельністю 100-199 голів. Господарств, які 

безпосередньо спеціалізуються на розведенні кіз в Україні, налічується 

близько 300. З них 95 % – з кількістю поголів'я від 1 до 50-ти [2].  

Великих спеціалізованих козиних ферм з чисельністю більше 2000 голів, 

що виробляють молоко як сировину для переробної промисловості, в Україні 

немає. Позитивними зрушеннями в даному напрямі є поява в останні роки 

племінних і товарних фермерських господарств з чисельністю поголів’я кіз 

від 50 до 500 голів: «Семеро козенят», Агрофірма «Шахтар», «Золота коза», 

«Бабині кози», «Від Дерези», «Чисті ключі», «Агро-Вікторія» і інші. 

Зрозуміло, що при такому положенні галузі питання заготівлі козиного 

молока для промислової переробки, розробки технологій виробництва 

харчових молочних продуктів на його основі в Україні практично не 

відпрацьовані. До певного часу проблематично було реалізувати козине 

молока навіть на ринках, оскільки не існувало нормального документа, який 

би регламентував його якість. Одним із стримуючих чинників переробки 

козиного молока на питне молоко і ферментовані продукти є недосконалість 

нормативної бази. Так, тільки в 2010 році було впроваджено національний 

стандарт на козине молоко, що заготовляється, – ДСТУ 7006-2009 «Молоко 

козине сировина» [7], а національні стандарти України на козине питне 

молоко і ферментовані молочні продукти (сичужні сири, сир) із козиного 

молока знаходяться на стадії розроблення. Крім того, спеціальних стандартів 

щодо визначення мікробіологічних та санітарних показників на молоко 

козине немає, є лише загальні на молоко і молочні продукти [8,9]. 

Висновки 
Козина ферма є перспективним напрямом агробізнесу в тому сенсі, що 

таких підприємств в Україні мало, тому є змога заповнити нішу на 

продовольчому ринку. Але, незважаючи на створення певних позитивних 

передумов, подальший розвиток галузі можливий лише шляхом поєднання 

зусиль і злагодженої взаємодії держави та виробників. Основними напрямами 

державної підтримки галузі козівництва є здійснення виплат бюджетних 

коштів для часткового відшкодування вартості закуплених племінних цапів 

та козематок; відсоткової ставки за кредитами, залученими на будівництво і 

реконструкцію козячих ферм і комплексів, придбання технологічного 

обладнання та механізмів, закупівлю тварин; вартості будівництва та 

реконструкції  тваринницьких ферм і комплексів та підприємств з 

виробництва комбікормів, а також придбаного обладнання та механізмів 

вітчизняного виробництва для козівництва. Іншими напрямками, які 

потребують значної уваги і підтримки з боку держави є відродження 
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племінної справи і розвиток селекційних програм, сприяння створенню 

кооперативів у молочному козівництві, посилення ветеринарно-санітарного 

контролю, розроблення нових і сприяння дотриманню існуючих стандартів, 

обов’язкове виконання вимог яких забезпечило б надходження на ринок 

дійсно якісної і конкурентоспроможної продукції. 
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Аннотация  
Исследовано состояние молочного козоводства в Украине, выявлены 

проблемы производства молока козьего на промышленной  основе, 

определены возможности дальнейшего развития отрасли молочного 

козоводства в Украине и предложены основные направления решения 

проблемы эффективного промышленного производства козьего молока. 
 

Summary  
The state is investigational growing of sucklings goats in Ukraine, the 

problems of production of milk a goat's are educed on industrial basis, possibilities 

of further development of industry are certain in Ukraine and basic directions of 

decision of problem of effective industrial production of goat's milk are offered. 
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ПЕРСПЕКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ З ВИКОРИСТАННЯ 

ПОНОВЛЮВАНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ В 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОМУ ВИРОБНИЦТВІ 

 

М. Луценко д-р с.-г. наук, проф., О. Тонковид, 

УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого 

 

Розглянуто техніко-технологічні рішення ефективного застосування 

біомаси та перспективних технологій з накопичення, перетворення і вико-

ристання низькопотенційної теплової енергії для енергозабезпечення 

сільськогосподарських виробничих процесів. 

 

Ключові слова: енергозабезпечення, поновлювані джерела енергії, 

енергія біомаси, низькопотенційна теплова енергія. 

 

Суть проблеми та аналіз досліджень і публікацій 

Україна є однією з енерго-дефіцитних країн, яка може задовольнити свої 

потреби в паливно-енергетичних ресурсах за рахунок власного видобутку 

майже на 50 %. У той же час, ефективність використання паливно-

енергетичних ресурсів в Україні дуже низька, а енергоємність валового 

внутрішнього продукту в три-п’ять разів вища, ніж у розвинених країнах 

світу.  

Особливо актуальною є проблема енергозабезпечення агропромис-

лового комплексу (АПК), який є не лише вагомим споживачем енергоносіїв, 

а також виробником біомаси в процесі застосування традиційних сільсько-

господарських технологій.  

У нинішній ситуації дефіциту та зростання цін на традиційні види палив 

головними чинниками ефективного розвитку сільськогосподарського 

виробництва повинні бути розроблення і впровадження енергоощадних 

технологій виробництва сільськогосподарської продукції та використання в 

технологічних процесах поновлюваних джерел енергії (ПДЕ), і в першу чергу 

– енергії біомаси, яка є результатом природного процесу сезонного накопи-

чення сонячної енергії завдяки фотосинтезу.  

Найбільш поширеними методами використання біомаси для енергоза-

безпечення сільськогосподарських технологічних процесів є пряме спалю-

вання сухої біомаси, анаеробна ферментація вологої біомаси і відходів 

тваринницва для отримання біогазу, а також конверсія біомаси в рідкі і 

газоподібні біопалива, які можуть бути ефективно використані для отриман-

ня теплової, механічної та електричної енергії. 
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Приведені технології використання біомаси для енергозабезпечення 

сільськогосподарських виробничих процесів мають як позитивні так і 

негативні аспекти в застосуванні.  

Найпростіше біомаса та продукти її переробки – пресована солома, 

деревні гранули, брикети та інше може бути використано для отримання 

теплової енергії. Однак з погляду підготовки і перероблення біомаси в інші 

джерела енергії (палива) у багатьох випадках може бути доцільним її 

використання для отримання біогазу, біоетанолу та окису вуглецю. У даний 

час найбільш розповсюдженими споживачами цих видів палива для вироб-

ництва механічної енергії є теплові двигуни внутрішнього згорання.  

Біогазові технології дозволяють найраціональніше і ефективно перетво-

рювати енергію хімічних зв'язків органічних відходів сільськогосподар-

ського виробництва в енергію хімічних зв'язків газоподібних палив та 

ефективних органічних добрив. Основна частка потенціалу біомаси зконцен-

трована у відходах тваринництва (до 80 %).  

Енергетичний чинник при утилізації відходів тваринництва характе-

ризується такими показниками: В процесі ферментації 1 тонни органічної 

речовини можна отримати 350 - 500 м
3
 біогазу з теплотою згорання 4300 - 

6000 ккал/нм
3
, що еквівалентно 0,6 - 0,8 тонн умовного палива. 

Такаж відомо, що одним з найбільш ефективних шляхів використання 

біогазу є його когенерація у електричну і теплову енергію. Для комбінова-

ного виробництва теплової і електричної енергії використовується когенера-

ційне устаткування з газовим двигуном і електрогенератором змінного 

струму. Під час охолодження двигуна і його вихлопних газів отримується 

теплова енергія. Співвідношення теплової і електричної енергії теоретично 

досягає 2:1. При комбінованому виробництві теплової і електричної енергії 

може бути досягнута найвища ефективність перетворення енергії біогазу. 

Загальний коефіцієнт корисної дії когенераційного устаткування знаходиться 

в межах 85-90 % за використанням енергії біогазу. 

Залишаються також актуальними інші техніко-технологічних рішення 

щодо підвищення ефективності енергозабезпечення основних сільськогоспо-

дарських технологічних процесів. Так, на даному етапі розвитку сільськогос-

подарського виробництва майже не використовуються палива з біомаси – 

біодизель, біоетанол, а також піролізний газ за наявності відпрацюваних 

технологій їх виробництва.  

Проте, використання поновлюваних джерел енергії в сільськогосподар-

ському виробництві має цілу низку особливостей, які в свою чергу обумов-

люють прийнятні та перспективні напрямки подальшого розвитку енергоза-

безпечення на основі ПДЕ. Так, наприклад, зростання обсягів використання 

енергії біомаси на часткове забезпечення енергетичних потреб суспільства 

вже сьогодні призвело до цілої низки екологічних і соціально-економічних 
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проблем глобального масштабу. Використання значних площ ріллі для 

вирощування олійних культур, зокрема ріпаку, викликало зменшення площ 

під традиційні харчові культури, що, в свою чергу, призвело до зменшення 

обсягів виробництва продуктів харчування та їх подорожчання на світовому 

ринку на 10-50 %. Вирощування біомаси тополиних на енергетичні потреби 

на півдні Франції та Іспанії призвело до зменшення виробництва продукції 

виноградарства та значного падіння родючості ґрунтів (більше 10 % за один 

п’ятирічний цикл вирощування тополі). Неконтрольоване використання  

рослинної біомаси для виробництва біогазу в побутових біогазових уста-

новках у південних провінціях Китаю призвело до значного підвищення 

ерозії ґрунтів і, як наслідок, до зменшення їх родючості. 

В умовах вирішення проблем ефективного і екологічно безпечного 

енергозабезпечення сільськогосподарського виробництва на особливу увагу 

заслуговують перспективні техніко-технологічні рішення використання 

первинного джерела енергії на Землі – сонячного випромінювання. З точки 

зору мінімального впливу на біосферу перспективними є технології прямої 

конверсії сонячного випромінювання в інші види потенційної енергії, яка 

може бути використана в необхідний період часу. Такими перспективними 

технологіями на даний час є застосування сонячних теплових колекторів, 

фотоелектричних перетворювачів і сорбційних теплових насосів з акумуля-

торами і рекуператорами теплової енергії, які можуть значно підвищити 

енергоефективність сільськогосподарських технологічних процесів (до 30 %) 

в системах комбінованого і автономного енергозабезпечення. 

Тому дослідження ефективності енергозабезпечення основних сільсько-

господарських технологічних процесів на основі впровадження перспек-

тивних техніко-технологічних рішень з використанням ПДЕ та технічних 

засобів з когенерації, тригенерації, рекуперації і акумулювання енергії мають 

вагоме техніко-економічне та екологічне значення. 

Мета досліджень – оцінити ефективність енергозабезпечення основних 

сільськогосподарських технологічних процесів на основі викорис-тання 

поновлюваних джерел енергії і перспективних технологій з накопичення, 

перетворення і використання низькопотенційної теплової енергії.  

Результати досліджень 

Аналіз енергозабезпечення технологічних процесів у сільськогос-

подарському виробництві надав можливість визначення структури та обсягів 

використання основних енергетичних ресурсів під час виробництва сільсько-

господарської продукції і розробки пропозицій з енергозбереження на основі 

впровадження нових технологічних рішень з використання біомаси 

тригенерації, рекуперації і акумулювання енергії.  

Об’єкт досліджень – основні технологічні процеси в тваринництві з 

виробництва молока – біотехнологічний комплекс, що фукціонує за рахунок 

впровадження сучасних технічних рішень з конверсії відходів тваринництва 

в біогаз і застосуванням когенерації його енергії. 
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Основною особливістю енергозабезпечення технологічних процесів з 

виробництва молока є переробка біологічних відходів тваринництва (гною 

великої рогатої худоби – ВРХ) в біогаз, який використовується в 

когенераційному устаткуванні, що виробляє електричну і теплову енергію 

для технологічних потреб. 

За даними використання енергоресурсів в технологічних процесах з 

виробництва молока побудовані діаграми енергобалансів технології з 

використанням традиційних видів енергії і з переробкою відходів ВРХ в 

біогаз та його подальше використання на енергетичні потреби виробництва 

молока (рис. 1, 2).  
 

   
Надходження енергії (4055 ГДж)         Витрати енергії (4055 ГДж) 
 

Рисунок 1 – Енергобаланс технології виробництва молока  

з використанням традиційних видів енергії 
 

      
Надходження енергії (7628 ГДж)                 Витрати енергії (7628 ГДж) 
 

Рисунок 2 – Енергобаланс технології виробництва молока з виробництвом 

біогазу на енергетичні потреби 
 

Примітка: Під час виробництва електроенергії синхронним генератором у 

складі когенераційного устаткування використовується режим компенсації реактивної 

потужності, що дозволяє понизити втрати електроенергії. Тому у витратній частині 

енергобалансу (рис. 2) втрати електроенергії відсутні. 
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Таким чином, дослідження технології виробництва молока з переробкою 

відходів ВРХ в біогаз та виробленням теплової і електричної енергії, вклю-

чаючи витрати енергії на їх виробництво 886 ГДж, показали, що загальні 

витрати енергії за рік на виробництво молока зростають до 3145 ГДж (41 %), 

втрати енергії (рис 2) також зростають до 2188 ГДж (29 %), а надлишки 

енергії досягають 2295 ГДж, що становить 30 % від загального надходження 

енергії 7628 ГДж. При цьому показник ефективності використання енергії в 

технології виробництва молока знижується до 41,2 % за рахунок неви-

користаних надлишків енергії – 2295 ГДж, з яких 1990 ГДж – теплова енергія 

з температурним потенціалом від +75 до +80 ˚С. У разі використання цієї 

енергії для енергозабезпечення технологічних процесів виробництва молока з 

коефіцієнтом перетворення 0,8 загальна енергоефективність технології з 

використанням біогазу може досягати значення 54,3 %. 

Технологічні рішення з енергозбереження 

З метою раціонального використання енергії розглянутої біогазової 

автономної енергосистеми і технологічного устаткування тваринницького 

біотехнологічного комплексу можлива оптимізація режимів їхньої роботи на 

основі впровадження системи тригенерації (комбіноване виробництво тепла, 

холоду і електроенергії), що є найбільш раціональним і ефективним способом 

використання як традиційних, так і поновлюваних джерел енергії в 

технологічних процесах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 – паливо (біогаз); 2 – тригенерація; 3 – тепло; 4 – електроенергія; 5 – холод; 

6 – втрати тепла; 7 – втрати енергії під час передачі 

 

Рисунок 3 – Схема утворення трьох форм енергії в процесі тригенерації 

 

Виграш від впровадження систем тригенерації полягає, головним чином, 

в економії енергоресурсів і, як наслідок, – у скороченні викидів в атмосферу 

забруднюючих речовин. У порівнянні з іншими технологіями загальна 

ефективність систем тригенерації набагато вища, тому економія енерго-

ресурсів з їх використанням може досяти 60 %. Наприклад, у такого об’єкта, 

як молочна ферма, є одночасна і постійна потреба в істотних обсягах 

електричної енергії, енергії для охолодження молока і теплової енергії для 

опалювання приміщень та підігріву води. Кращі моделі систем тригенерації 
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при випробуваннях показали високу загальну продуктивність – до 86 %, 

частина з якої – 42 % використовується на електричну енергію.  

Зокрема, реалізація систем тригенерації на основі поєднання когенерації 

з холодильними агрегатами типу абсорбції є вдалим виходом з ситуації, коли 

необхідно забезпечити регенерацію і перетворення надмірного тепла в 

енергію охолодження, що, як правило, спостерігається в технологічному 

процесі виробництва молока. 

На рис. 4 наведено просту схему типового водоаміачного холодильного 

устаткування абсорбції NH3 періодичної дії. Дане устаткування працює в 

трьох режимах: зарядка; зберігання; розрядка. 

У режимі зарядки теплова енергія, що надходить від різних понов-

люваних джерел (біогаз, когенераційне устаткування і т. п.), підсумовується і 

передається абсорберу з розчиненим у воді аміаком. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 4 – Типове водоаміачне холодильне устаткування  

періодичної дії на основі абсорбції NH3 
 

Сумарна теплова енергія в абсорбері (кип'ятильнику) випаровує аміак і 

він через вентиль В1 починає надходити в герметичну ємність (акумулятор). 

Вентиль В2 в режимі зарядки закритий. Кип'ятильник при нагріванні працює 

як компресор і нагнітає аміак. У одному літрі води може знаходитися до 1170 

літрів аміаку, досягнувши тиску близько 10 атмосфер за температури 20 ˚С 

аміак починає зріджуватися. Отже, при достатньо компактному кип'ятиль-

нику і акумуляторі можна запастися досить великою кількістю енергії. 

У режимі зберігання обидва вентилі закрито. Енергія, отримана від 

згорання біогазу, роботи когенераційного устаткування і т. п., може 

зберігатися в акумуляторі у вигляді рідкого газу (NH3) під тиском достатньо 

довго. 

У режимі розрядки потрібно відкрити вентиль В3, холодна водопровідна 

вода починає охолоджувати абсорбер і при цьому її температура зростає. 

Одночасно потрібно відкрити і вентиль В2, через який аміак почне надходити 

назад в абсорбер і розчинятися в охолодженій воді. Аміак кипить при 
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температурі мінус 35 ˚С, а отже, таке кипіння доцільне при охолодженні 

молока. Підігріту абсорбером воду можна використовувати на потреби 

тварин. 

У наведеній пропозиції доцільно застосувати систему автоматичного 

керування циклічним режимом роботи даного устаткування. Таке 

устаткування може охолоджувати не лише молоко, а й повітря, і тим самим 

працювати як кондиціонер. Якщо на шляху киплячого аміаку встановити 

пневмодвигун з водяним насосом, то в режимі розрядки можна подавати 

підігріту воду на технологічні потреби тваринництва без використання 

електроенергії. 

Таким чином, система потрійної дії – тригенерація є ефективним 

технічним рішенням для виконання вимог енергозбереження в технологічних 

процесах виробництва молока з ефективним використанням електричної, 

теплової та енергії охолодження. 

Висновки  

Енергоефективність сільськогосподарських технологічних процесів 

залежить від стану енергозбереження, ефективності використання понов-

люваних джерел енергії, наявності технологій переробки відходів 

виробництва на енергетичні потреби та технічних рішень з оптимізації 

сумісного (комбінованого) використання різних видів енергії. 

Технологія виробництва молока з переробкою відходів виробництва в 

біогаз надає можливість значної економії традиційних видів енергії 

(електроенергії – до 100 %).  

Істотним чинником, який негативно впливає на енергоефективність 

технології виробництва молока, є низький коефіцієнт використання енергії 

дизельного палива мобільними енергозасобами, що не перевищує 30 %. 

Підвищення енергоефективності технології виробництва молока вище 

55,7 % можливе завдяки впровадженню системи тригенерації та рекуперації 

енергії на основі сорбційних перетворювачів, що є ефективним технічним 

рішенням для виконання вимог енергозбереження та ефективного викорис-

тання різних видів енергії. 
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Аннотация 

Рассмотрены технико-технологические решения эффективного приме-

нения биомассы и перспективных технологий накопления, превращения и 

использования низькопотенциальной тепловой энергии для энергообес-

печения сельскохозяйственных производственных процессов. 

 

Summary 

The technical and technological solutions for effective application of 

advanced technologies and biomass accumulation, transformation and use of 

energy for thermal energy of agricultural productive processes. 
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РАЗРАБОТКА БИОИНЖЕНЕРНЫХ СХЕМ 

РЕСУРСОЭФФЕКТИВНЫХ И ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНЫХ 

АГРОТЕХНОЛОГИЙ 
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УкрНИИПИТ им. Л. Погорелого 
Н. Ефимова, канд. с.х. наук  

Южно-Украинская филия УкрНИИПИТ им. Л. Погорелого 

 

В статье рассмотрен способ утилизации парниковых газов на примере 

биологизации производства сельхозпродукции. 

 

Ключевые слова: агротехнологии, экологическая безопасность, 

ресурсоэффективность, биологизация, органическое земледелие, смешанные 

посевы 

 

Вступление. Пятнадцать дней дискуссий на 18-й конференции сторон 

Рамочной конвенции ООН по изменению климата завершилась подписанием 

договора о втором периоде обязательств Киотского протокола – до 2020 года. 

Украина получила возможность перенести часть своей квоты выбросов, 

которая не была использована в первый период обязательств [1]. 

Согласно Киотскому протоколу, ограничению и сокращению подлежат 

выбросы шести типов парниковых газов: CO2, CH4, гидрофторуглеводородов, 

перфторуглеводородов, N2O, SF6 [2]. 

Обзор литературных источников. Выполнение требований 

международного сообщества частично можно реализовать через 

органическое земледелие с элементами техногенной биологизации. Первое 

упоминание этого термина принимало характер ведения земледелия без 

применения машин, а только с использованием ручного труда. Но сейчас 

достижения в области защиты, подкормки растений переходят из области 

сплошной химизации к натуральным методам, свойственным природе 

биосферы.  

Современные тенденции развития органического земледелия расширяют 

это понятие и уже охватывают все достижения аграрной науки в области 

биологизации, осознавая потребности биосферного единства с природой [3, 

4], помогая достичь экологического баланса и уравновесить переизбыток 

отрицательных факторов, усугубляющих состояние экологии на планете. 

К технологиям органического земледелия можно отнести большинство 

агротехнологий производства продукции биологического земледелия. Так, 

например, в США наложено ограничение на урожайность основных 

сельскохозяйственных культур, которые выращиваются в режиме 
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биологического земледелия полностью без каких-либо агрохимикатов и 

предназначены для внутреннего потребления. Урожайность биологической 

озимой пшеницы не должна превышать 22 ц / га, а сахарной свеклы – 250 ц / 

га. В то же время, если в индустриальном агропроизводстве появляется 

биологическая альтернатива тому или иному пестициду аналогичного или 

близкого уровня воздействия, то использование этого пестицида запрещается 

и его запасы утилизируют или экспортируют, изменив коммерческое 

название. 

Все известные и возможные технологии производства биологической 

продукции можно классифицировать по принципу воздействия на 

агробиоценоз, а именно: 

- технологии органического земледелия на основе возвращения к 

старым предыдущих агротехнологиям, которые базируются на 

неиспользовании каких-либо агрохимикатов. Апологеты индустриальных 

агротехнологий оценивают такие агротехнологии под девизом «назад в 

пещеры». Для таких агротехнологий присущи низкие урожаи, долгий период 

восстановления естественной микробиоты почвы; 

- биодинамические технологии интенсивного воздействия на отдельные 

звенья трофической цепи (почвозащитные технологии минимизации 

обработки почвы, замена агрохимикатов на природные биологические 

аналоги, использование биологически активных органических удобрений и 

т.п.). Такие технологии имеют некоторые преимущества перед 

вышеуказанными, но влияние на одну или часть звеньев трофической цепи 

не позволяет достичь желаемого эффекта; 

- интегрированные экологизированные агротехнологии, которые 

предусматривают интенсивное воздействие на все звенья трофической цепи 

агробиоценоза путем комплексного научно обоснованного включения в него 

биотехнологических техноценоз производства биогумуса, энтомологических 

и микробиологических препаратов защиты растений, микробиологических 

удобрений на фоне полного отказа от применения агрохимикатов. 

Предложенная нами классификация агротехнологий по интенсивности 

их влияния на агробиоценозы приведена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Классификация агротехнологий по интенсивности  

их влияния на агробиоценозы [6] 

 

В направлении биологизации сельскохозяйственного производства в 

рамках Киотского протокола ученые из штата Канзас работают над 

разработкой лучших управленческих методов, которые будут способствовать 

повышению секвестрации углерода.  Чтобы проверить результаты 

механической обработки почв, различных севооборотов, методов сбережения 

почвы и нескольких методов управления почвенным углеродом, проводятся 

исследования [5]. 

Одними из предлагаемых существующих путей решения являются: 

- no-till или минимальная обработка почвы; 

- интенсивное повышение севооборотов и избегание летнего пара; 

- буферные зоны; 

- мероприятия по охране природы, которые будут способствовать 

снижению эрозии; 

- использование культур, которые дают много остатков, таких как 

кукуруза, сорго обыкновенное, а также пшеница; 

- использование покровных культур; 

- выбор таких видов и гибридов, которые сохраняют больше углерода. 

Основное содержание. Сегодня более 120 государств осваивают 

экологическое сельское хозяйство. В мире производство продукции 

экологического сельского хозяйства растет очень быстрыми темпами. Если 

общий объем продаж такой продукции в 2000 году составил лишь 26 млрд 
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долларов, по прогнозам экспертов ФАО, в 2010 году рост этого сектора 

продукции составил 30%, что эквивалентно объему продажи в 70-80 млрд. 

долларов, а к 2020 году оборот достигнет уже 200-220 млрд. Ни одна отрасль 

сельского хозяйства не растет такими темпами.  

 Актуальность проблемы обусловлена не только увеличением 

производства продукции сельского хозяйства, но и ее качеством.  

 В большинстве стран мира задача национальной безопасности является 

приоритетной государственной политикой. В связи с этим внедрение и 

широкое применение биотехнологий в агропромышленном секторе 

национальной экономики является одним из значимых факторов достижения 

поставленных задач.  

 XXI век – век биотехнологий. Другого выбора у человечества просто 

нет. Пора всем нам понять, признать и согласиться: сегодня на полках 

магазинов лежат не продукты, питания, а пищевая химия, употребление 

которой за последние годы привело к тотальным заболеваниям и смертности 

населения, Настало время заняться производством натуральных продуктов – 

экологически чистых, без химии [7], которое даст одновременное улучшение 

состояния экологической среды, ликвидируя вред, наносимый действием 

парниковых газов. 

Решения в создании новых биотехнологий базируются как на старых 

известных мероприятиях, так и на новых, которые можно синтезировать в 

единое и получить комплексную систему  снабжения биологически чистыми 

продуктами питания с сохранением экологии, отвечающую требованиям 

современной энергетической политики – быть ресурсоэффективными. 

Нами разработана одна из биоинженерных схем реализации 

агротехнологии, отвечающей решению вышепоставленных проблем (рис. 2). 
 

 
Рисунок 2 – Биоинженерная схема утилизации парниковых газов и 

биологизации производства продуктов питания 
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Как утверждает основатель предприятия «Агроэкология» на 

Полтавщине С. С. Антонец, герой Украины и герой социалистического труда, 

36 лет уже занимающийся органическим земледелием, органическое 

земледелие не отрицает интенсификация отрасли, а предполагает полную 

согласованность ее с законами природы.  

Для реализации отмеченной согласованности нами предприняты 

попытки отказаться от химического подкармливания и защиты растений. 

Вместо это используется компост, прошедший биотермическую 

ферментацию в специальной установке, на которую подана патентная заявка, 

где происходит биотермический процесс обеззараживания органической 

массы и насыщение его осажденными компанентами парниковых газов. 

Таким образом, растения частично обеспечены NPK, микроэлементами и 

секвестрированным углеродом. Для постоянного обеспечения 

сельскохозяйственных культур азотом в грунт вносятся азотфиксирующие 

микроорганизмы. В процессе их жизнедеятельности, в результате разложения 

растительных остатков выделяется метан, который в 20 раз оказывает более 

сильное воздействие на окружающую среду, чем углекислый газ. Для его 

нейтрализации одновременно  азотфиксирующими микроорганизмами 

вносятся и микроорганизмы питающиеся метаном, увеличивающие объем 

гумуса в почве повышающих ее плодородие. Реализовать защиту от 

вредителей без применения пестицидов можно за счет насекомых – 

энтомофагов, которые паразитируют на вредителе – фитофаге, уничтожая его 

в последствии. К таким насекомым относятся: бракон, златоглазка, 

трихограмма и др. Борьба с сорняками представляет одну из главных 

проблем агрономии. Для успешной замены гербицидов необходимы 

современные исследования в поиске симбиотических пар растений, которые 

помогут защитить основную сельхозкультуру от сорняков, вредителей и т.д.  

На текущий момент остается неисследованным вопрос наполнения открытой 

почвы по слоям разными полезными материалами, которые усиливали б 

производительность культур, снижали действие техногенной нагрузки, 

заменили применяемые в сельском хозяйстве химически вредные вещества. 

Выводы 

Сельскохозяйственное производство Украины имеет сравнительно 

высокий уровень биологизации защиты растений (1,3-1,5 млн. га в год), 

сохранена значительная часть сети районных биолабораторий для 

производства микробиологических и энтомологических препаратов защиты 

растений. Развивается промышленное производство технологического 

оборудования для производства энтомологических и микробиологических 

препаратов защиты растений. Нами предпринята попытка синтеза старых 

решений и новых в симбиотические отношения для получения полезного 

результата, который еще предстоит проверить на практике. 
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Анотація 

У статті розглянуто спосіб утилізації парникових газів на прикладі 

біологізації виробництва сільгосппродукції. 

 

Summary 

The article describes the method of disposal of greenhouse gases by the 

example of biological function of agricultural production. 
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ВИПРОБУВАННЯ ГІДРОРЕАКТИВНОГО ЗМІШУВАЧА ПРИ 

ВИРОБНИЦТВІ ДИЗЕЛЬНОГО БІОПАЛИВА 

 

Г. Голуб, д-р техн. наук, проф., М. Павленко, 

Науково-дослідний інститут техніки та технологій 

Національного університету біоресурсів і природокористування України 

 

Наведено результати випробувань гідрореактивного змішувача при 

виробництві дизельного біопалива. 

 

Ключові слова: дизельне біопаливо, кінематична в’язкість, 

температура спалаху, питома енергоємність, гідрореактивне 

перемішування. 

 

Суть проблеми. При виробництві дизельного біопалива одним із 

вагомих етапів є процес естерифікації рослинної олії та метилату калію в 

метиловий ефір та гліцериновий осад. Для забезпечення проходження реакції 

суміш рослинної олії та метилату калію можна перемішувати за допомогою 

гідродинамічної кавітації, механічної та гідрореактивної мішалки. Останнім 

часом все більшого використання набуває гідрореактивне перемішування, 

завдяки своїм особливостям приводити в рух гідрореактивну мішалку за 

рахунок перекачування емульсії. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Удосконаленням обладнання 

та технологічних ліній для виробництва дизельного біопалива з 

використанням гідрореактивного та гідродинамічного перемішування 

займалися: Барановський М.М., Трегуб М.І, Чуба В.В. які запропонували 

використовувати в обладнанні для виробництва дизельного біопалива 

гідрокавітаційну камеру для підвищення якості перемішування рослинної 

олії та метилату калію [2, 3]; Сухенко Ю.Г., Муштрук М.М. [1], які 

експериментально дослідили використання гідродинамічної кавітації при 

виробництві дизельного біопалива на основі тваринних жирів; Умінський С. 

[6], який розробив гідродинамічне обладнання для отримання дизельного 

біопалива в умовах агропромислового виробництва. Розроблено також 

обладнання для виробництва дизельного біопалива з використанням 

гідрореактивної мішалки в процесі естерифікації [4, 5]. 

Однак, питання визначення питомої енергомісткості та якості в 

залежності від параметрів обладнання для виробництва дизельного біопалива 

на основі гідрореактивного перемішування залишається недослідженим. 

Мета дослідження –  випробувати гідрореактивний змішувач при 

виробництві дизельного біопалива та розробити порядок його розрахунку. 
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Виклад основного матеріалу дослідження Для отримання дизельного 

біопалива (за агропромисловою технологією виробництва рис. 1) необхідно 

рослинну олію змішати з метилатом калію (провести процес естерифікації). 

Впродовж певного часу змішана суміш розділяється на метиловий ефір та 

гліцериновий осад. 

 

 

Рисунок 1 ‒ Експериментальна установка для виробництва  

дизельного біопалива з вимірювальним обладнанням 
 

Метиловий ефір відстоюють впродовж певного часу і видаляють 

отриманий гелеподібний осад, після чого отримане дизельне біопаливо 

перекачують в ємність для зберігання. 

Для проведення випробувань було розроблено експериментальну 

установку (рис. 2). До її складу входять: реактор для естерифікації рослинної 

олії з гідрореактивною мішалкою та гідростанцією, тахометр UT-372, прилад, 

що аналізує параметри споживання електроенергії та частотний 

перетворювач Hitachi 3G3JX-A4075-EF. 

Для проведення випробувань використовувались ріпакова олія, яка в 

кількості 45 л закачувалась за допомогою гідравлічного насоса НШ-10 до 
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перетворювач 

Аналізатор 
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мережі 

Ноутбук 
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реактора для естерифікації. Під час перемішування гідравлічний насос 

забезпечував подачу олії в гідрореактивну мішалку та її випорскування через 

отвори в форсунках, розміщених на штангах мішалки, в загальний об’єм олії. 

 

 
Рисунок 2 ‒ Експериментальна установка для виробництва  

дизельного біопалива з використанням гідрореактивного перемішування 
 

Під час проведення випробувань змінювалися: діаметр форсунок на 

штангах гідрореактивної мішалки від 1,5 до 2,5 мм; кут нахилу лопаток від 30 

до 90 °С; частота обертання двигуна від 700 до 1400 об./хв. Результати 

вимірюваних показників фіксувалися для визначення раціональних 

параметрів процесу естерифікації ріпакової олії. 

На основі компромісу, який поєднує високі показники якості та низьку 

питому енергоємність, було прийнято такі раціональні значення параметрів 

гідрореактивної мішалки: діаметр форсунок – 2 мм.; частота обертання 

насоса – 700 об./хв; кут нахилу лопаток – 30˚. При цьому кількісний вихід 

дизельного біопалива становив – 98,8%, середня кінематична в’язкість – 

4,99 мм
2
/с, середня температура спалаху – 135,2 ˚С, споживана потужність 

77,9 Вт, питома енергоємність процесу естерифікації рослинної олії 1,42 кВт 

год./м
3
. 

Порядок розрахунку обладнання гідрореактивного змішувача для 

виробництва дизельного біопалива наведено в таблиці 1. 
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Таблиця 1 – Порядок розрахунку обладнання для виробництва 

дизельного біопалива 
 

Показники 
Позначення,  

формула 

Значення за 

розрахунком 

1 2 3 

Технологічні параметри: 

Маса олії, кг МО 32,1 

Густина рослинної олії, кг/м3 ρО 917 

Об'єм рослинної олії, м3 VО= МО/ρО 0,04 

Норма витрати метилату 

 калію, кг/м3 
НМК 143 

Необхідна маса метилату калію, кг MМК = VО/НМК 5,01 

Густина метилату калію, кг/м3 ρМК 792 

Необхідний об'єм метилату  

калію, м3 
VМК = MМК/ρМК 0,01 

Коефіцієнт запасу об'єму реактора, 

відн. од. 
КЗ 1,1 

Об'єм реактора, м3 VР = КЗ (VО+VМК) 0,05 

Коефіцієнт виходу дизельного 

біопалива, % 
КДБП 98,8 

Об'єм дизельного біопалива, м3 VДБП = VО КДБП/100 0,04 

Об'єм гліцеринового осаду, м3 VГО=( VО+ VМК) – VДБП 0,01 

Температура процесу  

естерифікації, ˚С 
Т 5 

Конструкційні параметри: 

Довжина реактора, м LР 0,8 

Ширина реактора, м BР 0,8 

Площа реактора, м2 SР = LР BР 0,64 

Висота реактора, м HР = VР/SР 0,07 

Висота дизельного біопалива, м HДБП = VО/SР КДБП /100 0,05 

Висота гліцеринового осаду, м HГО = HР – HДБП 0,02 

Коефіцієнт запасу висоти 

гідрореактивної мішалки, відн. од. 
HЗГМ 1,2 

Висота гідромішалки, м HГМ = (HГО+HДБП)/HЗГМ 0,06 

Діаметр форсунок, мм ø 2,0 

Кількість ярусів гідрореактивної 

мішалки, шт. 
NЯР 3 

Кількість форсунок на ярусі, шт. NФЯР 4 

Кількість форсунок, шт. NФ = NЯР NФЯР 12 
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Продовження табл. 1 

1 2 3 

Кількість лопаток на ярусі, шт. NЛЯР 4 

Кількість лопаток, шт. NЛ = NЯР NЛЯР 12 

Укорочення лопаток, м: 

довшої 

коротшої 

 

КЗДЛ 

КЗКЛ 

 

0,05 

0,09 

Довжина ширшої лопатки, м LДЛ = LР/2 – КЗДЛ 0,35 

Довжина коротшої лопатки, м LКЛ = LР/2 – КЗКЛ 0,31 

Кількість довгих лопаток, шт. NДЛ 4 

Кількість коротких лопаток, шт. NКЛ 8 

Кут нахилу лопаток, град. α 60 

Частота обертання гідрореактивної 

мішалки, об./хв. 
NГР 45,6 

Робочий об'єм насоса, см3 VН 10 

Робочий тиск, МПа pН 0,41 

Продуктивність насоса, л./хв. QН 7 

Енергетичні параметри: 

ККД насоса ККДН 0,92 

Споживана потужність насоса, Вт 
PН = pН 1000000 QН 

/(1000 60 ККДН) 
51,36 

Коефіцієнт запасу двигуна КЗДВ 1,07 

ККД двигуна ККДД 0,84 

Коефіцієнт потужності двигуна cosφ 0,84 

Споживана потужність двигуна, Вт 
PДВ = PН КЗДВ/(ККДД 

cosφ) 
77,88 

Час роботи, год. τ 0,83 

Питома енергомісткість, кВт год./м3 Е = PДВ τ/(VР 1000) 1,42 

 

Висновки  

Отримані результати якісних показників свідчать про те, розроблене 

обладнання дозволяє отримати метиловий ефір, який відповідає ГОСТ 6081. 

Запропонований розрахунок обладнання для виробництва дизельного 

біопалива дає можливість визначити конструктивних параметрів обладнання 

будь-якої потужності. 
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Аннотация 

Проведено результаты испытаний гидрореактивного смесителя при 

производстве дизельного биотоплива. 

 

Summary 

A hidrojet mixer test results in the production of biodiesel are cited. 
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ОБҐРУНТУВАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ВИТРАТ НА ПРИВІД 

ОБЕРТОВОГО РЕАКТОРА БІОГАЗОВОЇ УСТАНОВКИ 

 

С. Кухарець, канд. техн. наук, Г. Голуб, д-р техн. наук, проф. 

Науково-дослідний інститут техніки і технологій  

Національного університету біоресурсів і природокористування України 

 

Наведено результати теоретичних досліджень з визначення 

енергетичних витрат на привід обертового реактора біогазової установки. 

 

Ключові слова: реактор, біомаса, біогаз, перемішування, потужність. 

 

Постановка проблеми. Підвищення енергетичної ефективності 

біогазових установок є одним із головних напрямків покращення 

технологічного процесу виробництва біогазу, а тому обґрунтування методів 

визначення питомої потужності та енергетичних параметрів експлуатації 

біогазових установок потребує постійного удосконалення. 

Експлуатація біогазових установок показала, що сприяння контакту 

анаеробних бактерій із біомасою субстрату забезпечується за рахунок 

перемішування субстрату, однак при цьому інтенсивного перемішування слід 

уникати, оскільки це може призвести до припинення анаеробного 

зброджування за рахунок порушення симбіозу ацетогенних та метаногенних 

бактерій. На практиці компроміс досягається за рахунок повільного 

обертання мішалок або їх роботи упродовж короткого часу [1]. У той же час, 

досвід експлуатації реакторів біогазових установок показав, що практично 

неможливо усунути розшарування біомаси в реакторі на мінеральний осад та 

органічну плаваючу біомасу, що вказує на недоліки в роботі систем 

перемішування біомаси [2, 3]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У результаті проведених 

нами наукових досліджень розроблено ряд запатентованих технічних рішень, 

які дозволяють у значній мірі усунути розшарування біомаси за рахунок 

забезпечення перемішування шарів біомаси із використанням занурених 

обертових біогазових реакторів. Визначено також рівень занурення 

обертового метантенка в рідину (відстань від його центра обертання до рівня 

рідини, в яку він занурений), а також коефіцієнт його заповнення (відстань 

від центра обертового метантенка до рівня біомаси в ньому) від 

геометричних параметрів обертового метантенка та густини рідини, в яку 

занурений обертовий метантенк за забезпечення його перебування у 

завислому стані [4]. 

Формулювання мети статті. Визначити енергоємність обертання 

реактора у завислому стані, зануреним у воду. 
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Виклад основного матеріалу дослідження. Використана для проведення 

досліджень розрахункова схема обертового реактора наведена на рисунку 1. 

 
D – внутрішній діаметр реактора, м; L – робоча довжина реактора, м;  

МКР – крутний момент для забезпечення обертання реактора, Н∙м;  

МОП – момент опору підшипникових вузлів, Н∙м; МВТЗ – момент в’язкого тертя зовнішньої 

поверхні реактора об рідину, в яку занурений реактор, Н∙м; МВТВ – момент в’язкого тертя 
внутрішньої поверхні реактора об рідку біомасу, яка знаходиться в реакторі, Н∙м; МЦБ – момент, 

необхідний для забезпечення циркуляції біомаси в реакторі, Н м 
 

Рисунок 1 – Розрахункова схема обертового реактора 

 

У загальному випадку рівняння динаміки обертання реактора має такий 

вигляд: 

КР ОП ВТЗ ВТВ ЦБ

d
J М М М М М

dt


                                   (1) 

де МКР – крутний момент для забезпечення обертання реактора, Н∙м; 

МОП – момент опору підшипникових вузлів, Н∙м;  

МВТЗ – момент в’язкого тертя зовнішньої поверхні реактора об рідину, в 

яку занурений реактор, Н∙м;  

МВТВ – момент в’язкого тертя внутрішньої поверхні реактора об рідку 

біомасу, яка знаходиться в реакторі, Н∙м;  

МЦБ – момент, необхідний для забезпечення циркуляції біомаси в 

реакторі, Н м; 

J – момент інерції метантенка відносно осі його обертання, кг∙м
2
; 

d

dt


 - кутове прискорення обертання реактора, рад/с

2
. 

Помноживши кожен член рівняння (1) на кутову швидкість обертання 

реактора, та взявши за припущення, що момент в’язкого тертя внутрішньої 

поверхні реактора об рідку біомасу, яка знаходиться в реакторі можна 
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врахувати при визначенні моменту, необхідного для забезпечення циркуляції 

біомаси в реакторі, отримаємо: 

КР ОП ВТЗ ЦБ

d
N N N N J

dt


                                    (2) 

де ω – кутова швидкість обертання реактора, рад/с;  

NКР – потужність для забезпечення обертання реактора, Вт; 

NОП – потужність опору підшипникових вузлів, Вт;  

NВТЗ – потужність в’язкого тертя зовнішньої поверхні реактора об 

рідину, в яку занурений реактор, Вт;  

NЦБ – потужність для забезпечення циркуляції біомаси в реакторі під час 

його обертання, Вт. 

Аналізуючи даний вираз, який по суті є енергетичним балансом 

обертового реактора, можна сказати, що постійне значення споживаної 

потужності буде лише у разі повного заповнення внутрішнього об’єму 

метантенка.  

Момент опору підшипникових вузлів буде залежати від занурення 

реактора в рідину. Без занурення момент опору підшипникових вузлів 

максимальний, по мірі занурення він буде зменшуватися, оскільки сила 

Архімеда буде компенсувати вагу реактора. З подальшим зануренням момент 

опору підшипникових вузлів знову буде збільшуватися через 

перекомпенсацію ваги реактора силою Архімеда. 

 
h1– висота піднімання біомаси під дією сил тертя, м; h2- висота підіймання біомаси лопатями, м; 
hзп – висота заповнення реактора біомасою, м; hзн – глибина занурення реактора, м; s – товщина 

стінки реактора, м; R – внутрішній радіус біореактора, м; RБ – зовнішній радіус біореактора, м; rr 

– радіус ролика, м; а – відстань від осі реактора до частинки біомаси після однієї циркуляції, м; γ 
– кут установлення привідних роликів, град; φ1 – теоретичний кут піднімання частинки біомаси, 

град; φ2 – дійсний кут піднімання частинки біомаси, град; β – кут тертя між біомасою та 

матеріалом біореактора, град. 
 

Рисунок 2 – Розрахункова схема для розрахунку  

затрат енергії на циркуляцію біомаси: 
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Потужність для забезпечення обертання ректора (рис. 2), виходячи із 

формули (2) з урахуванням власних досліджень та відповідних досліджень [4, 

5, 6, 7, 8] можна записати у вигляді: 
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де NКР – потужність для забезпечення обертання реактора, Вт; 

 ω – кутова швидкість обертання реактора, рад/с;  

L– довжина біореактора, м;  

R – внутрішній радіус біореактора, м;   

RБ – зовнішній радіус біореактора, м;  

RЗ – внутрішній радіус зовнішнього, заповненого рідиною корпуса, м;  

dП – діаметр цапфи підшипника, м;  

s – товщина стінки реактора, м;  

hзн - глибина занурення реактора, м;  

β – кут тертя між біомасою та матеріалом біореактора, рад;   

φ2 – дійсний кут піднімання елементарної частинки біомаси в результаті 

взаємодії з іншими частинками біомаси, рад;  

Б – динамічна в’язкість біомаси в реакторі, Па∙с;  

 – динамічна в’язкість рідини, в яку занурено реактор, Па∙с;  

rср - середній розмір твердої частинки біомаси, м; 

ρБ
/
- щільність твердої фракції біомаси, кг/м

3
;  

ρБ - щільність біомаси, кг/м
3
;  

ρм – об’ємна маса матеріалу, з якого виготовлено реактор, кг/м
3
;  

ρГ – щільність біогазу, кг/м
3
;  

ρ- щільність рідини, в яку занурено біореактор, кг/м
3
;  

g– прискорення вільного падіння, м/с
2
;  

f – коефіцієнт тертя кочення;  

kз – коефіцієнт заповнення біореактора біомасою;  

kсм - коефіцієнт вмісту в біомасі сухої маси; 

k – коефіцієнт, що характеризує ступінь впливу лопаток на 

перемішування біомаси в обертовому реакторі;  
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kк – конструкційний коефіцієнт, що враховує збільшення ваги біореатора 

за рахунок додаткових конструкційних елементів (лопаток та ін.). 

Отримані залежності дозволяють визначити глибину занурення 

обертового біогазового реактора в рідину, коефіцієнт заповнення реактора 

біомасою, що забезпечують мінімальні енергетичні витрати на обертання 

біореактора. 

Виходячи із розв’язку рівняння (3) можна встановити параметри, за яких 

витрати енергії на обертання метантенка будуть мінімальні. Аналіз цього 

рівняння вказує на те, що потужність, що витрачається на подолання моменту 

опору в підшипниках залежить від рівня органічної біомаси в ньому, ваги 

метантенка, характеристик біогазу та біомаси, так як це впливає на величину 

сили що, діє на підшипники, на яких встановлено метантенк. Потужність, що 

витрачається на перемішування біомаси залежить від характеристик біомаси 

(густини, вмісту сухої речовини, розміру частинок сухої речовини) та 

конструкційних характеристик метантенка (кутова швидкість, геометричні 

розміри: внутрішній радіус та робоча довжина розміри та розміщення 

лопаток, мішалок та перегородок всередині метантенка. 

Потужність, що витрачається на подолання сил в’язкого тертя в 

основному залежить від швидкості обертання метантенка, та на швидкостях 

на яких він обертається, величина даної потужність прямує до нуля. Тому 

нею можна знехтувати. Крім, того за прискорення кутової швидкості для 

обертового метантенку незначні, то і потужність, що витрачається на 

подолання моменту інерції метантенка незначна.  

Параметри, що впливають на потужність обертання біореатора, 

представленні в таблиці 1. 
 

Таблиця 1 – Параметри, що впливають на витрати енергії  

під час обертання біореактора 
 

Назва параметра 
Познач

еннѐ 
Розмірність 

Розрахункове чи 
прийнѐте 
значеннѐ 

Примітка 

1 2 3 4 5 

Параметри біореактора 

Геометричні 

Внутрішній радіус R м 1,7 

[8] Робоча довжина L м 8,0 

Зовнішній радіус RБ м 1,705 

Технологічні 

Коефіціюнт заповненнѐ біомасоя kЗ  0,94 

власні 
дослідженнѐ 

Кутова швидкість ω рад/с 0,1 

Глибина зануреннѐ hзн м 3,4 

Кутове прискореннѐ 
d

dt

  рад/с2 0,1 
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Продовження таблиці 1 

1 2 3 4 5 

Конструкційні 

Коефіціюнт, що характеризую вплив 
внутрішньої конструкції біореактора 
на інтенсивність перемішуваннѐ 

k  0,5 
власні 

дослідженнѐ 

Діаметр цапф підшипників dП м 0,5 

[12] 
Тип підшипників (коефіціюнт тертѐ в 
підшипниках) 

f  0,1 

Конструкційний коефіціюнт 
збільшеннѐ ваги 

kк  1,1 

Товщина стінок s м 0,005 

[13] Об’юмна маса матеріалу із ѐкого 
виготовлено реактор 

ρм кг/м3 4830 

Параметри зовнішнього корпуса 

Геометричні 

Внутрішній радіус RЗ м 1,8 [8] 

Технологічні 

Динамічна в’ѐзкість рідини в ѐку 
занурено реактор 

 Па∙с 0,005 
[8, 11] 

Щільність рідини в ѐку занурено 
біореактор 

ρ кг/м3 1000 

Параметри біомаси 

Щільність  ρБ кг/м3 1030 

[1, 8, 9, 10] 

Щільність твердої фракції (сухої маси)  ρБ
/ кг/м3 1240 

Динамічна в’ѐзкість Б Па∙с 0,15 

Середній розмір частинки твердої 
фракції  

rср м 0,01 

Коефіціюнт, що характеризую вміст 
сухої маси 

kсм  0,1 

Параметри біогазу 

Щільність  ρГ кг/м3 1,20 [1, 8, 10] 

Емпіричні параметри 

Кут тертѐ між біомасоя та 
матеріалом біореактора 

β рад 0,61 [8,13] 

Кут підніманнѐ частинки біомаси в 
результаті взаюмодії із іншими 
частинками 

φ2 рад 2,36 
власні 

дослідженнѐ 

Потужність на перемішуваннѐ 
біомаси 

NЦБ Вт 5456,9 

розрахункові 
величини 

Потужність на подоланнѐ сил 
в’ѐзкого тертѐ 

NВТЗ  Вт Близько 0 

Потужність, що витрачаютьсѐ на 
подоланнѐ моменту опору в підшипниках 

NОП  Вт близько 0 

Потужність на подоланнѐ сили інерції NI  Вт близько 0 

Потужність для забезпечення 
обертання реактора 

NКР Вт 5457,0 



362 

Очевидно, що одним із показників що мають значний вплив на 

енерговитрати під час обертання метантенка та показники його роботи є 

відношення об’єму запевненого біомасою та загального об’єму метантенка, 

або коефіцієнт заповнення kЗ.  

За рекомендованих параметрів біомаси, біогазу та обраних 

конструкційних параметрах біореактора, можна оцінити вплив коефіцієнту 

заповнення, на витрати енергії під час обертання метантенка та визначити 

його оптимальне значення. 

 

 
 

Рисунок 3 – Залежність потужності для забезпечення обертання біореактора від 

коефіцієнту заповнення (при повному зануренні біореактора) 

 

Висновки  
1. Потужність, що витрачається на подолання моменту опору в 

підшипниках залежить від рівня органічної біомаси в ньому, ваги метантенка, 

характеристик біогазу та біомаси, так як це впливає на величину сили що, діє 

на підшипники, на яких встановлено метантенк. Потужність, що витрачається 

на перемішування біомаси залежить від характеристик біомаси (густини, 

вмісту сухої речовини, розміру частинок сухої речовини) та конструкційних 

характеристик метантенка (кутова швидкість, геометричні розміри: 

внутрішній радіус та робоча довжина розміри та розміщення 

лопаток,мішалок та перегородок всередині метантенка. 

2. При рекомендованих параметрах біомаси, біогазу та обраних 

конструкційних параметрах біореактора, можна оцінити вплив коефіцієнту 
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заповнення, на витрати енергії при обертанні метантенка та визначити його 

оптимальне значення. Для параметрів наведених в таблиці 1, значення 

коефіцієнту заповнення – 0,95. 

3. Використання залежності 1 дозволяє підібрати при проектуванні 

обертових метантенків основні конструкційні параметри, що дозволяють 

отримати мінімальні енерговитрати без зниження якості роботи метантенка.  
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Аннотация 

Приведены результаты теоретических исследований по определению 

энергетических затрат на привод вращающегося реактора биогазовой 

установки. 

 

Summary 

The results of theoretical investigations to determine the energy expenditure 

to drive the rotating reactor of biogas plant. 
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ОБҐРУНТУВАННЯ РАЦІОНАЛЬНОЇ КОНСТРУКЦІЇ  

ДОЗУВАЛЬНО-ЗМІШУВАЛЬНОГО ПРИСТРОЮ  

СИРОВИНИ БІОПАЛИВНИХ ГРАНУЛ 
 

В. Дубровін, д-р техн. наук, проф., О. Єременко, канд. техн. наук, доцент,  

Р. Овруцький, 

Національний університет біоресурсів і природокористування України 
 

Проведено аналіз конструкцій змішувачів сипких матеріалів, обрано 

перспективний тип. Обґрунтовано конструкційно-технологічну схему, 

розраховано основні параметри раціонального дозувально-змішувального 

пристрою для твердопаливного гранулятора. 
 

Ключові слова: біомаса, сипка сировина, дозування, змішування, 

гранули, пристрій, конструкція, розрахунки, робочі органи, обґрунтування 
 

Суть проблеми. Біопаливні гранули (пелети) отримують з побічних 

матеріалів і відходів аграрних, переробних, лісозаготівельних, 

деревообробних та ін. виробництв, а також з біомаси енергетичних 

насаджень. Розвинуті країни світу на сучасному етапі поновлюють свої 

паливно-енергетичні ресурси, переходячи на тверді біопалива як на 

економічно вигідний та екологічний вид відновлюваної енергетики. За 

прогнозами фахівців, щорічний світовий обсяг виробництва та застосування 

пелет з 2014 р. до 2025 р. збільшиться з 15 млн тонн до 50 млн тонн [1-3]. 

Гранулювання – це процес ущільнення тиском до 40 МПа біосировини в 

технологічних каналах матриці і утворення виробів однакової циліндричної 

форми діаметром 4-12 мм, довжиною 10-50 мм відповідно до технологічних 

вимог. Насипна щільність паливних гранул підвищується у 7-10 разів і 

становить 650-750 кг/м
3
, що дозволяє ефективно транспортувати і зберігати 

цю продукцію. Щільність пелет становить 1100-1700 кг/м
3
, теплота згорання 

(16-21 МДж/кг) не поступається бурому вугіллю. Невеликі розміри і 

правильна форма біопаливних гранул забезпечують їх самоплив, підвищують 

точність дозування, а тому це біопаливо застосоване в автоматичних 

котельних системах [2, 4-6]. 

Біомаса в процесі гранулювання є суцільною реологічною системою, яка 

передбачає можливість часткового відновлення форми і розмірів матеріалу 

після зняття навантаження. Під час виробництва гранул біосировина 

подається послідовно в подрібнювач, сушарку, дозатор-змішувач, 

гранулятор. Під час інтенсивного ущільнення до 30-40 МПа в каналах 

матриці протікають процеси внутрішнього тертя і сухої дифузії між 

частинками розмірами 1-5 мм, в результаті підвищується температура до  

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80


366 

90-100 °С, а лігнін, що міститься в біомасі, розм’якшується, склеює частинки 

у щільні вироби циліндричної форми та сприяє утворенню захисної плівки на 

поверхні гранул [1-6]. 

Отже, ретельне виконання технологічних процесів є запорукою 

отримання переваг і подальшого розвитку виробництв біопаливних гранул. 

Разом з тим, в прес-гранулятори часто надходять сировинні компоненти, які 

різняться фізичним походженням, фракційним складом, вологістю тощо. 

Тому обґрунтування процесів і засобів для живлення, дозування, змішування 

компонентів сировинної біомаси є актуальним напрямком досліджень та 

одним із шляхів підвищення ефективності виробництва біопаливних гранул. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Процес змішування сипких 

матеріалів – це процес рівномірного розподілу частинок окремих 

компонентів в об’ємі суміші під дією зовнішніх сил. Обладнання для 

змішування дозволяє отримати суміші декількох компонентів однорідної 

консистенції та ін. показників матеріалу, покращення результатів подальшої 

переробки [4, 6-9].  

На ефективність змішування впливають щільність вихідних компонентів, 

гранулометричний склад (форма, розміри, дисперсійний розподіл за 

величиною для неоднорідних компонентів) частинок суміші, вологість 

компонентів, сили тертя, стан поверхні й адгезії поверхонь частинок. 

Ефективність змішування оцінюють коефіцієнтом неоднорідності отриманої 

суміші. Однорідною є суміш, в якій вміст компонентів у будь-якому об'ємі не 

відрізняється від заданого їх вмісту для всієї суміші [1, 3, 6-10]. 

Аналіз показує [6, 7, 8, 10-12], що процес змішування передбачає три 

фази: конвекцію, дифузію і сегрегацію. Конвективне змішування – це 

переміщення груп частинок з одного об'єму в інший об’єм суміші; дифузійне 

змішування – це перерозподіл частинок різних компонентів через знов 

утворені межі; сегрегація – це зосередження близьких за формою, масою й 

розмірами частинок у різних місцях камери змішувача. 

Якщо розділити змішування за часом на три інтервали, то в першому 

переважає конвективне змішування, у другому – дифузійне, у третьому – 

сегрегація. Перші дві фази сприяють рівномірному розподілу частинок 

сировини у суміші, а остання фаза – перешкоджає. Тому доцільно закінчувати 

процес змішування компонентів наприкінці другої фази [6-8, 10, 11]. 

Змішування сипких матеріалів називається механічним, якщо процес 

виконується за допомогою змішувальних органів або в результаті обертання 

робочої ємкості, або пропусканням крізь сопла чи ін. пристрої машин. 

Змішування називається пневматичним при отриманні однорідних сумішей 

за допомогою стиснутого газового середовища [1, 4, 6-11].  

Проведений аналіз свідчить, що дослідження процесів змішування 

дисперсних матеріалів – досить розповсюджена тема наукових розробок в 

багатьох галузях. Проте розглянуті фахові праці [7-11] не конкретизують 

явища одночасного дозування і змішування паливної біосировини з різними 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D0%B3%D0%BD%D1%96%D0%BD
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гранулометричними показниками, що особливо важливо для твердопаливних 

підприємств малих обсягів виробництва. Технологічні завдання виготовлення 

біопаливних гранул часто різняться за функціональним і технічним станом 

сільськогосподарських виробництв. Тому виникає потреба в розробленні 

методичних основ розрахунку технологічних і конструкційних параметрів 

універсальних засобів для дозування і змішування біопаливної сировини в 

процесі живлення прес-гранулятора. 

Мета дослідження – підвищити ефективність гранулювання біомаси у 

паливні вироби шляхом визначення перспективного типу та обґрунтування 

конструкційної схеми дозувально-змішувального пристрою. 

Виклад основного матеріалу дослідження. За результатами 

аналітичного огляду напрямків розвитку твердопаливних виробництв, 

передового досвіду та класифікації пристроїв для змішування дисперсних 

матеріалів (рис. 1) з’ясовано, що при виробництві біопаливних гранул 

найбільш застосовувані – механічні змішувачі сировинної біомаси з 

одновальними робочими органами гвинтового (шнекового), лопатевого та 

комбінованого типів. Причому на малих твердопаливних підприємствах, 

наприклад, в аграрних та лісових господарствах, в основному 

використовують змішувачі періодичної дії як більш універсальні. Вони 

забезпечують будь-яку тривалість процесу, широкий діапазон за 

продуктивністю. Серед базових конструкцій робочих місткостей, зокрема 

барабана, корита, чаші, перевага надається двом останнім. 

 
 

Рисунок 1 – Класифікація пристроїв для змішування дисперсних матеріалів 
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Ефективність процесу змішування компонентів біопаливної сировини 

оцінюють за ступенем однорідності   маси перед гранулюванням: 
 

  
   

 
   

 

 
,    (1) 

 

де       – середня концентрація речовини, задана умовами змішування; 

  – середнє відхилення від заданої концентрації, яке заміряється в 

декількох точках маси по всьому обсягу переміщення. 

Фактичні значення за ступенем однорідності            
Тривалість процесу змішування   залежить від конструкції і частоти 

обертання робочих органів, наявності додаткових пристроїв: 
 

   
 

         (2) 

 

де      – кількість обертів робочих органів змішувача за хвилину; 

m – параметр, що характеризує властивості сировини, яка перемішується; 

  – постійна величина. 

Для рівномірного змішування декількох компонентів, які значно 

різняться за вологістю, фракційним складом тощо, наприклад, при 

виробництві кормових сумішей, часто застосовують два і навіть три 

паралельних гвинти, що також дозують подачу продуктів. Крок гвинтової 

поверхні може бути постійним і перемінним. 

Лопатеві змішувачі конструкційно нагадують гвинтові (шнекові), де 

гвинтова поверхня замінена на розташовані під кутом до вертикальної 

поперечної площини лопаті. Такі робочі органи на валу утворюють 

переривчасту поверхню, що забезпечує не тільки перемішування біомаси, але 

й транспортує її уздовж осі вала. Косо поставлені лопаті можуть мати форму 

прямокутника або трапеції, що розширюється від центру вала. У 

поперечному перерізі лопаті розташовані під кутом від 90° до 120° відносно 

один одного. 

Спіральні змішувачі застосовують для перемішування різних 

компонентів сировини. Спіраль – це гвинтова смуга прямокутного перетину, 

що консольно встановлюється на валу або має опорні осі на протилежному 

кінці. Спіралі розміщені в жолобах камери, їх може бути від однієї до трьох. 

У двохвальній системі змішування вали обертаються, як праввило, 

назустріч один одному з однаковою або різними швидкостями, коли ведучі 

вали мають кутову швидкість у 1,3-2,1 рази меншу, ніж ведені. 

На тривалість процесу впливає також місткість робочої камери. 

Наприклад, при змішуванні компонентів в однотипних мішалках і з 

однаковою частотою обертів справедливе співвідношення: 
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 √

  

  
 

 
    (3) 

 

де      і    – тривалість перемішування в змішувачах місткістю     і     хв.; 

Місткість   (м
3
) робочої камери змішувача визначають за формулою: 

 

  
    

    
 

    

      
,    (4) 

 

де      – експлуатаційна продуктивність змішувача, м
3
/год; 

   – тривалість підготовчих операцій для машин періодичної дії, хв; 

  – відношення       (для змішувачів безупинної дії      для 

змішувачів періодичної дії             
Якість одержуваних сумішей у змішувачах періодичної дії вища, однак 

змішувачі безперервної дії більш ефективні у потокових лініях. В змішувачах 

періодичної дії зниження коефіцієнта варіації відбувається в часі, в 

змішувачах безперервної дії – у просторі, тобто по довжині змішувача. 

Змішування втрачає суть, коли процеси перерозподілу частинок і їх 

сегрегація врівноважуються. Цим визначається тривалість змішування в 

періодичних пристроях або довжина камери змішувача безперервної дії. 

За результатами проведеного аналізу визначено групу технічно 

перспективних пристроїв (рис. 2), що здатні ефективно виконувати функції 

живлення, дозування і змішування сировинної біомаси перед гранулюванням. 

Висока ефективність змішування сипких матеріалів, особливо з великим 

числом компонентів, досягається з використанням комбінованих робочих 

органів (рис. 2, д,е). Такі пристрої конструктивно і технологічно більш 

складні, ніж спрощені механізми для виконання операцій дозування і 

змішування біопаливної сировини. Тому запропонована конструкційно-

технологічна схема дозувально-змішувального пристрою гранулятора, яка 

передбачає живлення і дозування біосировини шнековим робочим органом, 

як більш точним, а змішування компонентів за різним гранулометричним 

складом – механізмом лопатевого типу. 

Заслуговують на увагу дозувальні і змішувальні пристрої одновальні 

безперервної дії, що розроблені промисловою інжиніринговою групою ICK 

Group [6] (інша назва фірми – GRANTECH (Грантех)). Розробка має просту 

конструкцію i не потребує додаткових механізмів для живлення і 

вивантаження біосировини у пресувальний вузол гранулятора. Робочі камери 

являють собою циліндрові корпуси, виготовлені з листової корозійностійкої 

сталі. Фірмою пропонується широкий діапазон змішувачів, що відрізняються 

як місткістю (від 0,2 до 0,4 м
3
), так і потужністю привода. 
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Обґрунтування параметрів шнекового живильника-дозатора здійснено за 

загальною методикою розрахунку. Швидкість обертання шнека має бути 

вище критичної для створення псевдозрідженого шару суміші. Такі 

конструкційні і кінематичні параметри зони дозування шнекового пристрою 

дозволяють працювати йому без пульсацій подачі суміші компонентів. 
 

 
а – шнековий (гвинтовий); б – лопатевий; в – стрічковий односпіральний;  

г – стрічковий двохспіральний; д, е – комбінований 
  

Рисунок 2 – Схеми перспективних змішувачів сировинної біомаси 

 

Для розрахунку використані дані, якими задаються конструктивно: 

діаметр шнека  ш            м; діаметр вала  в       м  крок шнека 

 ш   ш. Необхідну частоту обертання шнека при заданій продуктивності 

визначають за формулою: 
 

 ш  
 П   

[ ( ш
   ш

 ) ш  ]
,    (5) 

 

де    П    – максимальна продуктивність живильника-дозатора, кг/с; 

  – об’ємна маса біосировини, кг/м
3
; 

  – коефіцієнт заповнення шнека (            
Задаючись конструктивно розмірами живильних (дозувальних) шнеків 

(діаметр шнека  ш      м  діаметр вала  в       м  крок шнека    ш), 
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проектують конструкцію таким чином, щоб живильні шнеки мали три різні 

частоти обертання: максимальну; мінімальну і проміжну. 

Частота обертання шнека для рухомих сипучих компонентів становить 

40-80 об/хв, для малосипких компонентів – 20-40 об/хв. 

Техніко-технологічний розрахунок лопатевих змішувачів передбачає 

визначення подачі і потужності, потрібної для привода, а також основних 

конструкційних параметрів: розміри і частота обертання робочих органів. 

Подачу лопатевого змішувача безперервної дії визначають за формулою: 
 

 г   
      н

 
      (6) 

 

де     н – коефіцієнт заповнення робочої камери ( н    0,3-0,7). 

Швидкість обертання лопатей визначають з умови, що відцентрова сила 

    л, не повинна перевищувати сили тяжіння    частинок, інакше матеріал 

зійде з лопаті і не виконається активне перемішування. Критичну (максимально 

допустиму) кутову швидкість лопатевої мішалки визначають з виразу: 
 

 кр   √
 

 л
      (7) 

 

де     л – найбільший радіус обертання лопаті, м. 

Розроблено схему сил, що діють в площині, перпендикулярній до осі ваа 

змішувача, коли лопать занурена в матеріал, що перемішується (рис. 3). 
 

 
а – розподіл сил, що діють на лопать; б – конструкційні параметри змішувача 

Рисунок 3 – Розрахункова схема лопатевого змішувача 
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На лопать діє рівнодійна R всіх опорів, схилена від нормалі N на кут φ 

тертя. Для її подолання необхідно докласти з боку лопаті рівне R, але 

протилежно спрямоване зусилля Р. 

Нормальну складову Рn цього зусилля розкладемо в напрямку кругової 

та осьової швидкостей, в результаті отримаємо зусилля Рр, що вказує 

частинкам обертовий рух, і Р0, що переміщує ці частинки в осьовому 

напрямку. При цьому               і              , де   – кут нахилу 

лопаті до осі обертання вала змішувача. 

Крім того, під дією нормальної складової рівнодійної R в площині руху 

частинок по лопаті виникне сила тертя Fтр , спрямована проти відносного 

руху частинок по лопаті. 

Розкладемо силу тертя Fтр на колову і осьову складові:  тр р
  

 тр       і      тр о
    тр               

Підсумовуючи отримані вектори за напрямами, отримаємо значення: 

колового зусилля       
    тр р

                 ; осьового зусилля 

      
    тр о

                  . 

Під час руху лопаті в матеріалі опір вздовж неї розподіляється за 

законом трикутника і точка прикладання рівнодійної R знаходиться в центрі 

ваги трикутника або на відстані  ср двох третіх довжини лопаті від осі 

обертання. 

При не повному заповненні місткості під час обертання лопаті глибина її 

занурення є величиною змінною. З урахуванням зазначеного, нормальну 

складову Рn сил опорів визначають за формулою: 
 

           л  
 *   (

 

 
)+    (8) 

де       – середня глибина занурення лопаті, м;  

 л  – проекція площі лопаті на напрямок обертання, м
2
; 

  – коефіцієнт внутрішнього тертя, град. 

Поставлені під кутом лопаті в змішувачі діють подібно шнеку і 

передають біосировині колову (обертову) Vр і осьову V0, швидкості. 

Потужність Nл (кВт) на привод лопатевого змішувача визначають за 

формулою: 
 

 л   
            л

    
      (9) 

 

де      л – число одночасно занурюваних лопатей. 

Значення колової швидкості визначають за формулою: 
 

       ср     (10) 

 

де    ср – відстань від осі обертання до точки прикладання рівнодійної опорів. 
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Осьова швидкість дорівнює     
 

                      (11) 

 

де      – кут нахилу лопаті до осі обертання вала змішувача, град. 

При проектуванні лопатевих змішувачів безперервної дії 

рекомендується розраховувати основні параметри на основі теорії подібності. 

За наявності раціональної конструкції змішувача, який використовують як 

фізичну модель, розрахунок доцільно вести за формулами: 
 

 п    м √
 п

 м
 

   
      п    м√

 м

 п
        п   

 м п п
    

  м м
    

 
    (12) 

 

де     п і  м – діаметри, відповідно проектованого змішувача і моделі; 

ω – кутова швидкість, с
-1

; 

N – споживана потужність, кВт. 

Підставивши числові значення вихідних величин у наведені математичні 

вирази, отримано показники основних конструкційних та технологічних 

параметрів шнекового живильника-дозатора та лопатевого змішувача 

компонентів сипкої біосировини (табл. 1). 

 

Таблиця 1 – Розрахункові конструкційні параметри  

дозувально-змішувального пристрою 
 

Назва параметра, одиниця вимірювання Значення 

Дозатор-живильник шнековий 

Довжина вала шнека, мм 890 

Діаметр вала зовнішній, мм 60 

Діаметр вала внутрішній, мм 44 

Діаметр шнека, мм 200 

Крок шнека, мм 220 

Довжина шнекової навивки, мм 880 

Змішувач лопатевий 

Кутова критична швидкість лопатевої мішалки, с-1 8 

Частота обертання лопатевого вала змішувача, об./хв 75 

Крок суміжних лопатей, мм 440 

Діаметр розгортки лопатей, мм 300 

Діапазон встановлення кута лопатей по гвинтовій лінії, град. 35-45 

Кут повороту суміжної лопаті по колу вала, град. 90 
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За результатами проведеного аналізу і розрахунків розроблено технічну 

документацію, в т.ч. конструкційну схему гранулятора (рис. 4). 
 

 
1 – пресувальний вузол гранулятора; 2 – змішувач; 

 3 – мотор-редуктор; 4 – дозатор-живильник; 5 – електродвигун 
 

Рисунок 4 – Конструкційна схема гранулятора  

з дозувально-змішувальним пристроєм 

 

Наведена схема свідчить про те, що окрім вирішення проблеми 

рівномірного дозованого введення сипкої біомаси в лопатевий змішувач 

визначено зону і режими процесу змішування. Отже, обґрунтований 

дозувально-змішувальний пристрій забезпечує утворення суміші сипких 

компонентів біосировини із заданою рівномірністю без виникнення 

сегрегації. Крім того, вирішується завдання зниження енергоємності процесу. 

 

Висновки 

1. За прогнозами спеціалістів потенціал вторинної біомаси в Україні 

для енергетичного використання становить 17-22 млн. т умовного палива. 

Проте, вітчизняна галузь біоенергоконверсії перебуває в стадії, що 

зароджується, як за обсягами виробництва, так і за якістю технологічного 

обладнання. Враховуючи значну кількість побічної продукції аграрної та 

лісової промисловості України, застосування твердих біопалив вже у 2020-



375 

3
7

5
 

 

2025 рр. має суттєво до 12 % підтримувати вітчизняний енергетичний баланс 

та стабілізувати екологічну ситуацію. 

2. За результатами проведеного аналізу з’ясовано, що дозатори і 

змішувачі безперервної дії забезпечують ефективне використання завдяки 

поєднанню потоків компонентів, навіть в лініях малої потужності. Разом з 

цим, якість змішування буде в значній мірі залежить від погрішності роботи 

дозатора. Тому обґрунтування конструкції змішувача необхідно розглядати 

при його роботі в системі з дозатором. При цьому дозатор має забезпечувати 

подачу компонентів тонкими шарами. Перевага такого способу полягає в 

тому, що протікання процесів перемішування в тонких шарах сипкого 

матеріалу відбувається з більшою до 18 % поверхнею контакту. 

Крім того, при пошаровому введенні компонентів, що дозуються, в 

обертовий потік суміші змішувача знижуються у 1,2-1,5 раза витрати 

споживаної енергії. До переваг пристрою змішувача зі шнековим дозатором 

також варто віднести простоту конструктивного виконання.  

3. Напрями удосконалення конструкційних схем свідчать про 

доцільність змінення обертів горизонтальних змішувальних органів та 

створення псевдозріджених шарів. Збільшення колової швидкості сприяє 

підвищення якості змішування, але найбільш суттєвий вплив на однорідність 

суміші справляє зміна швидкості від 1,5 до 2,0 м/с. При цьому частинки, що 

змішуються, здійснюють рух ефективного створення однорідної суміші. 

Раціональним рішенням для перемішування подрібнених до 1-5 мм та 

відносно сухих частинок біомаси прийнято лопаті, встановлені по гвинтовій 

лінії під кутом 35-45°
 

до осі вала. Кожна лопать по відношенню до 

попередньої повернута по колу на кут 90°. Таке встановлення лопатей 

забезпечує одночасно змішування і переміщення біосировини вздовж камери. 
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Аннотация 

Проведен анализ конструкций смесителей сыпучих материалов, выбран 

перспективный тип. Обоснована конструкционно-технологическая схема, 

рассчитаны основные параметры рационального дозировочно-

смесительного устройства для твердотопливного гранулятора. 

 
Summary 

The analysis of constructions of mixers of friable materials is conducted, a 

perspective type is select. A construction-technological chart is grounded; the 

basic parameters of rational dosage-mixer device are expected for granular hard 

biological fuel.  
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ОЧИЩЕННЯ ПОВІТРЯНОГО СЕРЕДОВИЩА  

ТВАРИННИЦЬКИХ ПРИМІЩЕНЬ ВІД ШКІДЛИВИХ ДОМІШОК 

 

О. Довбненко, канд. техн. наук,  

ННЦ «ІМЕСГ» 

 

Описано метод визначення енергетичної ефективності застосування 

засобів для очищення повітря тваринницьких приміщень від шкідливих 

домішок в холодний та перехідний періоди року. 

 

Ключові слова: мікроклімат тваринницьких приміщень, очищення 

повітря, шкідливі гази, гранично допустима концентрація, забруднюючі 

речовини. 

 

Суть проблеми. В структурі енерговитрат тваринницьких та 

птахівничих приміщень затрати на підтримання нормативних параметрів 

повітря складають 40-70%. Більшість теплової енергії (до 60%) витрачається 

на підігрів припливного повітря в холодний та перехідний періоди року 

[1, 2, 3]. Це пов’язано насамперед зі значними об’ємами вентиляції, які згідно 

з нормами технологічного проектування тваринницьких приміщень сягають 

60 м
3
/кг живої ваги тварин. Такі об’єми вентиляції необхідні для дотримання 

в повітрі приміщення гранично допустимої концентрації шкідливих газів 

(аміаку, вуглекислого газу, сірководню, метану, тощо), та забезпечення 

подачі необхідних об’ємів кисню для дихання тварин. При очищенні 

внутрішнього середовища від шкідливих домішок безпосередньо в 

приміщенні повітрообмін із зовнішнім середовищем можна скоротити в  

10-15 разів, і відповідно будуть зменшуватись необхідний об’єм припливного 

повітря та затрати на його підігрів у холодний період року. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На сьогодні найбільш 

розповсюдженими способами очищення внутрішнього середовища 

тваринницьких приміщень є хімічна обробка повітря, фільтрація в 

спеціалізованих фільтрах, в т.ч. із застосуванням хімічних реагентів, а також 

електрофізичні способи, такі як іонізація, озонування та опромінення 

ультрафіолетовими лампами [4, 5, 6, 7]. При використанні хімічних способів 

застосовуються розчини вапна, лимонної кислоти, гіпохлориду натрію, 

глутарового альдегіду, їдкого натру, молочної кислоти тощо [4]. Особливу 

увагу доцільно звернути на електрофізичні способи, які не потребують 
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постійного нагляду та обслуговування і можуть працювати в присутності 

тварин в приміщенні. 

Мета досліджень – оцінити енергетичну ефективність застосування 

пристроїв для очищення повітряного середовища тваринницьких приміщень 

від шкідливих домішок в холодний та перехідний періоди року. 

Результати досліджень. Необхідний повітрообмін тваринницьких 

приміщень згідно з [8] можна визначити з умови забезпечення гранично 

допустимої концентрації шкідливих речовин в повітрі робочої зони за 

формулою, м
3
/год: 

 
ТВ

ГДК ПР

K
V

С С m n


  
 (1) 

Де 
ТВK  – емісія шкідливої речовини в приміщенні з розрахунку на 

кілограм живої маси тварин, мг/год; 

ГДКС  – гранично допустима концентрація концентрація шкідливої 

речовини в приміщенні, мг/м
3
; 

ПРС  – концентрація шкідливої речовини в припливному повітрі, мг/м3; 

m  – середня маса однієї тварини, кг; 

n  – кількість тварин в приміщенні, гол. 

При застосуванні засобів для очищення повітря повітрообмін 

приміщення з навколишнім середовищем можна визначити аналогічним 

чином, врахувавши скорочення емісії шкідливої речовини, м
3
/год: 

 

 
ТВ ОП

ГДК ПР

K K
V

С С m n




  
 (2) 

 

де ОПK  – скорочення емісії шкідливої речовини в приміщенні за 

рахунок роботи очищувальних пристроїв, мг/год; 

Розрахунковий повітрообмін приміщення визначають з виразу [8], кг/год: 
 

G n m V      (3) 
 

де   – питома густина повітря, кг/м
3
; 

Потреба приміщення в тепловій енергії від температури повітря 

зовнішнього середовища для забезпечення нормативної температури повітря 

можна визначити з рівняння теплового балансу [9], кДж: 
 

 1 2i П П iW G i i   (4) 
 

Де 1Пi , 2П ii  – ентальпія повітря в приміщенні та зовнішнього середовища 

відповідно, кДж/кг. 
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Потреба приміщення в тепловій енергії в холодний та перехідний 

періоди року для забезпечення нормативної температури повітря можна 

визначити з рівняння теплового балансу [9], кДж: 

    1 2 1 2ПРi Ci П П i П П iQ T G i i kF t t q m n        (5) 

 

де 
CiT  – періоди стояння температури повітря зовнішнього середовища, 

год; 

kF  – теплоізоляція приміщення, кДж/год ºС; 

1Пt , 
2П іt  – температура повітря в приміщенні та зовнішнього 

середовища відповідно, ºС. 

q  – тепловий потік від тварин, кДж/кг 

Для прикладу розглянемо приміщення для утримання свиней на 1 тис. 

голів з середньою масою 100 кг, яке розташоване в Київській області. Так, 

при скороченні емісії шкідливої речовини в приміщенні на 40% на всьому 

діапазоні температур повітря зовнішнього середовища витрати теплової 

енергії зменшуються в два рази (рис. 1).  

 

1 – без застосування пристроїв для очищення повітря; при скороченні емісії 

шкідливої речовини: 2 – на 10%; 3 – на 20%; 4 – на 30%; 5 – на 40%. 
 

Рисунок 1 – Залежності витрат теплової енергії на забезпечення 

нормативних параметрів повітря в опалювальний період від температури 

повітря зовнішнього середовища в приміщенні для утримання свиней  

на 1 тисячу голів з використанням очищувальних пристроїв 
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Якщо врахувати періоди стояння температур повітря зовнішнього 

середовища в регіоні розташування приміщення, то можна зробити висновок, 

що з використанням очищувальних пристроїв температура початку опалення 

зменшується з 8 до 0ºС, а пікові навантаження на систему опалення 

зміщуються в область більш низьких температур (рис. 2). 

 
Для оцінки енергетичної ефективності застосування очищувальних 

пристроїв в цілому за опалювальний сезон визначаємо відносні витрати 

теплової енергії від відносного скорочення емісії шкідливих речовин в 

приміщенні за формулою, %: 

 

100%ОП i

i

Ш

ОПШ i

i

W

Е
W







 (6) 

де 
ОП i

i

W , 
ОПШ i

i

W  – загальна потреба приміщення в тепловій енергії на 

підтримання нормативної температури повітря без очищення повітря та з 

використанням очищувальних пристроїв відповідно, кВт∙год. 

1 – без застосування пристроїв для очищення повітря; при скороченні емісії 

шкідливої речовини: 2 – на 10%; 3 – на 20%; 4 – на 30%; 5 – на 40%. 
 

Рисунок 2 – Витрати теплової енергії на забезпечення нормативних 

параметрів повітря в опалювальний період від температури стояння повітря 

зовнішнього середовища в приміщенні для утримання свиней на 1 тисячу 

голів при застосуванні очищувальних пристроїв 
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З отриманої залежності (рис. 3) можна зробити висновок, що з 

використанням очищувальних засобів в приміщенні для утримання свиней на 

відгодівлі в опалювальний період за рахунок зменшення повітрообміну з 

навколишнім середовищем відносне скорочення витрат енергоресурсів на 

підтримання нормативної температури повітря в приміщенні в два рази 

перевищує відносне скорочення емісії шкідливих речовин. 

 
Висновки 

1. Встановлено, що найбільш розповсюдженими способами очищення 

внутрішнього середовища тваринницьких приміщень є хімічна обробка 

повітря, фільтрація в спеціалізованих фільтрах, в т.ч. із застосуванням 

хімічних реагентів, а також електрофізичні способи, такі як іонізація, 

озонування та опромінення ультрафіолетовими лампами.  

2. Особливу увагу доцільно звернути на електрофізичні способи, які не 

потребують постійного нагляду та обслуговування і можуть працювати в 

присутності тварин в приміщенні. 

3. Встановлено, що найбільші сумарні витрати енергоресурсів для 

підтримання нормативних параметрів повітряного середовища знаходяться в 

межах від мінус 10 до 2ºС. 

4. При застосуванні очищувальних засобів в приміщенні для утримання 

свиней на відгодівлі в опалювальний період за рахунок зменшення 

повітрообміну з навколишнім середовищем відносне скорочення витрат 

енергоресурсів на підтримання нормативної температури повітря в приміщенні 

в 2 рази перевищує відносне скорочення емісії шкідливих речовин. 

 

Рисунок 3 – Залежність витрат теплової енергії від відносного 

скорочення емісії шкідливих речовин в приміщенні 
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Аннотация 

Представлен метод определения энергетической эффективности 

использования устройств для очистки воздуха животноводческих 

помещений от вредных примесей в холодный и переходной периоды года. 

 

Summary 

Presented a method to determine the energy efficiency of air cleaning devices for 

livestock buildings from harmful impurities in transition and cold periods of the year. 

http://www.air-cleaning.ru/d_method_rev.php
http://www.air-cleaning.ru/d_method_rev.php
file:///C:/MPK/B/B01/B01D/B01D53


383 

3
8

3
 

 

ЗМІСТ 

№ 

п/п 

Назва статті № 

стор. 

Новітні технології в АПК: програмування, управління, оцінювання 

1.  В. Кравчук, Л. Шустік, В. Погорілий, С. Маринін, Л. Іваненко, О. 

Бондаренко, В. Думич  

ДЕФРАГМЕНТАЦІЯ ТЕХНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ РІШЕНЬ 

ДЛЯ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНИХ СИСТЕМ ОБРОБІТКУ ГРУНТУ, 

СІВБИ, ЗБИРАННЯ, ДОРОБКИ ТА ЗБЕРІГАННЯ ЗЕРНОВИХ 

КУЛЬТУР З АДАПТАЦІЄЮ ДО УМОВ ГОСПОДАРЮЮЧОГО 

СУБ’ЄКТА…………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

4 

2.  В. Таргоня  

МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ КОНСТРУЮВАННЯ 

АДАПТИВНИХ АГРОБІОІНЖЕНЕРНИХ СИСТЕМ..…………… 

 

 

14 

3.  О. Митрофанов, А. Мігальов, І. Легкодух  

ПРОЕКТИ «АГРООЛІМП-СТЕП 200» ТА «АГРООЛІМП-СТЕП 

300»: ДОСЛІДЖЕННЯ ТА РОЗРОБЛЕННЯ ПРОЕКТІВ 

ОПТИМІЗОВАНИХ ЗА СКЛАДОМ МАШИННО-

ТРАКТОРНИХ ПАРКІВ В БОГАРНИХ УМОВАХ ПІВДНЯ 

УКРАЇНИ…………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

23 

4.  О. Митрофанов, Н. Єфімова, В. Малярчук  

ПРОЕКТИ ―АГРООЛІМП-СТЕП 200‖ ТА ―АГРООЛІМП-СТЕП 

300‖ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА РОЗРОБЛЕННЯ СІВОЗМІН, 

СИСТЕМ ОБРОБІТКУ ГРУНТУ, НОМЕНКЛАТУРИ, 

ПОСЛІДОВНОСТІ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ОПЕРАЦІЙ ТА ВИМОГ 

ДО НИХ……………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

33 

5.  О. Митрофанов, С. Сидоренко  

ПРОЕКТИ ―АГРООЛІМП-СТЕП 200‖ ТА ―АГРООЛІМП-СТЕП 

300‖ ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ З ВИКОРИСТАННЯМ 

ОПТИМАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ МАШИН…………………….. 

 

 

 

43 

6.  О. Сидорчук, Т. Падюка  

ДОСЛІДЖЕННЯ ПООПЕРАЦІЙНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ЧАСУ НА 

ВИКОНАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ОПЕРАЦІЙ РІЛЬНИЦТВА... 

 

 

53 

7.  В. Давидюк  

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ МУЛЬЧУВАННЯ 

ҐРУНТУ ФРАГМЕНТАМИ СТЕБЕЛ КУКУРУДЗИ ДИСКОВИМ 

ЗНАРЯДДЯМ ……………………………………………………….. 

 

 

 

61 

8.  О. Броварець  

КЛАСИФІКАЦІЙНА МОДЕЛЬ РОБОЧИХ ОРГАНІВ ДЛЯ 

ТЕХНОЛОГІЇ STRIP-TILL………………………………………….. 

 

 

77 



384 

9.  В. Малярчук  

ВПЛИВ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ОСНОВНОГО 

ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ НА ЙОГО ВОДНИЙ РЕЖИМ 

І ПРОДУКТИВНІСТЬ СОНЯШНИКУ…………………………….. 

 

 

 

88 

10.  Н. Сердюченко  

ОЦІНЮВАННЯ КЛІМАТООБУМОВЛЕНИХ КОЛИВАНЬ 

УРОЖАЙНОСТІ ОСНОВНИХ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР В 

УКРАЇНІ……………………………………………………………... 

 

 

 

95 

11.  І. Гусар, С. Любченко, В. Купчик  

ВИЗНАЧЕННЯ СТРОКАТОСТІ ПОКАЗНИКІВ РОДЮЧОСТІ 

ТА ОПТИМІЗАЦІЯ РОЗМІРІВ ЕЛЕМЕНТАРНИХ ДІЛЯНОК 

ДЛЯ ВІДБОРУ ЗРАЗКІВ ГРУНТУ В ТЕХНОЛОГІЯХ 

КЕРОВАНОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА…………………………………. 

 

 

 

 

102 

12.  Н. Єфімова  

ЕКОЛОГІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ УДОСКОНАЛЕННЯ 

СИСТЕМ ОБРОБІТКУ ГРУНТУ ТА СІВОЗМІН У КОНТЕКСТІ 

КІОТСЬКОГО ПРОТОКОЛУ………………………………... 

 

 

 

105 

13.  В. Давидюк  

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗБИРАННЯ  

ЗЕРНОВОЇ ЧАСТИНИ ПШЕНИЦІ НА КОРЕНІ  

МАКЕТОМ ОБЧІСУВАЛЬНОЇ ЖАТКИ………………………….. 

 

 

 

110 

14.  О. Бахур  

РЕГУЛЮВАННЯ БАЛАНСУ ГУМУСУ – ЗАПОРУКА 

ВІДНОВЛЕННЯ РОДЮЧОСТІ ГРУНТІВ ………………………... 

 

 

125 

15.  О. Броварець  

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ 

МАТЕМАТИЧНОГО АПАРАТУ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ 

ПРОГНОСТИЧНО КОМПЕНСАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ЗМІННИХ 

НОРМ ВНЕСЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО МАТЕРІАЛУ……………. 

 

 

 

 

131 

16.  Є. Сербій, І. Гусар  

ГІДРОФІЛЬНІ ВЛАСТИВОСТІ КОМПОНЕНТІВ ДЛЯ 

ДРАЖИРУВАННЯ НАСІННЯ……………………………………... 

 

 

141 

17.  Л. Мариніна  

ТЕОРЕТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РУХУ КАПСУЛЬОВАНОГО 

НАСІННЯ В БАРАБАНІ ДРАЖИРАТОРА……………………….. 

 

 

153 

18.  В. Мойсеєнко, В. Ратушний  

ОБГРУНТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНО-КОНСТРУКЦІЙНИХ 

СХЕМ МАШИН ДЛЯ РОЗСІВАННЯ МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ. 

 

 

159 

19.  О. Куліш  

ВПЛИВ БІОДЕСТРУКТОРА СТЕРНІ НА ВРОЖАЙНІСТЬ 

НАСІННЯ ЛЬОНУ ОЛІЙНОГО В ЗОНІ МАЛОГО ПОЛІССЯ 

УКРАЇНИ…………………………………………………………….. 

 

 

 

169 

 



385 

3
8

5
 

 

20.  О.Куліш  

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВПЛИВУ ДВОХКОМПОНЕНТНОГО 

ФУНГІЦИДУ «АБАКУС» НА ВРОЖАЙ ЗЕРНА ОЗИМОЇ 

ПШЕНИЦІ, В ЗОНІ МАЛОГО ПОЛІССЯ ЗАХІДНОГО 

РЕГІОНУ УКРАЇНИ………………………………………………… 

 

 

 

 

175 

21.  І. Іваненко  

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ЗБИРАННЯ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР 

СПОСОБОМ ОБЧІСУВАННЯ КОЛОСКІВ НА КОРЕНІ………... 

 

 

180 

22.  М. Новохацький  

РІЗНОЯКІСНІСТЬ НАСІННЯ СОЇ: ВИДИ, ПРИЧИНИ, 

НАСЛІДКИ…………………………………………………………... 

 

 

195 

23.  В. Шейченко, М. Анеляк, А. Кузьмич, С. Кустов, В. Ріпенко  

УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ 

ЗБИРАННЯ НАСІННЯ БОБОВИХ ТРАВ………………………… 

 

 

207 

24.  І. Маринченко, С. Коропченко, О. Примаков  

ДО ПИТАННЯ УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ЗБИРАННЯ 

КОНОПЕЛЬ ДВОБІЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ………………….. 

 

 

214 

25.  В. Думич  

АНАЛІЗ ТЕХНОЛОГІЙ ЗБИРАННЯ ЛЬОНУ ОЛІЙНОГО В 

ЗАХІДНОМУ РЕГІОНІ УКРАЇНИ………………………………… 

 

 

221 

26.  В. Думич  

ТЕХНОЛОГІЇ ЗБИРАННЯ ВЕРБИ………………………………… 

 

228 

27.  М. Волоха  

ПОДОЛАННЯ БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНОСТІ ПРИ 

МОДЕЛЮВАННІ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ 

ВИРОЩУВАННЯ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ………………………... 

 

 

 

237 

28.  М. Остренко, Т. Панченко  

ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА СЕРЕДНЬОСТИГЛИХ СОРТІВ 

КАРТОПЛІ ЗА СТІЙКІСТЮ ДО ХВОРОБ ТА УРОЖАЙНІСТЮ 

В УМОВАХ ННДЦ БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО НАУ………………… 

 

 

 

244 

29.  В. Сидоренко, В. Кучеренко  

СПОСІБ ЗМЕНШЕННЯ ІНТЕНСИВНОСТІ ШТУЧНОГО 

ДОЩУ ТА ПІДВИЩЕННЯ ШВИДКОСТІ ЗРОШЕННЯ  

ДОЩУВАЛЬНИМИ МАШИНАМИ КРУГОВОЇ ДІЇ…………….. 

 

 

 

249 

30.  М. Луценко  

ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МОЛОЧНОГО 

ТВАРИННИЦТВА В УКРАЇНІ…………………………………….. 

 

 

257 

31.  В. Роженко, Л. Філоненко, С. Балабуха, І. Календрузь  

ЗАГОТІВЛЯ ГРУБОСТЕБЛИХ КОРМІВ СУЧАСНИМИ 

ВИСОКОПРОДУКТИВНИМИ КОРМОЗБИРАЛЬНИМИ 

КОМБАЙНАМИ…………………………………………………….. 

 

 

 

265 



386 

32.  В. Рубльов, О. Дев’ятко  

ОЦІНКА ТЕХНОЛОГІЙ ДОЇННЯ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ 

ХУДОБИ В УМОВАХ МОЛОЧНО-ТОВАРНОЇ ФЕРМИ……….. 

 

 

271 

33.  Ю. Линник  

ШЛЯХИ УСУНЕННЯ ДЕСТАБІЛІЗАЦІЇ ВАКУУМНОГО 

РЕЖИМУ ДОЇЛЬНИХ УСТАНОВОК……………………………... 

 

 

278 

34.  В. Смоляр  

ТЕХНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНІ РІШЕННЯ ВІДГОДІВЕЛЬНОЇ 

ФЕРМИ НА 100 ГОЛІВ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ………… 

 

 

284 

35.  Зора В. 

НОВІТНЄ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВИРОЩУВАННЯ КУРЧАТ-

БРОЙЛЕРІВ ТББАВ ВІД ТОВ «ТЕХНА»…………………………. 

 

 

291 

36.  О. Кришталь, О. Ковтун, В.Громадська  

ДОСЛІДЖЕННЯ РОБОТИ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ УТРИМАННЯ 

ІНДИКІВ ТА ШЛЯХИ ЙОГО УДОСКОНАЛЕННЯ……………... 

 

 

305 

37.  В. Таргоня, І. Гусар, Хайдер Раад Надім Аль-Хазаалі  

ДОСЛІДЖЕННЯ БІОТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ 

ОТРИМАННЯ ПОЖИВНИХ РОЗЧИНІВ НА ОСНОВІ 

МЕТАНОВОГО ЗБРОДЖУВАННЯ РІДКОЇ ФРАКЦІЇ 

ГНОЙОВОЇ БІОМАСИ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ…………. 

 

 

 

 

315 

38.  І. Лілевман, О. Лілевман, М. Подольський  

РОЗРОБЛЕННЯ І ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДУ ОТРИМАННЯ 

АКТИВОВАНОГО ВУГІЛЛЯ З ВІДХОДІВ ПЕРЕРОБКИ 

ЛЬОНУ……………………………………………………………….. 

 

 

 

319 

39.  Л. Шкоропад  

АНАЛІЗ ВИРОБНИЦТВА КОЗИНОГО МОЛОКА В УКРАЇНІ… 

 

327 

 

Енергозбереження та альтернативна енергетика в АПК 

40.  М. Луценко, О. Тонковид  

ПЕРСПЕКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ З ВИКОРИСТАННЯ 

ПОНОВЛЮВАНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ В 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОМУ ВИРОБНИЦТВІ………………. 

 

 

 

336 

41.  В. Таргоня, В. Сербий, Л. Рудик, Н. Ефимова  

РАЗРАБОТКА БИОИНЖЕНЕРНЫХ СХЕМ 

РЕСУРСОЭФФЕКТИВНЫХ И ЭКОЛОГИЧЕСКИ 

БЕЗОПАСНЫХ АГРОТЕХНОЛОГИЙ…………………………… 

 

 

 

344 

42.  Г. Голуб, М. Павленко  

ВИПРОБУВАННЯ ГІДРОРЕАКТИВНОГО ЗМІШУВАЧА ПРИ 

ВИРОБНИЦТВІ ДИЗЕЛЬНОГО БІОПАЛИВА…………………… 

 

 

350 

43.  С. Кухарець, Г. Голуб  

ОБҐРУНТУВАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ВИТРАТ НА ПРИВІД 

ОБЕРТОВОГО РЕАКТОРА БІОГАЗОВОЇ УСТАНОВКИ……….. 

 

 

356 

 



387 

3
8

7
 

 

44.  В. Дубровін, О. Єременко, Р. Овруцький  

ОБҐРУНТУВАННЯ РАЦІОНАЛЬНОЇ КОНСТРУКЦІЇ 

ДОЗУВАЛЬНО-ЗМІШУВАЛЬНОГО ПРИСТРОЮ СИРОВИНИ 

БІОПАЛИВНИХ ГРАНУЛ…………………………………………. 

 

 

 

365 

45.  О. Довбненко  

ОБҐРУНТУВАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ  

ОЧИЩЕННЯ ПОВІТРЯНОГО СЕРЕДОВИЩА  

ТВАРИННИЦЬКИХ ПРИМІЩЕНЬ ВІД ШКІДЛИВИХ 

ДОМІШОК…………………………………………………………... 

 

 

 

 

377 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



НАУКОВЕ ВИДАННЯ  
 

 

ТЕХНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ 

ТА ВИПРОБУВАННЯ НОВОЇ ТЕХНІКИ І 

ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА 

УКРАЇНИ 
 

З б і р н и к  н а у к о в и х  п р а ц ь  

Заснований у 1981 році 

 

Випуск 18 (32) 
 

Книга 2 
 

Новітні технології в АПК: програмування, управління, 

оцінювання 

Енергозбереження та альтернативна енергетика в АПК 
 

Відповідальний  за випуск  В. Гусар  

Коректор О.Шовтута, Перекладач О.Пономаренко,  

Комп’ютерна верстка, дизайн О.Паніотова, А.Бойченко 

 

 
Державна наукова установа 

«Український науково-дослідний інститут прогнозування та випробування техніки і  

технологій для сільськогосподарського виробництва імені Леоніда Погорілого» 
(УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08654,  смт  Дослідницьке  Васильківського району  Київської області 

 

Державна наукова установа 

«Український науково-дослідний інститут прогнозування та випробування техніки і технологій 

для сільськогосподарського виробництва імені Леоніда Погорілого» 


