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РЕЦИКЛІНГ ВІДХОДІВ ТЕХНІЧНОГО СЕРВІСУ АГРАРНИХ І 

ПЕРЕРОБНИХ ВИРОБНИЦТВ 

 

Дмитриков В.П., доктор технічних наук, професор  

Полтавська державна аграрна академія 

Набивач В.М., доктор хімічних наук, професор  

Український державний хіміко-технологічний університет (м. Дніпро) 

 
Сучасний розвиток економіки показує, що  в світі наростає 

тенденція до постійного дорожчання енергоносіїв і основних видів 

засобів виробництва – техніки, устаткування, інформаційних систем, 

технологій виробництва і переробки сировинних ресурсів в 

суспільному виробництві [3,5]. 

В умовах ринкової економіки і конкурентних відносин між 

товаровиробниками орієнтація будь-якого виробництва на 

рентабельність стає пріоритетною і є основним стимулом 

господарювання.  

Невирішеність багатьох питань, пов'язаних із засобами 

виробництва, що підлягають утилізації, а також відсутність 

системного (комплексного) підходу до вирішення питань 

раціонального розміщення засобів призводить до забруднення 

ґрунтів, повітря і водних об'єктів.  

Нормативні і правові документи України і ЄС вимагають 

реалізації принципів рециклінгу на підприємствах різного профілю 

роботи, зокрема технічного сервісу аграрних і переробних 

підприємств [1,6]. 

Основним чинником недостатнього середнього рівня 

господарського використання відходів, як вторинних матеріальних 

ресурсів, є недосконалість організаційного і технологічного 

забезпечення збору відходів, особливо стосовно автомобільної і 

аграрної техніки, що належить як підприємствам, так і 

індивідуальним власникам. 

Особливо це відноситься до автомобілів і аграрних машин, їх 

агрегатів і вузлів, що містять такі матеріали, що рециркулюють, як 

чорні і кольорові метали, термопласти, гуму, скло, експлуатаційні 

рідини (змащувальні і такі, що охолоджують) [2]. 
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Відсутність достатніх стимулів для організації збору і переробки 

вторинних матеріальних ресурсів визначається, головним чином, 

високим рівнем витрат на збір і підготовку багатьох видів відходів до 

використання їх як вторинної сировини [4].  

Організація збору і переробки вторинних ресурсів транспортного 

і переробного комплексу включає заходи:  

 виявлення і облік транспортних і технологічних засобів, не 

придатних до експлуатації; 

 створення пунктів збору відпрацьованих свинцево-кислотних 

акумуляторів, використаних експлуатаційних рідин, зношених 

автопокришок і виробництв по їх переробці; 

 створення комплексу виробництв з утилізації відходів 

транспортного  і переробного комплексу;  

 проектування і будівництво установок з переробки твердого 

осаду миття транспортних засобів, аграрної і переробної техніки;  

 створення центральної диспетчерської і інформаційної бази 

даних про функціонування транспортно-технологічних засобів;  

 реалізація запчастин і продуктів переробки транспортно-

технологічних засобів;  

 поховання відходів переробних підприємств. 

Подальша робота виконується поетапно.  

Перший етап – демонтаж транспортного засобу. Частина вузлів і 

агрегатів (двигун, коробка передач, акумулятор, шини) можуть 

встановлюватися на нових автомобілях, як без ремонтних робіт, так і 

при здійсненні ремонту. Частина матеріалів є безповоротно 

втраченою (стирання шин і ін.).  

Другий этап – сортування деталей по матеріалах (чорні, 

кольорові, пластмаси, гума).  

Третій етап – піроліз органічних сполук (пластмас, гуми) з 

отриманням компоненту сажі, піролізної рідини і газу, 

використовуваних як енергоресурси, частково чорних і кольорових 

металів, що містять  композиції, які відправляються на 

переплавлення.  

Четвертий етап – процес спалювання залишків шин, пластмас з 

отриманням теплової енергії і виділенням шлаків, відпрацьованих 

газів (вимагає додаткового очищення).  

П'ятий етап – поховання відходів утилізації і тих відходів, що не 

підлягають рециклінгу.  
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Переробка не придатних до ремонту (використання) деталей і 

вузлів здійснюється наступними способами: пресуванням, різанням, 

обробкою в дробильних установках тощо. Утилізація транспортного 

засобу включає операції розбирання агрегатів і вузлів, сортування, 

переробки окремих видів конструкційних і експлуатаційних 

матеріалів для їх повторного використання, утилізації вторинних 

ресурсів.  

В процесі утилізації об'єктів транспорту, частина матеріалів не 

підлягає повторному використанню і повинна бути похована на 

звалищах. Інший спосіб – переробка промислових відходів на 

спеціальних полігонах. Повторне (багатократне) використання 

матеріалів є одним з шляхів скорочення викидів шкідливих речовин, 

зниження енергетичних і ресурсних витрат при їх виробництві. 
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Для подальшого запобігання, нейтралізації, скорочення 

негативних наслідків, які породжуються виробництвом, 

експлуатацією й ремонтом автотракторної техніки, технічних засобів 

виробництва і переробки аграрної продукції, що завершили свій 

життєвий цикл, необхідна розробка й реалізація комплексних заходів, 

що дозволяють раціонально використовувати й утилізувати складові 

частини і техніку в цілому  . 

Ефективна утилізація відходів технічного сервісу аграрних і 

переробних виробництв потребує узагальнення оптимальних 

поєднань параметрів для кожної системи рециклінгу на всьому 

практичному діапазоні їх роботи. 
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УДК 664.72 

АНАЛІЗ МАШИН ДЛЯ ШЛІФУВАННЯ ЗЕРНА ГОРОХУ 

 

Арендаренко В.М., кандидат технічних наук, доцент 

Іванов О.М., кандидат технічних наук, доцент 

Подоляка М.О., магістрант 

Полтавська державна аграрна академія 

 

Вступ. При виробництві горохової крупи на круп’яних заводах 

для покращення споживчих властивостей і поліпшення загального 

виду гороху виконують таку технологічну операцію як шліфування. В 

процесі шліфування поверхні зерна гороху відокремлюють насіннєве 

або плодові оболонки та частково алейроновий шар і зародиш, а 

подрібненим частинкам надається округлена форма. Крім того, за 

рахунок шліфування відбувається відкриття пор білкових зерен 

гороху, що в свою чергу сприяє поліпшенню діленню зерна на 

дольки. 

Перспективним напрямком теоретичного та практичного 

дослідження технологічного обладнання є розробка нових та 

вдосконалення конструкцій шліфувальних машин, які б відповідали 

ресурсо- та енергоощадним технологіям.  

Постановка завдання. Проектування технологічної машини для 

шліфування зерна, яка дозволяє підвищити інтенсивність та якість 

поверхневої обробки зерна зі зменшенням експлуатаційних затрат. 

Результати досліджень. На підприємствах переробної галузі 

найбільшого поширення набула лущильно-шліфувальна машина А1-

БШМ-2,5, яка призначена для проведення процесів лущення та 

шліфування зерна. Вона складається з двох шліфувальних секцій. 

Кожна шліфувальна секція складається із горизонтально розміщеного 

обертаючого шліфувального барабану, набраного з восьми 

абразивних дисків, і нерухомого ситового барабану. Обробка 

сировини в даній машині відбувається завдяки тертю  зерна об 

шорсткі поверхні абразивних кругів роторів та внутрішньо взаємодії 

шарів зерна в своїй масі [1]. 

Для шліфування зерна може бути використана машина за 

патентом UA 69959 (МПК В02В 3/02) [2]. Процес обробки зерна в 

машині відбувається за рахунок тертя між обертаючою поверхнею 

абразивних дисків та нерухомою поверхнею конусоподібних 
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напрямних. Обертання дисків у взаємно протилежних напрямках 

дозволяє уникнути захопленню в синхронний з дисками обертовий 

рух зернової маси, що підвищує процес інтенсифікації обробки та 

збільшення продуктивності машини.  

У відомому пристрої за патентом UA 81810 (МПК В02В 3/00 

(2013.01) [3] шліфування зерна здійснюється завдяки виникненню 

турбулентно-вихрового руху зерна всередині циліндричних камер, 

тертю об абразивні диски та ситовий циліндр, а також внаслідок 

внутрішньопластової взаємодії зерна в своїй масі. 

Процес шліфування зернової маси в шліфувальній машині за 

патентом UA 46904 (МПК В02В3/02) [4] відбувається поступово в 

міру її проходу від завантажувального до вивантажувального 

патрубка всередині радіального зазору між абразивними поверхнями 

дисків та обичайкою, що здійснюють взаємно обертальні рухи, при 

цьому утворені продукти механічної обробки зерна видаляються з 

внутрішнього об’єму камери завдяки потоку повітря, що надходить з 

аспіраційної системи. 

В універсальному поставі за патентом UA 41495 (МПК В02В 

3/00) [5], процес шліфування відбувається між двома робочими 

дисками, які своїми поверхнями здійснюють циклічну зсувну-

стискувальну силову дію на зернову масу, обумовлену обертальним 

рухом самих дисків та віброколивальною динамікою кришки корпуса 

поставу.  

Для підвищення інтенсивності та якості шліфування зерна гороху 

та зменшення експлуатаційних затрат на кафедрі машин та 

обладнання АПВ Полтавської державної аграрної академії 

запропонована машина для шліфування зерна за патентом України на 

корисну модель UA 108052 (МПК В02В 3/00) [6]. У даній машині 

зерно порційно, попадаючи в середину обичайки, потрапляє в 

міжвитковий простір металевої катанки та пружного ворсу барабану, 

затягується в радіальний зазор між пружним ворсом і внутрішньою 

поверхнею обичайки. За рахунок різної частоти обертання барабана 

та обичайки зерно гороху піддається інтенсивній обробці. 

Знаходячись на ворсі барабана, зерно може здійснювати обертальний 

рух за всіма осями своєї симетрії, підвищуючи якість та повноту 

обробки усієї поверхні. Повздовжнє переміщення зерна в осьовому 

напрямку забезпечується привареною до барабана за гвинтовою 

лінією катанки круглого перерізу.  
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Висновок. Шліфувальна машина з обертаючим барабаном, 

оснащеного пружним ворсом та навитою за гвинтовою лінією 

катанки, і обертаючою в протилежний бік обичайкою дає змогу 

інтенсифікувати та підвищити якість шліфування зерна гороху та 

зменшити експлуатаційні витрати на технологічний процес 

шліфування. 
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ЯК ЗРОБИТИ ОХОРОНУ ПРАЦІ ПРИВАБЛИВОЮ ДЛЯ 

СПЕЦІАЛІСТІВ? 

 

Лапенко Т.Г., кандидат технічних наук, доцент 

Полтавська державна аграрна академія 

 

Діяльність у сфері охорони праці з низки причин, на жаль, ніколи 

не відносилася й не відноситься сьогодні до престижної та 

привабливої для спеціалістів і громадськості, незважаючи на її 

соціальну значимість. Саме тому в службах охорони праці  у багатьох 

випадках опинилися люди випадкові, які ні за своїми професійними, 

ні за особистісними якостями і особливостями не мали б працювати в 

цій сфері.  

До деяких основних причин непривабливості роботи в службах 

охорони праці відносяться такі: 

- спрощене розуміння та розгляд багатоаспектної, 

багатопрофільної працеохоронної діяльності тільки як наглядової дії; 

- невисокий у порівнянні з іншими категоріями працівників 

підприємств рівень оплати;  

- можливість виникнення конфліктних ситуацій і потреба 

застосування каральних заходів, що викликає негативне сприйняття 

цих процедур з боку тих, кого карають, та оточуючих;  

- нерозуміння багатьма спеціалістами служби охорони праці 

своєї ролі та свого місця в охороні праці. 

Враховуючи це, виникає низка запитань: 

- У який спосіб змінити ситуацію, що склалася, та громадську 

думку щодо охорони праці? 

- Що потрібно, щоб діяльність в сфері охорони праці зробити 

привабливою та престижною? 

- Як залучити до охорони праці професійних спеціалістів? 

Ось досить складне коло запитань, яке вимагає вирішення. Від 

відповідей на них залежить, які можуть бути вжиті заходи та дії для 

того, щоб кардинально змінити в результаті ситуацію з виробничим 

травматизмом. 

Бачиться, що в першому випадку це може бути зроблено шляхом 

установлення гідної оплати спеціалістам служби охорони праці. 

У другому випадку це може бути створення умов для 

професійного (кар'єрного) росту, задоволення потреби в досягненні 

соціального престижу та поваги з боку інших, задоволення від самого 
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процесу й результату роботи, можливості найбільш повної 

самореалізації.  

В інших випадках це можуть бути інші форми та методи: 

наприклад, популяризація значимості працеохоронної діяльності 

тощо. 

У будь-якому разі, це мають бути такі стимули, які за своєю 

значимістю перевершували б інші мотиви. Очевидно, немає потреби 

аргументувати той факт, що стан охорони праці та проведена на 

підприємстві політика багато в чому залежать від особистих і 

професійних якостей керівників та спеціалістів служб, їх 

мотиваційних установок. 

У цьому зв'язку певний інтерес викликають результати 

опитування керівників і спеціалістів служби охорони праці. 

Отримані результати дають уявлення про якісний склад 

керівників і спеціалістів служби охорони праці, їх мотиваційні 

установки, про інші аспекти, пов'язані з діяльністю служб. 

Тест передбачав відповіді на такі запитання: 

• Чи займається керівник підприємства охороною праці? 

• Чи отримуєте Ви задоволення від діяльності, яку виконуєте? 

• Чи виникає бажання піти з охорони праці? Якщо так, то чому, 

якщо ні, то що утримує. 

• Чи задоволений керівник професійними якостями спеціалістів 

власної служби? Та інші 

У цілому результати опитування свідчать про таке. 

Більшість керівників  задоволені своєю діяльністю, і це пояснює 

той факт, що в багатьох з них не виникає бажання піти з охорони 

праці. У числі причин, які утримують їх у службі, незважаючи на 

деякі супутні негативні обставини (часті конфліктні ситуації з 

порушниками, низька в порівнянні з іншими категоріями спеціалістів 

зарплата тощо), — задоволеність роботою та результатами власної 

діяльності, прагнення зберегти життя й здоров'я людей, можливість 

реалізації творчих задумів, гарні відносини в колективі. 

На запитання, чи задоволені керівники служби охорони праці 

професійними якостями спеціалістів власної служби, більшість 

відповіли позитивно. 

Усе це позитивні передумови, що свідчать про стабільність 

кадрового складу керівників і професійні якості спеціалістів служби 

охорони праці.  

Примітна ще одна обставина. 



 15 

На запитання, чи займається перший керівник охороною праці, 

половина опитаних відповіла позитивно («так»); друга половина 

відповіла, що тільки в потрібних випадках. Мабуть, це тривожний 

факт. 

Аналіз відповідей про мотиви, якими керуються спеціалісти 

служб у своїх діях, свідчить про те, що в основі їх діяльності лежать: 

• внутрішні мотиви (задоволення від процесу та результату 

роботи, а також можливість найбільш повної самореалізації саме в 

цій сфері); 

• зовнішні позитивні мотиви (грошовий заробіток, прагнення до 

просування по службі, потреба в досягненні соціального престижу та 

поваги з боку інших). 

Судячи з найбільшої кількості оцінок, для деяких все-таки велике 

значення має заробіток, для інших — задоволення від самого процесу 

та результату роботи, потреба в досягненні соціального престижу та 

повага з боку інших. 

На жаль, останнім часом ситуація на деяких підприємствах щодо 

служб суттєво змінилася, але не в кращий бік. 

Безумовно, престиж і авторитет служби охорони праці 

визначається тим, наскільки професійно її спеціалісти вирішують за-

вдання, що стоять перед ними, наскільки помітна в цьому їх роль. 

Багато в чому авторитет служби залежить від того, як ставиться до 

охорони праці і чи займається нею в цілому перший керівник. 

У цьому зв'язку слід сказати про відмінність між нашими 

службами охорони праці і аналогічними службами деяких західних 

країн, наприклад, Німеччини. Відмінність полягає в тому, що 

німецький інженер фактично виконує функції експерта, консультанта 

керівника і прямо не несе відповідальності за рівень безпеки на 

виробництві. Він повною мірою відповідає тільки за якість своїх 

консультацій, за рівень експертиз, за свою кваліфікацію в питаннях 

забезпечення охорони праці. У вітчизняній практиці ще з радянських 

часів закріпилася думка, що за незадовільний стан охорони праці та 

за нещасні випадки, що трапляються, несе відповідальність інженер 

охорони праці. 

Усі ці проблеми можуть бути об'єктами цікавості, предметом 

вивчення, обговорення та творчого переломлення, а також підставою 

для прийняття потрібних інноваційних рішень. 

Щоб докорінно змінити ситуацію на краще, потрібно в кожному 

конкретному випадку створити управлінський механізм, який би так 
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сильно впливав на працівників, щоб викликати у них бажання 

працювати безпечно. У цьому також полягає одне з ключових 

завдань. 
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Саржанов Б.О., аспірант 

Сумський національний аграрний університет 

 

Постановка проблеми. Розділення неоднорідних систем, що 

складаються з двох і більше фаз, виконується методом 

центрифугування, який оснований на дії силового відцентрового поля 

на неоднорідну систему.  

Підприємства, що використовують в своєму виробничому 

процесі шнекові центрифуги, стикаються з необхідністю відновлення 

зношеної або пошкодженої захисної кромки гвинтової площини 

шнеків. 

Є достатньо багато способів захисту кромки шнека. Серед них: 

 газоплазмове напилення твердосплавними порошками; 

 пайка твердосплавних пластин; 

 приклеювання керамічних захисних елементів і ін. 

Існуючі способи захисту кромки в разі ремонту шнека мають, 

кожен свої недоліки та переваги, тому вибір найбільш 

перспективного є актуальним і своєчасним.  

Мета досліджень. Підвищення довговічності шнека центрифуги 

шляхом удосконалення технології ремонту за рахунок вибору 

найбільш зносостійкого матеріалу покриття та методу його 

нанесення. 
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Для досягнення поставленої мети, при відновленні зношених 

поверхонь шнеків, нами було запропоновано в якості зносостійкого 

матеріалу використовувати сплав типу стеліт марки В3К, який 

наноситься шлікерним методом спіканням порошку з частин цього 

матеріалу у вакуумі. До складу порошкового матеріалу входять: 

кобальт, хром, вольфрам, бор і кремній. Слід відмітити, що цим 

методом можна отримувати покриття любої товщини. Покриття 

наносяться на окремі сегменти які потім приварюються по шаблону 

до поверхонь шнека що зношуються.  

Методика досліджень. З метою визначення структури шарів, 

сформованих оплавленням у вакуумі порошку зносостійкого 

матеріалу типу стеліту були проведені металографічні дослідження. 

Для спікання композиційного матеріалу виготовлялися спеціальні 

коробочкоподібні зразки зі сталі 12Х18Н10Т, термооброблені на 

твердість 270-280 НV.  

На рис. 1 зображена мікроструктура (а) поверхневого шару 

сформованого спіканням у вакуумі композиційного матеріалу типу 

стеліт і розподіл мікротвердості по глибині шару (б).  

 

    

Н

МПа

5000

10000

  1   2             3 h, мм

, 

 
а        б 

Рисунок 1 – Мікроструктура (а) і розподіл  мікротвердості по 

глибині шару  (б) композиційного сплаву типу стеліт. 

 

Розподіл мікротвердості в поверхневому шарі рівномірний. 

Мікротвердість коливається від 6890 до 7430 МПа. У перехідній зоні 

від покриття до основи мікротвердість трохи знижується і складає 

4900 - 5080 МПа.  

Таким чином, у результаті дослідження структури і розподілу 

мікротвердості в поверхневих шарах, сформованих на сталі 

12Х18Н10Т, установлено:   
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- товщина шарів підвищеної твердості коливається від 6890 до 

7430 МПа; 

- при формуванні покриття типу стеліт товщина шару не 

обмежена. 

 

 

ВИКОРИСТАННЯ СОЛОМИ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР У ЯКОСТІ 

ОРГАНІЧНИХ ДОБРИВ 

 

Бакай Р. Б., старший викладач 

Сумський національний аграрний університет 

 

В даний час криза в економіці сільського господарства вимагає 

звернути, нарешті, першочергову увагу на органічні добрива 

рослинного походження, використовуючи без додаткових витрат те, 

що дала нам природа, а вже на тлі наявного потенціалу органічної 

речовини доповнювати його з інших джерел там де це необхідно. 

При використанні ґрунтового покриву в сільськогосподарському 

процесі порушується природний хід ґрунтоутворення через 

зменшення щорічної кількості рослинних залишків і це одна з 

основних причин зменшення кількості і потужності родючого шару 

сільськогосподарських угідь. 

Є безліч досліджень і рекомендацій, в яких пропонується, 

безумовно, ефективні способи застосування гною, торфу, різних 

компостів та інших органічних добрив. Але в багатьох дослідженнях 

не враховується повернення в грунт соломи та інших, малоцінних з 

господарської точки зору частин врожаю. Раніше передбачалося, що 

вони будуть використовуватися в якості підстилки або кормових 

добавок і після цього повертатися на поля в складі гною або 

компостів. Але по-перше, це вимагає значних додаткових 

матеріальних витрат: Прибрана з великими затратами праці солома 

після використання в якості підстилки, знову вивозиться з гноєм в 

поле. По-друге, джерела гною значно знизились. За статистичними 

даними постерігається негативна тенденція в землеробстві - гумус 

втрачається ґрунтом інтенсивніше, ніж поновлюється, відповідно, 

дефіцит гумусу постійно зростає [1].  
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У нинішніх умовах дефіцит органіки може бути компенсований 

за рахунок використання на добриво вторинної продукції 

рослинництва.  

Крім того, ряд авторів відзначають втрати азоту і органічної 

речовини з гною при його зберіганні більш ніж наполовину Найбільш 

доцільно повертати солому безпосередньо в грунт в якості добрива та 

енергетичного матеріалу для розвитку процесів ґрунтоутворення.  

Біологічний вихід незернової частини врожаю зернових культур 

(солома і полова) значно варіює залежно від виду, сорту і 

урожайності культури: від 1,0-1,5 до 6-7 т/га. Вихід соломи в 

середньому враховується за показниками збору врожаю зерна на 

відповідний коефіцієнт, який для озимого жита близько 1,6- 2,0; ярої 

пшениці та вівса - 1,3-1,5, ячменю - 1,2. 

На полях сільськогосподарських підприємств області щорічно 

зростає і становить близько 3500-5000 тис. т. соломи [1]. 

Тому співвідношення вуглецю та азоту більш сприятливо для 

живлення мікроорганізмів Солома більше, ніж інші органічні 

добрива, містить органічного речовин, причому дуже цінного для 

підвищення родючості грунту: целюлоза, пентозами, геми-целюлоза і 

лігнін, які є вуглецевими енергетичними субстратами для ґрунтових 

мікроорганізмів. Це основний будівельний матеріал для гумусу 

грунту. За змісту органічної речовини 1 т соломи еквівалентна 3,5-4,0 

т гною [3]. 

Найбільш ефективне внесення соломи з 10 кг азоту (навесні) на 1 

т соломи при з отриманні гумусу в грунті менше 3%. Якщо гумусу в 

грунті більше, що компенсує доза азоту не повинна перевищувати 30 

кг/га. Так, при залишенні 4 т/га соломи необхідно вносити не 40, а 30 

кг/га азоту [4]. 

Для створення бездефіцитного балансу гумусу необхідно вносити 

в середньому 12,3 т/га органічних добрив, а для позитивного – 16,6 

т/га, таким чином, розрахунки показують, що при середній 

врожайності соломи зернових 3,5-5 т/га і при систематичному її 

застосуванні можливо досягти бездефіцитного і навіть позитивного 

балансу гумусу в грунтах області без додаткових витрат. 

До складу соломи входять всі необхідні рослинам поживні 

речовини, які після мінералізації легко доступні рослинам. 

Мікроелементів в соломі більше, ніж в зерні. 

Розробка досконалої технології застосування соломи на добриво 

значно покращить стан родючості грунтів.  
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Подрібнення і розкидання соломи по поверхні поля проводиться 

в процесі прибирання зернових комбайном, обладнаному 

подрібнювачем-розкидачем соломи. Важливо, щоб розкидання 

соломи за комбайном було на ширину захвату жатки. 

По термінах внесення соломи - найбільш ефективне осіннє 

внесення соломи під ранню оранку з попереднім лущенням.  

Заслуговує на увагу технологія використання соломи на добриво 

спільно з бобовими сидератами. При спільному використанні 

зеленого добрива та соломи, розкладання органічної речовини 

протікає нормально при відношенні C: N в межах 20-30: 1.  

Таким чином, використання соломи зернових культур як 

органічного добрива є найбільш вигідним рішенням. 
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Актуальність проблеми. На сучасному рівні агропромислового 

виробництва важливими є питання ресурсозбереження та 
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енергозбероеження. Збиток в результаті передчасного виходу з ладу 

деталей автотракторних двигунів, особливо в період посівної і 

збирання врожаю, оцінюється мільйонів гривен. Витрати металу на 

запасні частини при цьому сягають рівня витрат при виробництві 

нових виробів. Cучасний рівень розвитку ремонтного виробництва 

вимагає вдосконалення методів відновлення зношених деталей машин з 

використанням висококонцентрованих джерел енергії таких як: лазерна, 

плазмова, імпульсна і електроіскрова обробки. Використання даних 

методів дозволяє отримувати  високу твердість та якість покриття, не 

впливають на основний матеріал [1]. 

Тому напрям досліджень по пошуку нових шляхів і технологій 

відновлення деталей на наш погляд вважається найбільш актуальним і 

представляє практичний інтерес. 

Особливий інтерес представляють технології відновлення, в 

основу яких закладена мінімальна температурна дія на матеріал 

деталі, зокрема,  газотермічні методи, суть яких полягає в утворенні 

спрямованого потоку дисперсних крапель напилюваного матеріалу на 

деталь. При цьому практично відсутності зони термічного впливу [2]. 

Мета досліджень. Метою досліджень є підвищення довговічності 

деталей сільськогосподарської техніки, зокрема блок-картерів та 

колінчастих валів ДВЗ шляхом їх відновлення із застосуванням 

газотермічних методів, а, саме, електродугової металізації. 

Матеріали і методи досліджень. Об’єктом досліджень є 

технологічні процеси відновлення зношених деталей. Предметом 

досліджень - дедалі ДВЗ: блок-картери та колінчасті вали автомобілів 

а також вали коробки зміни швидкостей тракторів. 

При вирішенні поставлених задач  використовувалися методи: 

математичної статистики; мікроструктурний аналіз матеріалу; 

визначення твердості та мікротвердості, фізико-механічних 

властивостей металу; випробування відновлених деталей на 

зносостійкість. 

Результати досліджень. В результаті проведеного аналізу 

встановлено, що загальна кількість дефектів блок-картерів, усунення 

яких можливе методом електродугової металізації, в об'ємі 

досліджуваної вибірки склало 35,75%.  

Для моделювання умов лабораторного експерименту нанесення 

покриття використовували зразки високоміцного чавуну. Перед 

експериментом зразки очищали і відпалювали протягом 1-1,5 год. для 

стабілізації структури робочого шару і зняття напружень.  
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Нарощування шару виконували на стаціонарному апараті ЕМ-17. 

При цьому технологічні режими змінювали в межах: напруга дуги 30-

35 В, тиск повітря 0,6-0,7 МПа, швидкість подачі дроту 2,0-2,5 м/хв., 

дистанція напилення 170-190 мм. В цьому випадку забезпечували 

нагрівання підшарку не вище 90С. Електрометалізаційне покрття на 

зразку формували за 6 проходів з інтервалами часу, протягом яких 

температура підшарку знижувалась до 30С. 

Для покриття використовували порошковий дріт на основі 

феррохромалюмінія додатково легований компонентами – Mo, Ti, V, 

які забеспечують додаткове виділення персичених зміцнюючих фаз в 

-залізі для забезпечення необхідної зносостійкості на рівні нової 

деталі в процесі граничного тертя [3]. 

Нанесення покриття було проведено по різних режимах для 

визначення складу покриття, а також оцінки ступеню фактичного 

впливу компонентів.  

В результаті проведених досліджень встановлено, що середній 

хімічний склад покриття  відповідає 0,08-0,15% C - вуглецю; 18-20% 

Cr ;  2,8-3,7% Al ; 0,8-1,3% Mo; 2-0,4% V; 0,1-0,3% Ti. Вміст кремнію 

і марганцю не перевищував 0,5% і 0,8% відповідно [2]. 

Аналіз структури нанесених крапель показав, що їх з’єднання в 

покритті відбувається, в основному в результаті сплаву, чим і 

пояснюється висока міцність отриманого покриття. Для 

підтвердження даних металографічного аналізу проведено 

вимірювання мікротвердості у напрямі перпендикулярному і 

паралельному поверхні покриття з кроком  0,25 мм [4]. Із 

збільшенням відстані по глибині нарощеного шару мікротвердість 

знижується.  

Отже, використання газотермічних методів відновлення є 

ефективним, так як забезпечує досягнення високих якісних 

характеристик і має достатню енергоефективність. 
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ВИКОРИСТАННЯ НАТРІЄВИХ ЛАМП ВИСОКОГО 

ТИСКУ В УМОВАХ ТЕПЛИЧНОГО ГОСПОДАРСТВА З 

РІЗНИМ НАПОВНЕННЯМ ІНЕРТНИХ ГАЗІВ, ТИСКОМ ПАРІВ 

НАТРІЮ, КІЛЬКІСТЮ РТУТІ 

 

Велит І.А., кандидат технічних наук, доцент 

Полтавська державна аграрна академія 

 

Широке застосування розрядних ламп (РЛ) для вирощування 

сільськогосподарських культур у закритому ґрунті є позитивним 

чинником інтенсифікації цього виробництва, хоча й пов’язано з 

серйозною екологічною проблемою, що в наповнення переважної 

більшості сучасних РЛ входить токсична речовина – ртуть і її 

сполуки.  

Способи підвищення екологічних властивостей РЛ розглянуто в 

ряді робіт [1-3]. Безртутні РЛ знайшли застосування, передусім у 

сільськогосподарському виробництві, оскільки саме ця галузь 

повинна входити в число пріоритетних для впровадження екологічно 

чистих технологій, з метою уникнення ризику забруднення 

навколишнього середовища токсичними речовинами. 

Досліджено спектральний склад натрієвих ламп із поліпшеними 

екологічними властивостями (із зменшеною кількістю ртуті, що 

вводиться в лампу, і безртутних натрій-ксенонових ламп) стосовно 

вимог, які ставляться до джерел світла.  

Спектральний склад випромінювання джерел світла для 

рослинництва є одним із головних параметрів, який повинен бути 

обґрунтовано заданий нарівні з іншими параметрами штучного 
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клімату (опромінюванням, фотоперіодом, температурою, вологістю 

повітря тощо). 

У таблиці 1 наведено оптимальні співвідношення потоків 

випромінювання в трьох діапазонах ФАР для огірків і томатів [4]. 

 

Таблиця 1 – Оптимальні співвідношення потоків випромінювання 

в трьох діапазонах ФАР для огірків і томатів  

Культура Потоки випромінювання ФАР,% 

 400-500нм 500-600нм 600-700нм 

Огірки 15-20 35-45 40-45 

Томати 10-20 15-20 60-75 

 

На видиму частину спектра випромінювання стандартних 

натрієвих ламп припадає понад 30% від споживаної лампою енергії. 

У таблиці 2 наведено характеристики цих ламп, у порівнянні з 

іншими джерелами світла із вмістом токсичних речовин, які широко 

застосовуються в рослинництві. Очевидно, що стандартні натрієві 

лампи і за екологічністю, і за енергетичною ефективністю мають 

переваги над іншими інтенсивними РЛ аналогічної потужності. 

 

Таблиця 2 – Спектральні, енергетичні та екологічні 

характеристики джерел світла, рекомендованих для вирощування 

овочів [4,5,6] 

Тип джерел 

світла 

Потоки 

випромінювання в діл. 

ФАР,% 

Потік 

випром

ін. 

(400-

750нм)

Вт 

К.к.д. 

в діл., 

ФАР, 

% 

Вміс

т 

ртуті, 

мг 400-

500нм 

500-

600нм 

600-

700нм 

ДНаТ400 7 56 37 113 27 17 

ДРЛФ400 26 56 18 48 12 76 

ДРИ400 39 43 18 96 24 68 

Натрій-

цезієві лампи 

400 

14 38 58 70 29 10 

 

Досліджувалися експериментальні зразки натрієвих ламп із 

різним наповненням інертних газів, тиском парів натрію та кількістю 

введеної ртуті потужністю 300-400 Вт, а також безртутні натрій-
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ксенонові лампи потужністю 100-150 Вт. Було використано 

штенгельну конструкцію пальників ламп, наповнення інертними 

газами – Хе та суміш Пеннінга (Nе 99,3%, Ar 0,3%) амальгама Nа з 

молярним відношенням компонентів Na/Hg0,95 для ртутних 

натрієвих ламп. Тиск парів Nа регулювали тепловим режимом 

пальників за допомогою екранів із полірованих металів, які 

закріплювали на кінцях пальника, величину тиску парів Na визначали 

розрахунковим шляхом за ступенем самопоглинання резонансних 

ліній Na. Основні параметри експериментальних ламп та результати 

дослідження, наведені в таблиці 3.   

 

Таблиця 3-Основні характеристики експериментальних натрієвих 

ламп 
Потуж- 

ність, 

Вт 

Внутр. 

Діаметр. 

мм 

Міжел.

від- 

стань, 

мм 

Вміст 

Hg,мг 

Склад, 

наповнення 

тиск, кПа 

Потоки 

випромінювання, % 
ККД 

ФАР,

% 
400-

500 

нм 

500-

600 

нм 

600-

700 

нм 

400 7,6 90 5 Xe,4 9 49 42 25 

400 7,6 90 5 Xe,20 9 45 46 27 

360 7,6 90 5 Ne,(99,3%) Ar 

(0,3%)2,8 

9 55 36 19 

150 4,5 70 - Xe,20 10 30 60 21 

 

На основі проведених досліджень отримано наступні результати: 

1.Зменшення процентного вмісту ртуті в амальгамі натрію (з 

Na/Hg=0,7 до Na/Hg0,95) призводить до зниження потужності 

випромінювання в діапазоні ФАР на 6-8%. При цьому збільшується 

частка випромінювання в червоній ділянці (за рахунок зниження в 

зеленій) на 8-12%. Перерозподіл енергії в спектрі видимого 

випромінювання відбувається внаслідок підвищення тиску парів 

натрію, який виділяє уширення резонансних ліній (589,0/589,6 нм). 

Змінюючи температуру холодної зони пальника (температуру 

амальгами), можна змінювати в широкому інтервалі тиск парів 

натрію.  

2. Збільшення тиску ксенону в межах від 4 до 20кПа підвищує 

ККД ламп у діапазоні ФАР (при інших рівних умовах) на 10-12%. 

Спектр випромінювання при цьому істотно не змінюється. 

3. Заміна ксенонового наповнення ламп на неон-аргонову суміш 

(Ne 99,7+ Ar 0,3%) за інших рівних умов знижує ККД лампи на 20-
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35%. Спектр випромінювання в діапазоні ФАР істотно не змінюється 

від стандартних НЛВТ. 

4. Дослідження безртутних натрій-ксенонових ламп потужністю 

150 Вт засвідчили, що розподіл енергії в діапазоні ФАР більш 

вигідний для вирощування огірків і томатів, ніж в інших НЛВТ, і 

відповідає рекомендаціям [4]. Що стосується ККД ламп в цьому 

діапазоні випромінювання, то він трохи нижчий, ніж для ртутних 

НЛВТ при аналогічному тиску парів натрію (при аналогічному 

розширенні резонансних ліній натрію).  
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ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ВИДИ 

 

Маніна Л.І., кандидат технічних наук, доцент  

Єльніков А.С., старший науковий співробітник  

Ярмонік А.С., студентка,  
ВНЗ УКООПСПІЛКИ «Полтавський університет економіки і торгівлі» 

 

Психологічний захист - це зазвичай неусвідомлюваний процес 

усунення або послаблення психікою людини негативних, 

неприйнятних емоційних переживань. 

Важливо, що психологічний захист поєднує в собі протилежні 

наслідки для психіки людини: позитивні, так як усуває або послаблює 

напруження від негативних емоційних переживань, але і негативні,бо 

не вирішує самої проблеми, а часто ще й ускладнює її. 

Метою психологічного захисту є:зниження рівня негативного 

емоційного напруження у структурі психіки суб'єкта спілкування. 

Але всі проблеми виникають як наслідок тих засобів, що 

використовувались для цього. А саме: засоби, що спрямовані на 

викривлення інформації, з тим, щоб суб'єкт зберіг у себе відчуття 

послідовності та логічності власної поведінки та позитивної оцінки 

його оточенням. Загальними наслідками подібного психологічного 

захисту є упередженість в оцінках, ігнорування нового досвіду, 

патологічне бажання нав'язати свою точку зору (як зазначає Т. 

Шибутані). При всіх цих симптомах людина переконана у своїй 

об'єктивності і неупередженості. 

Відповідно до впливу на проблему особистості психологічний 

захист поділяється на такі різновиди: 

1) конструктивний - не вирішуючи проблеми, хоча б не 

ускладнює її; 

2) деструктивний - ускладнення проблеми, погіршення ситуації 

для особистості, причому останніх значно більше. Надамо опис 

типових механізмів психологічного захисту. 

Конструктивні механізми психологічного захисту 

Компенсація-досягнення людиною альтернативних успіхів у 

іншій сфері для збереження позитивної оцінки себе ("... Не везе в 

навчанні, повезе в коханні"). 
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Сублімація - переведення неприйнятних емоцій і енергії у 

прийнятне, можливе русло (написання віршів через нещасливе 

кохання, прибирання квартири при агресії тощо). 

Деструктивні механізми психологічного захисту 

Витіснення - штучне забування людиною спогадів, які завдають 

їй шкоду, через їх перехід у несвідоме. 

Проекція - приписування своїх негативних якостей іншим людям 

для самозаспокоєння (якщо людина переконує, що навколо всі - 

брехуни, то вона сама часто говорить неправду). 

Заміщення - перенесення агресивних імпульсів на менш 

загрозливого об'єкта (начальник посварив підлеглого, той, не маючи 

змоги відповісти тим же керівнику, сварить вдома дружину, та - 

дітей). 

Регресія - повернення до дитячих форм поведінки, "впадання в 

дитинство" (при сварці дорослих вони "надуваються" і не 

розмовляють, пияцтво чоловіків чи гонки на великій швидкості 

тощо). 

Формування реакції - захист від заборонених, неприйнятних 

імпульсів через думки чи поведінку зворотного характеру (при 

надмірній показовій люб'язності людина приховує неприязнь і 

навпаки), 

Раціоналізація - наведення для себе псевдорозумної аргументації 

у випадку поразки (байка про лисицю, яка, не зумівши дотягнутись 

до винограду, вирішила, що він зелений і несмачний), 

Втеча - уникання неприємних ситуацій, що асоціюються з 

попередніми невдачами. 

Основною функцією психологічного захисту є "відмежування" 

сфери свідомості від негативних переживань, що травмують 

особистість. В широкому розумінні даний термін використовують для 

позначення будь-якої поведінки, яка долає психологічний 

дискомфорт, в результаті якого може сформуватися негативізм, 

змінитися система міжособистісних стосунків тощо. 

Підбиваючи підсумки, слід ще раз наголосити на тому, що 

самосвідомість - не першочергова даність, притаманна людині, а 

продукт розвитку. При цьому самосвідомість не має своєї окремої від 

особистості лінії розвитку, а включається як сторона в процес її 

реального формування. В ході цього розвитку, по мірі того, як 

людина набуває життєвий досвід, перед нею відкриваються все нові 

сторони буття, здійснюється глибоке переосмислення життя. Даний 



 29 

процес його переосмислювання, що проходить через все життя 

людини, утворює найпотаємніший основний зміст її сутності, 

визначає мотиви її дій і внутрішній зміст тих задач, які вона вирішує 

в житті. 

Запобігання або зменшення ступеня негативного психологічного 

впливу на населення та своєчасне надання ефективної психологічної 

допомоги забезпечуються шляхом здійснення таких заходів: 

- планування діяльності та використання існуючих сил і засобів 

підрозділів психологічного забезпечення спеціально уповноваженого 

центрального органу виконавчої влади з питань цивільного захисту; 

- своєчасне застосування психопрофілактичних методів; 

- виявлення за допомогою психологічних та соціологічних 

методів чинників, що сприяють виникненню соціально-психологічної 

напруги; 

- використання сучасних технологій психологічного впливу для 

нейтралізації негативного впливу на населення. 

 

 

УДК 631.36, 631.56 

ЗАЛУЧЕННЯ МОЛОДІ ДО СТВОРЕННЯ СУЧАСНИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ: ПЕРЕРОБКА БОБІВ ГОРОХУ 

 

Мірчук М.В., викладач  

Хорольський агропромисловий коледж ПДАА 

 

Сьогодні в нашій країні гостро постає питання про створення і 

впровадження енерго- і ресурсозберігаючих технологій у різних 

галузях і особливо в аграрному секторі. Не менш важливим є 

залучення талановитої молоді до наукової, дослідницької та 

винахідницької діяльності, формування фахівців нового типу. Саме 

таким фахівцям продовжувати ті новаторські починання, які 

пропонуються зараз в сучасному аграрному виробництві, втілювати 

свої низькоенергоємні та екологічно безпечні технології 

вирощування, збирання, переробки і тривалого зберігання 

сільськогосподарських культур, овочів і фруктів, продукції 

тваринництва тощо. 

Для України відкриваються перспективи збільшення експорту 

вкрай необхідних для країн світу білків рослинного походження. 
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Мова йде про вирощування сортів гороху, переробки його та 

експортування. Неймовірно великий вклад у виведення і 

вирощування нових сортів цієї культури внесли науковці Полтавської 

державної аграрної академії.  

Дослідженням питань переробки гороху під українсько-світовий 

стандарт займаються і у Хорольському агропромисловому коледжі 

Полтавської державної аграрної академії. На відділенні «Механізація 

і організація виробництва сільськогосподарської продукції» створено 

студентське конструкторське бюро (СКБ), яке очолює викладач 

коледжу, інженер-конструктор Мірчук Микола Володимирович. 

Разом з досвідченим наставником виявили бажання працювати 

майбутні науковці, студенти як старших курсів, так і зовсім юні: 

Удодик Віталій (група М11), Асауленко Владислав (група М11), 

Ракітов Ігор (група М33), Аленін Едуард (група М21). 

Робота СКБ на чолі з керівником клопітка, але плідна і 

ефективна. Опрацьовано велику кількість теоретичного матеріалу, 

проводяться дослідні експерименти, виготовляється лабораторне 

обладнання. І як наслідок – на сьогодні вже відпрацьована повністю 

технологічна схема переробки гороху. Результати досліджень 

показують, що прийнята схема гарантує надзвичайно високу якість 

продукту. Лабораторії Німеччини підтвердили біологічні показники 

гороху, який вирощується в Україні, по його внутрішньому складу 

поживних речовин. Підтверджена також і якість переробки на 

вітчизняному обладнанні, яке використане у технологічній лінії, а 

також якість нового модернізованого обладнання (завод по переробці 

запущено в Одеській області). 

Пропонується наступна схема переробки гороху: 

1 – розділення гороху на фракції; 

2 – пропарювання зерна (насіння бобів) в барабані з одночасною 

подачею високотемпературної пари ≈ 100…110 оС при тиску 1,0…1,2 

атм. Процес пропарювання відбувається близько 2 хв. Метою 

пропарювання є перетворення мучнистих зерен білка у клейстер для 

більш якісного відокремлення оболонки, знищення бактерій і т. ін.; 

3 – сушіння гороху. Пропарений горох відправляється у шахтну 

сушарку, де проходе процес сушіння до 13…14% наявності вологи у 

зернах бобів; 

4 – процес обрушування зерна. Вперше в Україні для цього 

процесу застосовані машини фірми «СИМО». Ефект від процесу 

обрушування пропареного і просушеного зерна вагомий: 
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підвищується якість обробки, підвищується вихід зерна із 1000 кг, 

вихід пошкоджених бобів (реальних) внаслідок калібрування 

надзвичайно малий – від 2,5 до 3%, зменшується або практично 

відсутня кількість пошкоджень на поверхні дольок обрушеного зерна 

бобів; 

5 – процес шліфування зерна. Цей процес відбувається одночасно 

з підпарюванням при температурі пари 80…90 оС протягом 3 секунд з 

тривалістю перекриття електроклапана через електронний таймер в 5-

6 секунд. Зняття нерівностей на поверхні зерна бобів відбувається під 

наглядом працівника та технолога. В процесі шліфування відсутні 

відходи; 

6 – процес полірування зерна. В результаті цього процесу 

поверхня зерна стає дзеркальною; 

7 – процес мікронізації. Це відомий процес за кордоном і в 

Україні; 

8 – процес охолодження; 

9 – процес фасування і пакування готової продукції. 

 

Технологічна схема переробки бобів гороху  

під українсько-світовий стандарт: 
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Це лише мала частка роботи СКБ. Крім питань по модернізації у 

галузі сільськогосподарського виробництва студентське 

конструкторське бюро Хорольського агропромислового коледжу 

ПДАА займається перспективами вдосконалення і у інших галузях: 

студенти працюють над замовленням у медичній сфері; у сфері 

альтернативної енергетики – закінчують підготовку до серійного 

випуску електростанції; проводять дослідження таких явищ, як 

магнетизм і електромагнетизм та їх дію на живі організми; працюють 

над виготовленням запропонованого ними обладнання для отримання 

питної води. 

Талановита сучасна молодь готова до роботи і співпраці з 

досвідченими викладачами та науковцями, готова працювати над 

перспективами розвитку аграрного сектору і не тільки. Для цього 

необхідно тільки створити умови, дати їм можливість працювати. 

 

 

УДК 631. 333.92 : 631. 22. 018 

РОЗРОБКА МЕХАНІЗОВАНОЇ ЛІНІЇ ПО ВИРОБНИЦТВУ 

БІОГАЗУ 

 

Назаренко О.О., кандидат технічних наук, доцент кафедри 

Бас О.В., студент 

Полтавська державна аграрна академія 

 

Постановка проблеми. Разом із збільшенням виробництва товарів 

широкого вжитку росте й кількість різноманітних відходів (у тому 

числі й органічних відходів сільськогосподарського виробництва), які 

не використовуються для виготовлення вторинних продуктів – 

органічних добрив та біогазу. Аналізуючи сучасне положення справ 

із застосуванням органічних добрив, слід зазначити, що за останні 10-

12 років загальна їхня кількість скоротилася в 3-4 рази[1, 2]. Крім 

досить відчутного недоліку органічних добрив при їхньому 

застосуванні виникають проблеми іншого порядку. По-перше, гній, 

як правило, використовується без відповідної підготовки шляхом 

прямого внесення на поля або, у найкращому разі, накопичується і 

якийсь час витримується в буртах, що супроводжується значною 

втратою органічної речовини й азоту. Втрати азоту досягають 40-

50%. По-друге, використання свіжого гною пов'язане з певними 
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агротехнічними труднощами, що приводить не тільки до забруднення 

посівних площ насінням бур’янів, але й несе небезпеку забруднення 

навколишнього середовища. 

Постановка завдання. В Україні розроблено ряд серійних 

біогазових установок, наприклад біогазова установка ZORG [6], але 

вони призначені для переробки великої кількості гною. Тому нами 

поставлено за мету розробити та обґрунтувати схему біогазової 

установки для фермерських господарств України, використання якої 

буде економічно вигідним.  

Результат досліджень. Установки для виробництва біогазу з 

органічних відходів зазвичай підрозділяють на чотири основні типи: 

- без підведення тепла і без перемішування зброджуваної 

біомаси: 

- без підведення тепла, але з перемішуванням зброджуваної маси; 

- з підведенням тепла і з перемішуванням біомаси; 

- з підведенням тепла, з перемішуванням біомаси і із засобами 

контролю і управління процесом зброджування. 

Обов’язкові компоненти біогазової установки – сам біореактор і 

газгольдер для збору біогазу, пристрій для підігріву біомаси, її 

перемішування, а також засоби контролю. 

Біореактор – основа будь-якої біогазової установки, і до його 

конструкції пред’являються достатньо жорсткі вимоги. Так, корпус 

біореактора має бути достатньо міцним при абсолютній 

герметичності його стінок. Обов’язкові хороша теплоізоляція стінок і 

їх здатність надійно протистояти корозії. При цьому необхідно 

передбачити можливість завантаження і спорожнення реактора, а 

також доступ до його внутрішнього простору для обслуговування.  

Форми реакторів вельми різноманітні. Так, з погляду створення 

найбільш сприятливих умов для перемішування рідкого субстрату, 

накопичення газу, відводу опадів і руйнування кірки, яка 

утворюється, доречне використання резервуару у формі яйця.  

Для циліндрового резервуару з конусними верхньою і нижньою 

частинами, як і для яйцеподібного, характерні невеликий простір для 

накопичення газу, обмежений об’єм плаваючої кірки, а також добре 

відведення шламу. Однак в подібних реакторах створюються менш 

сприятливі умови для переміщення рідкого субстрату. Резервуари 

великого об’єму такої форми, використовувані в комунальних 

установках для очищення і розкладання стоків, як і реактори у формі 

яйця виготовляють з бетону [4-6]. Проте «циліндричні» реактори 
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декілька дешевше. У індивідуальних господарствах реактори 

вищезгаданої форми, але, природно, меншій місткості, роблять із 

сталі або з склопластику. В реакторах з склопластику легко досягти 

кращих умов переміщення субстрату. 

Якщо резервуар циліндрової форми розділити поперечною 

вертикальною перегородкою на дві камери (рис. 1), то можна 

організувати систему отримання біогазу з почерговим використанням 

камер резервуару [3, 4]. Причому будівництво резервуару з 

перегородкою обійдеться дешевшим, ніж спорудження двох окремих 

резервуарів. Відмітимо також, що при такій компоновці зменшується 

значення теплоізоляції зовнішніх стінок резервуару, а в перегородку, 

що виконується з достатньо теплопровідного матеріалу, не дуже 

складно вбудувати який-небудь нагрівальний пристрій, що надає 

установці додаткові конструктивні переваги.  

 
1 – насос; 2 – приймальна камера; 3 – бродильна камера; 4 – 

перемішуючий пристрій; 5 – нагрівач; 6 – камера доброджування; 7 – 

збірник збродженої маси; 8 – шнек 

Рисунок 1 – Двокамерна біогазова установка проточного типу 

У простих, переважно невеликих, біогазових установках, що 

споруджуються власними силами (рис. 2), зазвичай бродильна камера 

має форму паралелепіпеда (басейн або яма з кришкою). Для 

підвищення ефективності такий реактор перегороджують 

вертикальною стінкою, створюючи головну бродильну камеру і 

камеру для остаточного зброджування і осадження шламу. Правда, 

установки подібного типу не дозволяють досягти високого ступеня 

розкладання субстрату, оскільки в них практично неможливо 

забезпечити ні рівномірне перемішування маси, ні управління 

завантаженням робочого об’єму камери, ні дотримання часу 

перебування маси в реакторі, що необхідне для отримання 
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максимальної кількості газу [7]. Та і руйнування плаваючої кірки і 

осаду зв’язане тут з великими витратами. 

 

 
1 – приміщення для тварин; 2 – біореактор; 3 – мішалка; 4 – грейфер;                          

5 – сховище для збродженого гною; 6 – газгольдер 

Рисунок 2 – Траншейна біогазова установка 

 

У горизонтально розташованому резервуарі субстрат 

перемішується в подовжньому напрямі. Тут для невеликих установок 

придатні циліндрові реактори із сталі або склопластику. 

Горизонтальні резервуари значної місткості мають форму 

паралелепіпеда і виконують їх з бетону.  

Похиле розташування таких резервуарів полегшує рух шламу до 

вивантажувального отвору. Така конструкція зручна для розміщення 

простого перемішуючого механізму [5, 6]. Резервуар у вигляді 

виритої в ґрунті траншеї дозволяє обробляти великі кількості 

субстрату. Як будівельний матеріал для стінок реактора 

використовують, як правило, бетон.  

Звернемо ще увагу на еластичні реактори (рис. 3), зазвичай 

використовувані в країнах Південно-східної Азії. Подібні реактори 

(ємкості) роблять з щільної прорезиненоїтканини або з синтетичної 

плівки [4, 5]. Для організації роботи таких біореакторів їх доводиться 

або заглиблювати у грунт, або поміщати усередині достатньо міцної 

«кругової» огорожі.  

 

 
Рисунок 3 – Установка з еластичним реактором 
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В біогазовій установці ZORG завантаження і перемішування 

сировини механізовані і проводяться за допомогою пневматичної 

системи. Підігрів сировини в реакторі біогазової установки 

проводиться за допомогою теплообмінника з водонагрівальним 

котлом, який працює на біогазі [6]. Трубопровід вивантаження 

сировини має розгалуження для збору біодобрив в сховищі і для 

завантаження в транспортні засоби для вивозу на поле. Будова цієї 

біогазової установки передбачає ручну підготовку і пневматичне 

завантаження сировини в реактор, частина біогазу, що виробляється, 

використовується для підігріву сировини в реакторі. Перемішування 

проводиться біогазом. Відбір біогазу проводиться автоматично. 

Установка може працювати в будь-якому температурному режимі 

зброджування сировини. 

Висновки. Проаналізовано схеми невеликих біогазових 

установок, які використовуються фермерами на Україні та за 

кордоном та запропоновано схему фермерської біогазової установки 

ZORG із підготовкою і пневматичним завантаженням та 

перемішуванням сировини, з підігрівом сировини в реакторі, яка 

забезпечить стабільне виділення біогазу в любу пору року. 
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ЕПІДЕМІЯ ГРИПУ – ОДНА З НАЙБІЛЬШ ЗАГРОЗЛИВИХ 

БІОЛОГІЧНИХ НЕБЕЗПЕК 

 

Опара Н.М., кандидат сільськогосподарських наук, доцент 

Дударь Н.І.,завідувач лабораторії  

Полтавська державна аграрна академія 

 

Цієї зими в Україні епідеміологи прогнозують циркуляцію 

відразу трьох штамів вірусу грипу. А (Каліфорнія) 7/2009, А 

/Гонконг/4801/ 2014 та В /Брісбен/ 60/ 2008.  

Цьогорічний вірус А (Гонконг ( N3H2) вважається відносно 

новим, хоча вже на 50% відрізняється від того, який був у нас у 

мінорі у 2014-2015. В цьому сезоні актуальним також буде 

каліфорнійський грип А (N1H1), відомий у народі, як свинячий. 

Ближче до весни не виключена друга хвиля, спровокована вірусом 

грипу В /Брісбен/. Це представник так званої вікторіанської гілки, 

якої в нас не було з 2011 року. до речі, вірус грипу В досить часто 

активізується весною. Пік епідемії очікується ближче до другої 

половини січня, ближче до кінця місяця, а також у лютому 2017 року. 

Вірусу «Гонконг» А/H3N2 у нас довго не було, тому ми 

припускаємо, що він буде і сильніше всього впливати на кількість 

захворівших. 

В групі ризику – діти до 6 років та дорослі старше 65 років. За 

прогнозами Міністерства охорони здоров’я грипом може перехворіти 

до восьми мільйонів українців ( у минулому сезоні хворіло 5,8 

мільйони людей). В цілому щорічно грипом хворіє кожний третій 

мешканець планети. Щорічно від грипу та його ускладнень 

помирають   250-500 тисяч осіб на Землі. Зазвичай експерти фіксують 

розповсюдження захворювання, яке йде з заходу на схід. В цьому 

році все навпаки. Спочатку кількість хворих почало зростати на 

сході. При цьому частіше хворіють дорослі. Серед дітей більше 

захворівши – школярі.  

Епідемічний поріг захворюваності, властивий для цього періоду, 

перевищений у Дніпропетровській, Запоріжській, Київській, 

Луганській, Сумській та Чернівецькій областях.  Значно більшій 

кількості пацієнтів знадобилась медична допомога в умовах 

стаціонару. Від вірусу А вже померли двоє мешканців Сумської 

області – 13-річний хлопчик та 52-річний чоловік. За тиждень з 5-11 
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грудня доля вірусів типу А збільшилася втричі. Він знайдений в 

дев’яти областях України. 

Перші симптоми грипу – швидке підвищення температури та 

сильний головний біль, що вказують на інтоксикацію організму – 

виражені яскраво. Досить часто на фоні високої температури 

з’являються біль у м’язах і суглобах. Людину б'є озноб, кінцівки 

«викручує». Катаральні явища (закладеність носу та нежить, сухий 

кашель) можуть з’явитися вже на наступну добу. Якщо Ви заразилися 

грипом необхідно дотримуватись наступних рекомендацій. 

1. Залишитися вдома і викликати лікаря. 

2. Температуру у дорослих, що не перевищує 38,50С, бажано 

не знижувати. Якщо температура у дитини перевищує 38,50С її 

необхідно знижувати. 

3. Антибіотики не застосовувати. Вони проти вірусу безсилі. 

4. Пити багато теплої, а не гарячої рідини: неміцного чорного, 

зеленого, трав’яного чаю, узвару, вітамінізованих напоїв з вітаміном 

С: обліпихи, чорної смородини, відвару шипшини, звичайну воду. 

5.  Можна приймати вітамін С у великій дозі 2-3 грами за 

один раз. Але вагітним, дітям і особам, що страждають на 

захворювання шлунково-кишкового тракту цього робити не можна. 

6. В першу добу захворювання можна використовувати 

імуноглобулін, розрахувавши дозу на вагу людини. 

7. Якщо в перші дві доби після прояву симптомів прийняти 

препарати інгібітори нейромінідази – таблетки таміфлю, спрей 

реленза, то тривалість захворювання  зменшиться, знизиться ризик 

ускладнень. 

У якості профілактики рекомендуються наступні заходи: 

1. Найбільш ефективною профілактикою грипу лікарі вважають 

вакцинацію. Станом  на 1 грудня 2017 року в Україну, за даними 

прес-служби Міністерства охорони здоров’я, завезено п’ять тисяч доз 

корейської вакцини «Джис флю» (виробник Грін Кросс кор) і 100 

тисяч упаковок ін’єкцій французької «Ваксігрип» (виробник Санофі 

Пастер С.А.). Імунізація проти грипу є рекомендованою і не входить 

до календаря обов’язкових щеплень. Тому вакцину купують не за 

бюджетні кошти, а за рішенням місцевих органів влади і 

розподіляють по аптеках, враховуючи попит попередніх років.  

Лікарі рекомендують робити щеплення протягом усього сезону. 

Імунітет зберігається 7-9 місяців, формується в середньому на 21 

добу. За даними Міністерства охорони здоров’я з початку 



 39 

епідеміологічного сезону проти грипу вакциновано 45 тисяч 346 

чоловік. 

Першочергово необхідно вакцинувати осіб так званої групи 

медичного ризику – тих, хто має високий ризик клінічних 

ускладнень, осіб з супутніми хронічними патологіями дихальної , 

серцево-судинної системи, нирок, інші хронічними захворюваннями, 

також громадян старше 60 років, вагітних жінок, дітей віком до 5-

років, співробітників і вихованців дитячих будинків. Та з групи 

епідемічного ризику – медичних працівників, що надають первинну 

та екстрену допомогу, а також працівників приймальних відділень 

комунальних лікарень, педагогів, працівників торгівлі, транспорту. 

Епідемію оголошують, коли на 10 тисяч населення є 60 чоловік 

захворівших. Карантин у школах і дитячих садках рекомендовано 

оголошувати лише при відсутності 20 відсотків від загальної 

кількості дітей. 

2. Промивання носу сольовим розчином. Він робиться з 

розрахунку чайна ложка солі без верху на літр води.  

3. Можна змазувати носові ходи оксоліновою маззю, але її 

ефективність становить близько 30%. Замість мазі можна 

використовувати вазелін або жирний крем. 

4. Лікарі рекомендують як-можна частіше мити руки і роботи 

вологе прибирання і провітрювання приміщень.  

5. Під час епідемії необхідно одягатися по сезону і додати до 

раціону більше овочів та фруктів. 

6. Під час піку захворюваності уникати масових заходів та 

скупченості людей.  

7. Якщо вдома хтось захворів, його треба максимально ізолювати, 

часто  провітрювати приміщення і ретельно мити посуд та руки. 

8. При контакті з хворими в приміщенні необхідно надівати 

медичні маски, або марлеві пов’язки, змінюючи їх кожні дві години, 

або прасуючи з обох сторін через такий же самий термін часу.  

9. На підприємствах і в установах слід створювати комфортний 

температурний режим. Зимою для працюючих на відкритому повітрі 

організовувати пункти обігріву з гарячою їжею та напоями.  

10. Краще не торкатися обличчя: слизові очей, рота, носа – вхідні 

ворота для мікробів.  

11. Протирайте та дезінфікуйте робочу поверхню та засоби на 

спиртовій основі.  
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12. Частіше гуляйте на свіжому повітрі. Якщо дозволяють Ваші 

фінансові можливості можна придбати в аптеці грип – тест, індикатор 

якого на підставі мазку з носу покаже, чи є чи ні вірус грипу. 

Вірусні часточки можуть зберігати високу активність на всіляких 

побутових поверхнях (дверні ручки, поручні у метро, телефони, 

клавіатура, банкноти) протягом декількох годин. 

Необхідно пам’ятати, що у 2016 році епідемія грипу в нашій 

країні забрала життя  346 людей.  Середня вартість лікування 

ускладнень грипу – 12-18 тисяч. Серед ускладнень грипу розрізняють 

первинні – які пов’язані з впливом самого вірусу, вторинні – з дією 

бактеріальної флори, яка нашаровується. Будь-які штами вірусу грипу 

можуть викликати ураження оболонок мозку у вигляді так званого 

серозного менінгіту. Можливі різні міокардити. Набагато рідше 

виникає ураження нирок, периферичної нервової системи, 

поліневрити. 

Бережіть себе! І нехай  Новорічні свята і Новий 2017 рік, які  

наближаються, принесуть Вам тільки міцне здоров’я!  
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РОЗРОБКА МЕХАНІЗОВАНОЇ МІНІ ЛІНІЇ ПО 

ВИГОТОВЛЕННЮ ПЕЛЕТ В НЕВЕЛИКИХ ФЕРМЕРСЬКИХ 

ГОСПОДАРСТВАХ 

 

Назаренко О.О., кандидат технічних наук, доцент кафедри 

Воронянський Д.І., магістрант 

Полтавська державна аграрна академія 

 

Постановка проблеми. В багатьох фермерських господарствах 

після зібраного урожаю виникає проблема, що робити з рослинними 

рештками (соломою) яка залишилася на полі. Тут є декілька 

варіантів: 

- пряма сівба з мульчуванням ґрунту подрібненими пожнивними 

рештками, технологія nou-tiel; 

- загортання соломи в ґрунт; 

- мульчування; 

- збирання соломи. 
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Перспективний варіант – збирання соломи з подальшою 

переробкою на тверде паливо. Щоб переробити солому на тверде 

паливо нам потрібна лінія, за допомогою якої ми зможемо 

отримувати з соломи власне якісне біологічне паливо у вигляді 

гранул, яке буде відповідати європейським стандартам якості. 

Постановка завдання. Розроблення технології збирання, 

транспортування та переробки соломи на пелети. 

Результат досліджень. Технологія збирання соломи з одночасним 

пресуванням має значні переваги перед традиційними способами 

заготівлі та зберігання, адже вона займає у 2-2,5 разів менший об’єм, 

ніж традиційні стіжки, добре зберігається та зручна у 

транспортуванні [1]. Поширення напряму використання біомаси на 

енергетичні цілі та потреба в оптимізації витрат при заготівлі 

соломистих матеріалів стимулюють попит на прес-підбирачі різних 

моделей [2]. Цю техніку застосовують для отримання компактних, 

заданої форми та розмірів тюків які зручно транспортувати і 

зберігати. Для зберігання тюків не обов’язково мати склад, достатньо 

скласти їх щільно і накрити зверху плівкою чи брезентом. Важливо, 

щоб відстань від поля до місця переробки не перевищувала 50 км, 

якщо перевищить то це буде економічно не вигідно.  

Перед тим як приступити до розробки міні лінії необхідно, щоб 

господарство було забезпечене відповідною електромережею 

(підведено 3 фази, мережа розрахована на потужність близько 30-35 

кВт), необхідне приміщення для лінії і складу під вихідну продукцію, 

забезпечення під’їзду для завантаження і розвантаження продукцією 

автомобілів. 

Міні лінія по виготовленню пелет повинна забезпечувати на 

виході якісну продукцію яка буде відповідати вимогам [3]. На 

сьогодні в Україні норми якості пелет не встановленні, тому 

вітчизняні виробники орієнтуються на Європейську систему 

сертифікації пелет ENplus. Щоб пелети відповідали ENplus міні лінія 

повинна виконувати такі операції: 

- подрібнення; 

- сушіння; 

- пресування; 

- охолодження; 

- фасування. 

Подрібнення соломи, лушпиння соняшнику, залишків зернових 

та кукурудзи виконують на молоткових дробарках. Це найбільш 
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складний та енергоємний процес. В молоткових дробарках матеріал 

дробиться в основному ударом молотків, які підвішені до ротора, що 

обертається у робочому просторі дробарки, обмеженому 

футерованим броньовими плитами корпусом. Додаткове (вторинне) 

дроблення матеріалу здійснюється при ударі грудки об броньові 

плити корпусу дробарки. Дроблення матеріалу відбувається доти 

його зерна не зможуть пройти крізь щілини колосникової решітки. 

Таким чином ми зможемо досягнути на виході фракцію у 3 мм ,чого 

буде достатньо для пресування. 

Сушіння подрібненої соломи і залишків відходів 

сільськогосподарського виробництва проводиться в сушильному 

барабані. Відбір зайвої вологи здійснюється гарячим повітрям, 

виробленим теплогенератором, який працює на пелетах. Температура 

агента сушки на вході в сушильний барабан близько 400°С, на виході 

– близько 100°С. Завдання ділянки сушки полягає в доведенні 

вологості сировини з природної вологості до вологості, необхідної 

для гранулювання (8-14%). Прес-гранулятори обладнані системою 

зволоження, що дозволяє пересушувати сировину (вологість менше 

10%) і доводити його до потрібної вологості вже безпосередньо перед 

самим гранулюванням.  

Гранулювання виконується за допомогою гранулятора. 

Гранулятори бувають з кільцевою матрицею і плоскою, але принцип 

дії в них ідентичний, і полягає в наступному. В прес-гранулятор 

подається вже заздалегідь підготовлена сировина (фракцією 3 мм, 

вологістю 8-14% ) і пар (вода) [4]. Під тиском роликів сировина 

запресовується у матрицю і формуються циліндри діаметром 6 або 8 

мм довжиною 20-30 мм, щільність 1-1,2 г/см3, вміст вологи <10%, 

зольність<8%, теплота згоряння: 15-19,8 МДж/кг. В процесі 

гранулювання пелети нагріваються до температури 70°С, тому їх 

обов’язково потрібно охолодити [5]. 

Гранули, що виходять з преса, мають високу температуру і не 

міцні, тому вони транспортуються транспортером – норією в 

охолоджувальну колонку. Тут через шар гранул вентилятором 

циклону всмоктується повітря, яке охолоджує гранули і одночасно 

відсмоктує незгранульовані частини в циклон. В процесі 

охолодження вологість гранул зменшується за рахунок 

випаровування вологи, і в гранулах відбуваються фізико-хімічні 

зміни. В результаті вони набувають необхідну твердість, вологість і 

температуру. З охолоджувальної колонки, у міру її наповнення, 
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гранули поступають на сортування, де відбувається відділення 

кондиційних гранул від крихти. Пелети, що сформувалися, набувають 

потрібної твердості лише в процесі охолодження. 

Гранули фасуються у великі мішки – «біг-беги» ємкістю 620-1000 

кг, маленькі пакети ПЕ ємкістю 15-25 кг і насипом в різні контейнери 

і ємкості (10-20 т). Для фасування у великі мішки використовуються 

керовані затвори на виході з бункера. Для фасування в дрібну тару 

використовується напівавтоматична фасувальна лінія. 

Висновок: В даній роботі розроблена одна із технологій 

утилізації рослинних решток після збирання урожаю. Розпочинається 

технологічний процес збиранням сировини в тюки та наступним 

транспортуванням і подальшою переробкою рослинних решток на 

біологічно чисте паливо, що дозволить отримувати додаткові кошти 

від його реалізації.  
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ПРО ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПОЗДОВЖНЬОЇ СТІЙКОСТІ 

НАЧІПНОГО АРЕГАТУ З КОЛІСНИМ ТРАКТОРОМ 

 

Ярошенко П.М., кандидат технічних наук, доцент  

Сумський національний аграрний університет 

 

Як відомо із літературних джерел, поздовжня стійкість начіпного 

агрегату з колісним трактором визначається коефіцієнтом запасу 

поздовжньої стійкості, який являє собою відношення моментів сил 

тяжіння начіпної машини Gм і трактора Gт відносно осі задніх коліс 

трактора, тобто χн = (Gмb)/(Gтa), де a і b – поздовжні відстані від 

центрів тяжіння трактора і начіпної машини до точки дотику кіл 

ведучих (задніх) коліс з поверхнею шляху. Зазвичай в розрахунках 

приймають χн ≤ 0,4. [1, 2]  

В конструкціях сучасних тракторів спостерігається деяке 

зниження поздовжньої стійкості колісних тракторних агрегатів в 

результаті широкого застосування важких начіпних машин, 

розміщених позаду трактора; розповсюдження самохідних шасі, в 

яких поздовжня стійкість при відсутності начіпних машин значно 

нижча, ніж у звичайних тракторів; застосування напівпричепів, які 

передають частину своєї ваги на трактор; підвищення питомих 

потужностей тракторів та інших причин. В сучасному самохідному 

шасі 25-30 % маси приходиться на передню вісь і 70-75 % ‒ на задню. 

Трактори класичної компоновки мають 35 % маси на передній осі і 65 

% ‒ на задній. У тракторах із шарнірно-зчленованою рамою 51-55 % 

маси на передній осі, а    45-49 % ‒ на задній. Наближена загальна 

рекомендована вага трактора, включаючи баласт, складає 45-50 кг на 

1 к. с. двигуна для повнопривідного трактора і 55-60 кг для 

передньопривідного і двопривідного тракторів. При агрегатуванні 

різних сільськогосподарських машин, звичайно хотілось би зберегти 

такі показники ваги на осях трактора для забезпечення стійкості руху 

і керованості агрегату.  

Існують різні прийоми підвищення поздовжньої стійкості та 

покращення керованості колісних тракторів: навішування вантажів на 

передні колеса і спереду трактора, збільшення поздовжньої бази 

трактора там, де є можливість регулювання його довжини. Останнє 

найбільш ефективно, коли одночасно із збільшенням поздовжньої 

бази знижується центр тяжіння (у колісних тракторів класу 0,6). До 

речі, зменшення поздовжньої бази покращує маневреність трактора, а 
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збільшення – підвищує поздовжню стійкість, що необхідно для 

роботи з важкими начіпними машинами і знаряддями. 

Найпростіший спосіб підвищення поздовжньої стійкості агрегату 

з начіпною машиною – розмістити спереду трактора спеціальні 

баластні вантажі. Такий спосіб використовують при навішуванні 

ззаду трактора важких знарядь, оскільки при розвантаженні передніх 

коліс керованість трактора порушується, а вантажі сприяють її 

відновленню. Але одним із найбільш ефективних способів 

підвищення стійкості трактора і агрегату в цілому як в поздовжньому, 

так і в поперечному напрямку – є пониження його центру тяжіння в 

результаті зменшення дорожнього просвіту. Цей спосіб застосовують 

не тільки у колісних тракторах класу 0,6, а і у тракторах класу 0,9. 

Так у тракторі Т-40АНМ можна знизити дорожній просвіт із 650 до 

500 мм [3] завдяки перестановці на 180° фланців осьових цапф 

передніх коліс, а також поворотом вгору на 36° кінцевих передач 

задніх коліс. Аналогічний спосіб використано на модифікованій 

моделі трактора ЛТЗ-55АМН. Його агротехнічний просвіт можна 

знизити до 320 мм. 

Трактори класу 1,4 не мають таких можливостей, але їх 

компактність і простота конструкції, високі експлуатаційні та сервісні 

властивості: прохідність, маневреність і курсова стійкість, широкий 

спектр агрегатування, а також деякий консерватизм аграріїв в 

оцінюванні зовнішнього виду, зробили їх дуже популярними. Однак 

нині в цих тракторах спостерігається тенденція переміщення центру 

ваги трактора вперед шляхом встановлення додаткових баластних 

вантажів, використання технологічних машин на передньому 

начіпному пристрої. Проблема поздовжньої стійкості та 

раціонального розподілу навантаження по осях при експлуатації 

вирішується за рахунок застосування пристроїв довантаження 

тягових коліс і додаткових передніх вантажів, сільськогосподарських 

машин або технологічних ємностей. 

Щодо тракторів 3,4 і 5 класу, які мають шарнірно-зчленовані 

рами, їх поздовжня стійкість знаходилась завжди на відповідному 

рівні. Будь-які начіпні знаряддя, що агрегатувались з ними, не мали 

достатньої ваги для відривання передніх чи задніх коліс від поверхні 

шляху. Цьому сприяли велика база, однакові діаметри передніх і 

задніх коліс та невелика вантажопідйомність заднього начіпного 

пристрою (до 4500 кг у Т-150К та 5500 кг у К-701).  
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Що стосується тракторів закордонного виробництва, то стосовно 

поздовжньої стійкості маємо зовсім іншу картину. Якщо взяти, 

наприклад, трактор Fendt 936 Vario, який відноситься до класу 5 і має 

класичну компоновку (розташування кабіни за двигуном, 

співвідношення діаметрів передніх і задніх коліс 1:2), то його 

поздовжня стійкість забезпечується і навіть контролюється 

відповідними електронними засобами. Трактор комплектується 

баластними вантажами загальною вагою до 4500 кг, які можуть 

навішуватись як спереду так і на задні колеса. Завдяки цьому 

співвідношення маси на передній і задній мости трактора може бути 

як 40:60, так і 60:40. Вбудована система компенсації поздовжніх 

коливань, що виникають при гальмуванні та під час руху, контролює 

і забезпечує стійкість агрегату на швидкості до 60 км/год. 

Проблеми поздовжньої стійкості начіпних агрегатів вирішуються 

електронними і традиційними засобами відповідно до можливостей 

виробника. 
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УДК 620.952 

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА ЕНЕРГІЇ З БІОМАСИ 

 

Калініченко В. М., кандидат сільськогосподарських наук, доцент 

Полтавська державна аграрна академія 

 

Дефіцит власних енергоносіїв, підвищення їх вартості, 

енергетична безпека, екологічні проблеми – ось основні чинники, що 

визначають необхідність розвитку відновлюваної енергетики в 
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Україні. Серед джерел відновлюваної енергетики слід виділити 

потенціал біомаси, який є одним з найбільших в Європі. Прийнятий 

Урядом Національний план дій в ВДЕ до 2020 р. ставить за мету 

перед сектором біоенергетики додатково замістити 5,27 млрд м3/рік 

природного газу твердим біопаливом, довівши його до 7,2 млрд м3/рік 

в 2020 р. Це потребуватиме значного нарощування використання 

теплогенеруючого обладнання на біомасі: з 3650 МВт в 2013 р до 

16150 МВт в 2020 р. Фактично збільшення потужностей в 4,4 рази 

[1].  
Сектор біоенергетики сьогодні вже фактично заміщує 1,93 млрд 

м3/рік природного газу. Експлуатується понад 3650 МВт теплової 
потужності на біомасі. З них: 2000 МВт у населення, 350 МВт в ЖКГ 
і бюджетній сфері, 1300 МВт – у промисловості [2].     

Основними джерела біомаси в Україні є сільське господарство  
(рослинництво, тваринництво), лісове господарство, деревообробна 
промисловість, харчова промисловість, енергетичні культури та 
тверді побутові відходи. Кожне з них має свої особливості, 
врахування яких дозволяє використовувати енергетичний потенціал 
найбільш ефективно. Одним з напрямків біоенергетики є 
виробництво та спалювання твердого біопалива. У порівнянні з 
біогазовими технологіями, цей напрямок має свої переваги: високу 
енергоефективність, транспортабельність, меншу вартість та строки 
окупності обладнання, безпека і стійкість, сумісність технологій з 
технологіями енергозабезпечення від викопних видів палива.  

З іншого боку отримання енергії з біомаси потребує побудови 
цілісного енергетичного ланцюга, що проходить етапи: отримання 
сирої біомаси, переробки в біопаливо (друзки, пелети, брикети, 
торифіковане паливо, деревне вугілля) і спалювання для отримання 
теплової та/або електричної енергії (рис 1). Кожен етап є важливим 
для отримання кінцевого позитивного економічного та екологічного 
ефекту від впровадження технологій біоконверсії, а прорахунки 
навіть у одному з них збільшити строки окупності проекту або взагалі 
до негативного результату.   

Вирішальним критерієм є ціна енергії отриманої від технології 
та досягнутий екологічний ефект. Тому ціна на сировину повинна 
залежати від кількості енергії, яку з неї можна отримати та вартості 
заходів на зменшення негативного впливу на довкілля (або навпаки, 
вартісний еквівалент позитивного екологічного ефекту). Визначними 
факторами такого впливу є у першу чергу вологість, а також 
щільність, зольність, точка плавлення, кількість домішок, 
екологічність і т.ін.  
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Рисунок 1 – Схема факторів, що впливають на ефективність 

отримання енергії з біомаси 

 

Вважається що енергія, створюється при спалюванні сухої 

беззольної маси. Теплотворну здатність пелет визначають за 

допомогою наступної емпіричної формули [3]: 
Qв.р. = 0.3491 C + 1.1783 H + 0.1005 S – 0.0151 N – 0.1034 O – 0.0211 A 

[МДж/кг] 

де С – вміст вуглецю (С); H – вміст водню (Н); S – вміст сірки 

(S); N – вміст азоту (N); O – вміст кисню (О); A – кількість золи в 

масі, %. 

Зі вказаної формули видно, що підвищення вмісту С, Н и S 

підвищує, а  ВТС, а вміст N, О і золи зменшує теплотворну здатність 

матеріалу. Виробник може вплинути на вміст визначених елементів в 

гранулах шляхом вибору сировини та його підготовки. Різні види 

біомаси, зокрема деревини,  мають різний вміст азоту. Вологість 

також зменшує кількість хімічної енергії на величину, необхідну для 

випаровування. На економічні показники проекту мають вплив також 

логістичні витрати (транспортування, зберігання).  

Отже, алгоритм вибору типу біопалива для енергооб’єкта 

повинен виглядати таким чином (рис. 2) [3].  

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 –  Алгоритм вибору типу біопалива для енергооб’єкта 
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Якщо розглядати біомасу як енергетичну сировину (товар), то 

товар це не те що в полі або лісі, а те що на складі певним чином 

відсортоване, має певні якості (сертифіковане), запаковане та 

повністю готове до споживання.   
 

 
 

Рисунок 3 – Залежність вартості біопалива від ступеню переробки [3]  

 

Тому, для того щоб сировина перетворилася на товар необхідно 

провести такі операції як, збирання, заготівля, сушка, переробка з 

отриманням певних якостей, сортування, пакування, сертифікація і т. 

ін. Відповідно, від ступеню переробки буде залежати й ціна твердого 

біопалива (рис. 3.) 

Значні ризики на успішність проекту накладає вибір технології 

переробки біосировини та обладнання. Змоги зекономити на вартості 

всупереч якості помножені на непрофесіоналізм на кожному етапі 

збільшує ступінь ризику всього проекту.     

Розрахунок витрат на виробництво пеллет рекомендується 

виконувати відповідно до "Методичних рекомендацій VDI (Асоціації 

німецьких інженерів) 2067". Відповідно до цього методу все різні 

види вартості діляться на чотири основні групи: 5 капітальних витрат 

(витрати на придбання завдання, устаткування, амортизаційні 

відрахування, витрати на виплату відсотків),  витрати, пов'язані із 

споживанням (палива, матеріалів, таких як змащувальні матеріали), 

експлуатаційні витрати (витрати на зміст персоналу, витрати на 

технічне обслуговування), інші витрати (адміністративні витрати, 

страхування). При детальному розрахунку вартості виробництва 

пелет необхідно враховувати: інвестиційні витрати на всі ділянки 

виробничого процесу (будівництво будівель, офісів, маркетинг, 

планування, витрати на обслуговування устаткування за період 

використання); вартість сировини і вміст вологи; вартість електро- та 

теплової енергії, споживана потужність; відсотки по кредиту; час 

запланованого (на технічне обслуговування) простою устаткування; 
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вартість робочої сили, маркетингові і адміністративні витрати; 

вартість зберігання та інші витрати. Після цього підраховується повна 

вартість виробництва тонни пелет, витрати за рік і вартість кожного 

етапа, і відповідно економічний ефект від проекту.  

Отже, успішне втілення технологій біоконверсії неможливе без 

ретельного планування та прискіпливого відношення до всіх 

складових ланцюга переробки біомаси.  
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Одним із напрямків підвищення безпеки праці є організація 

безпечної поведінки працівника в процесі праці. Для цього необхідно: 

- створювати психологічний настрій на безпечну поведінку; 

- стимулювати безпечну поведінку; 

- навчати безпечній діяльності; 

- виконувати та контролювати правила безпеки праці; 

- виховувати безпечну поведінку; 

- створювати здоровий психологічний клімат у колективі. 

Для створення психологічного настрою працівника на безпеку 

праці необхідна загальна політика керівництва у галузі охорони 

праці. 

Ставлення керівництва і, особливо, керівника організації, 

установи, підприємства до питань охорони праці проявляється в 

http://www.uabio.org/
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тому, яке значення надають вони цим питанням в загальному процесі 

праці та в якій мірі показник безпеки враховується при оцінці її 

ефективності. 

Працівник вірить у небезпеку тільки в тій мірі, в якій вірить у неї 

його безпосередній керівник. Тому всі ланки управління 

виробництвом повинні постійно проявляти інтерес до забезпечення 

безпеки праці, проявляти підвищену увагу та турботу щодо безпеки 

та благополуччя працівників. Причому працівники повинні це 

постійно відчувати. 

Настрій на безпечну роботу з'явиться у працівника тоді, коли він 

буде бачити, що на підприємстві, в організації та установі існує 

суворий контроль за виконанням правил безпеки. 

На жаль, сьогодні стан охорони праці у державній і недержавній 

сферах економіки  викликає тривогу. Більшість керівників у цих 

сферах, особливо у недержавній, не мають спеціальної підготовки і 

досвіду роботи з охорони праці. Вони проявляють байдужість до 

проблем охорони праці і небажання серйозно займатися їх 

вирішенням. Першочерговим завданням охорони праці у 

невиробничій сфері є формування у роботодавців думки про те, що 

охороні праці необхідно приділяти пріоритетну увагу. Тоді працівник 

повірить, що безпека його праці є однією з ключових цінностей 

підприємства, а це є одним із мотивів його безпечної поведінки. 

Безпечній поведінці в процесі праці сприяє стимулювання як 

засіб мотивації безпеки праці. Термін "стимул" визначається як 

спонукальна причина активізації дій людини, особливо у тих 

випадках, коли є прагнення одержати винагороду. 

Застосування стимулів для мотивації як робітників, так і 

керівників підприємств, установ, організацій – загальноприйнята 

практика в усьому світі. Як свідчить міжнародний досвід, чергове 

підвищення заробітної плати (матеріальне стимулювання) 

працівникові здійснюється з урахуванням роботи без порушень норм 

охорони праці. Працівники, які порушують норми охорони праці, не 

мають шансів до професійного росту і є першими кандидатами на 

звільнення з роботи. 

На підприємствах малого та середнього бізнесу повинна 

розроблятися та застосовуватися ефективна система стимулювання 

працівників за безпечну поведінку в процесі праці. 

Зазвичай, для виховання безпечної поведінки в процесі праці 

використовується як негативне стимулювання – покарання за 
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порушення правил безпеки (штрафи, позбавлення премії, 

дисциплінарне покарання), так і позитивне – заохочування за 

безпечну роботу (грошові надбавки до заробітної плати, моральне 

стимулювання). 

В Україні найчастіше застосовується негативне стимулювання за 

порушення правил безпеки праці. Найбільш типовою причиною 

навмисних порушень вимог безпеки є прагнення за рахунок цього 

досягти будь-яких вигод (полегшення, прискорення, спрощення 

роботи). Незважаючи на 

 покарання, за таких умов працівник все одно буде продовжувати 

ці порушення, доки вони не перестануть бути джерелом вигод. У 

таких випадках при застосуванні негативного стимулювання слід 

зробити так, щоб витрати від порушення вимог безпеки 

перевищували отримані за рахунок цього вигоди. Тоді їх буде 

невигідно порушувати. 

Покарання за ненавмисне порушення правил безпеки праці, як 

свідчать психологічні дослідження, мають незначну ефективність. 

Такі покарання корисно застосовувати у процесі навчання, при 

формуванні навичок до безпечного поводження в процесі праці. У 

таких випадках покарання, по-перше, будуть перешкоджати 

закріпленню недоцільних і небезпечних навичок в роботі і, по-друге, 

будуть сприяти створенню мотивів до обережного типу поведінки. 

Найбільш доцільно та ефективно використовувати позитивне 

стимулювання. Застосування заохочень за безпечну роботу, як 

свідчить міжнародний досвід, є найбільш дійовим засобом 

підвищення безпеки праці. 

Стимулювання охорони праці має бути індивідуальним. Для 

організації стимулювання повинні бути розроблені критерії оцінки 

рівня безпеки праці кожного робітника (бали, коефіцієнти тощо). 

Треба періодично підводити підсумки безпечної роботи. Показники, 

умови, форми та розміри стимулювання охорони праці 

конкретизуються в колективних договорах, положеннях про оплату 

праці, трудових договорах (контрактах) з урахуванням особливості 

організації праці на підприємстві, в установі, організації. 

Практичне застосування системи стимулювання безпечної праці 

показує, що вона сприяє суттєвому зменшенню нещасних випадків, 

підвищує продуктивність праці, а отриманий прибуток значно 

перевищує витрати, пов'язані з таким стимулюванням. 
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Значне місце у підвищенні безпеки праці, в організації безпечної 

поведінки займає процес навчання працівників з питань охорони 

праці. 

Недостатній рівень знань працівника виявляє його 

некомпетентність з питань охорони праці. В процесі праці він не 

може точно визначити, що є небезпечним, а що безпечним; де 

наслідки помилки незначні, а де великі. Крім того, він не може 

швидко орієнтуватися і знаходити рішення в складних і небезпечних 

ситуаціях. Такий працівник розуміє, що він може легко допустити 

небезпечну помилку, усвідомлює, що у нього невеликі можливості 

протидіяти небезпеці. Все це породжує тривогу, невпевненість у собі, 

у безпеці своєї праці і призводить до його небезпечних дій. 

Перераховані фактори визначаються як прояв недосвідченості. 

Навчання безпечній праці повинно бути органічно пов'язане з 

навчанням професії. Найбільш придатним і цілеспрямованим шляхом 

трудового навчання є набуття таких навичок, за яких спосіб 

досягнення мети праці органічно відповідатиме умовам безпеки 

праці. Під час навчання безпечній праці велику увагу слід приділяти 

розвитку здібностей мислити, умінню критично оцінювати різні 

трудові завдання, готовності до дій в нових, спонтанно виникаючих 

небезпечних ситуаціях. 

Належна кваліфікація й обізнаність працівників з питань охорони 

праці зменшує ризик отримати травму чи професійне захворювання. 

Тому одним з найбільш пріоритетних напрямів зменшення 

травматизму є підвищення рівня знань працівників з цих питань, яке 

має забезпечуватися закладами освіти і безперервно шляхом навчання 

працівників у процесі їх трудової діяльності. 

Всі розглянуті вище методи організації безпечної праці 

(створення психологічного настрою, стимулювання, навчання 

правилам безпеки), крім основного призначення, виконують функції 

виховання. 

Виховання - це направлена дія на психіку людини з метою 

розвинути у неї якості, які сприяють її безпечній роботі (позитивне 

ставлення до правил безпеки, уважність, ретельність, старанність 

тощо). 

Засобами впливу на працівника в процесі виховання є: 

- нормативні видання (інструкції, правила); 

- плакати з безпеки праці; 

- аудіовізуальні засоби (телебачення, кіно, бесіди); 
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- колективне обговорення з працівниками однакових професій 

випадків порушення правил безпеки праці, шляхів підвищення рівня 

безпеки та умов праці. 

Ключовим напрямом процесу виховання є формування у кожного 

працівника, особливо керівного складу підприємств, установ, 

організацій, нового працеохоронного мислення (пріоритетне 

значення охорони праці), ідеології безпеки та законослухняності. 

Важливим аспектом виховної роботи щодо охорони праці є: 

- підготовка кваліфікованих спеціалістів у цій галузі; 

- підвищення авторитету служби охорони праці. 

Значне місце у вихованні безпечної поведінки у процесі праці 

приділяється пропаганді безпечних умов праці. 

Пропаганда - це цілеспрямована робота щодо поширення 

передових ідей, положень та знань, які служать закріпленню, зміні та 

розвитку ставлення працюючих до дотримання нормативних актів 

про охорону праці. 

Основні напрямки пропаганди - привернути увагу працюючих до 

актуальних питань охорони праці та до небезпек, які виникають 

в процесі праці; розвіяти віру в неминучість, випадковість 

виникнення небезпечних ситуацій в процесі праці, бо така віра 

породжує песимізм та апатію у роботі. Досягають цього шляхом 

принципового, наукового підходу до правдивої оцінки подій і фактів, 

розкриття конкретних причин, умов та винуватців у виникненні 

помилкових дій працівника в процесі праці. 

Засобами пропаганди щодо охорони праці є преса, радіо, 

телебачення. 

Пропагандистський вплив стає ефективнішим, якщо 

дотримуватися певних правил: 

1. Не можна пропагувати ідеї з охорони праці, які обмежують 

матеріальні та духовні потреби працюючих. Наприклад, пропаганда 

вимоги не працювати на ПК застарілої моделі без захисного екрана 

просто ігнорується працюючим, бо йому треба виконувати завдання, 

заробляти гроші. Питання забезпечення ПК захисним екраном 

необхідно вирішувати заздалегідь. 

2. Необхідно враховувати взаємозв'язок загального спрямування 

пропаганди з фактами дійсності. Якщо пропагандистський вплив 

суперечить фактам, то він приречений на провал. Крім того, 

залякування працюючих уявною небезпекою без фактів, які б 
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підтверджували можливість її реалізації в конкретних умовах, теж не 

принесе позитивних результатів. 

Таким чином, пропаганда питань охорони праці активно 

втручається у свідомість працюючих, у їхні думки, установки, дії і 

ставить за мету змінити існуюче ставлення працівника до небезпеки 

на користь охорони праці. 
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Основним рідким паливом для двигунів з примусовим 

запалюванням (поршневі і роторно-поршневі карбюраторні двигуни, 

двигуни з системою впорскування) є бензин. Бензин – це складна 

суміш летких ароматичних, нафтенових, парафінових вуглеводнів та 

їх похідних з числом атомів вуглецю від 5 до 10, середньою 

молекулярною масою біля 100, яка википає при 35...205 °С [1]. 

Виробництво моторних палив, що відповідають сучасним 

вимогам практично неможливо без використання присадок різного 

призначення. Їх умовно можна розділити на три групи [2]: 

1. До першої групи відносяться присадки, які використовуються 

для доведення якості палив до вимог стандартів. Європейські норми 

жорстко обмежують зміст в паливі сірки, ароматичних і 

поліциклічних вуглеводнів. 

2. До другої групи відносяться багатофункціональні пакети 

присадок для різних палив. Їх основне призначення – надання 

паливам додаткових експлуатаційних і екологічних властивостей, що 

дозволяють позиціонувати ці палива, як палива підвищеної якості. 

3. До третьої групи віднесені барвники і маркери для фірмової 

ідентифікації палив і запобігання їх фальсифікації. 

Останніми роками все більшу увагу нафтові компанії приділяють 

підвищенню якості і конкурентоспроможності палив, а разом з цим 

присадкам, що підвищують їх експлуатаційні і екологічні 
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властивості. Провідним напрямом в області комплексного 

поліпшення експлуатаційних і екологічних властивостей палив є 

використання миючих присадок. 

Миючі присадки утворюють в системі впуску двигуна захисну 

плівку, яка запобігає накопиченню відкладень, забезпечують чистоту 

паливних форсунок, видаляють існуючі відкладення. 

Виробництво палив високої якості вигідне для нафтових 

компаній, що мають розвинену мережу автозаправних станцій (АЗС). 

Багато європейських виробників, використовують миючі присадки 

для створення паливних брендів, які позиціонуються на ринку як 

палива найвищої якості. Прикладами можуть бути бренди «V-Power» 

фірми Shell, «Ultimate» фірми British Petroleum. В Україні створені 

паливні бренди «Ventus», «Pulls» та інші. 

З метою визначення впливу присадок на паливну економічність 

автомобільного двигуна на кафедрі «Машини та обладнання 

агропромислового виробництва» Полтавської державної аграрної 

академії були проведені експериментальні дослідження на двигуні 

ВАЗ-2112. Для досліджень були вибрані бензини А-95-Євро і Pulls 95 

(з присадкою Keropur 3770 фірми BASF [3]), які реалізуються 

мережею АЗС «ОККО». 

Витрата палива та інші показники фіксувались електронним 

блоком керування «Январь 5.1». Зчитування отриманих даних 

виконувалось за допомогою персонального комп’ютера і програми 

Оpendiagfree1.4. 

В ході експерименту була виявлена економія палива з бензином 

Pulls 95 порівняно з А-95-Євро, яка склала до 3,2%. 
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УДК 631 

УДОСКОНАЛЕННЯ КОНСТРУКЦІЇ КУЛЬТИВАТОРНИХ ЛАП 

ДЛЯ ПОВЕРХНЕВОГО ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ 

 

Лавренко В.В., старший викладач 

Полтавська державна аграрна академія  

 

Головним завданням якісного обробітку ґрунту є впровадження 

енерго- і вологозберігаючих технологій вирощування 

сільськогосподарських культур. Підготовка ґрунту та внесення 

добрив безпосередньо в площину живлення рослин є важливим 

технологічним процесом, оскільки він спрямований на створення 

оптимальних умов для вегетації рослин. Метою досліджень є 

зниження енергоємності польових робіт за рахунок створення 

комбінованого робочого органу для поверхневого обробітку ґрунту з 

одночасним внесенням добрив безпосередньо в зону живлення. 

Зниження енергозатрат та підвищення технологічних показників 

роботи шляхом розробки конструкції та обґрунтування оптимальних 

параметрів культиваторних лап з можливістю одночасного внесення 

добрив безпосередньо в зону живлення рослин та рівномірного 

розподілу їх у горизонтальній площині по всій ширині захвату. 

Об’єктом дослідження є технологічний процес поверхневого 

обробітку ґрунту з одночасним внесенням добрив культиваторною 

лапою, яка має криволінійну поверхню та стійку певної форми, 

призначену для транспортування та розподілу добрив в 

горизонтальній площині під лапою. 

Структура ґрунту суттєво впливає на середовище в якому 

проростає насінина і розвивається та формується коренева система 

майбутньої рослини. Існуючі  моделі ґрунтового середовища є 

першоосновою  при виборі способів механізованого обробітку і 

засобів для його здійснення, що дають можливість створити 

необхідний водно-повітряний режим, який відповідає умовам 

ефективного використання добрив без їх надлишку та підвищує 

урожайність. 

Машини, які виконують поверхневий обробіток ґрунту повинні 

забезпечити: необхідну структуру ґрунту, підготувати поверхневий 

шар до сівби, покращити водно-повітряний режим, що в свою чергу 

суттєво вплине на рівень біологічного врожаю. 
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За якістю виконання агротехнічних прийомів механізовані 

технології класифікують за трьома рівнями: 

 низьким (екстенсивним); 

 середнім (інтенсивним); 

 високим («точним землеробством»). 

Кожен із цих рівнів технологій передбачає відповідні комплекси 

техніки та різну ефективність їх використання.  Формування робочих 

органів для поверхневого обробітку починається з урахування 

геометричних, кінематичних та динамічних умов їх роботи. Робочі 

органи, які здійснюють поверхневий обробіток поділяються на – 

активні і пасивні. 

Активні робочі органи, на думку багатьох дослідників, надають 

можливість обробляти грунт в більш складних умовах (задернілість, 

грудкуватість, твердість). При цьому, характер руху різальної 

частини робочого органу може бути різним, що призводить до 

нерівномірного обробітку. Пасивні робочі органи дають можливість 

проводити обробіток ґрунту з меншою нерівномірністю. 

Нерівномірність обробітку може бути оцінено коефіцієнтом 

нерівномірності δ.[1, 2] 

Особливі вимоги висуваються до робочих органів, які виконують 

поверхневий обробіток ґрунту з одночасним внесенням добрив. 

Такий робочий орган повинен мати невеликий коефіцієнт 

нерівномірності, забезпечувати рівномірний розподіл добрив по всій 

ширині лапи. При цьому добрива повинні розподілятися рівномірно 

без накопичення  в одній зоні. Лапа повинна забезпечувати розподіл 

добрив в кореневу зону рослини.[3] 

Для забезпечення вказаних умов пропонується в конструкціях 

культиватора, лапи розміщувати на жорстко закріплених стояках 

спеціальної форми, які виконують функцію тукопроводів. Під 

лаповий простір виконаний по кривим другого порядку з 

вирівнювачем. Така конструкція забезпечує необхідну рівномірність 

руху лапи в грунті та заданий розподіл добрив по горизонтальній 

площині. На рисунку представлено рух існуючих та 

експериментальної лап в грунті. Оцінка нерівномірності обробітку 

грунту лапами можна виконати за допомогою коефіцієнта 

нерівномірності δ, який  визначається за формулою:  

                          δ =2(hmax - hmin)/hср,                                        (1) 

де δ – відхилення від заданої глибини обробітку, мм; hср  - середнє 

значення глибини відхилення, мм;  hmax  - максимальне значення 
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глибини відхилення, мм;  hmin - мінімальне значення глибини 

відхилення, мм. 

 
 

Рисунок 1 – Рух існуючих (а) і експериментальної з 

вирівнювачем(б) лап в поверхневому шарі ґрунту 

 

Висновки. При виконанні поверхневого обробітку грунту з 

одночасним внесенням добрив для зменшення нерівномірності, 

покращення розподілу добрив в грунті, підвищення урожайності 

сільськогосподарських культур, робочий орган культиватора повинен 

біти жорстко закріплений, під лаповий простір виконаний по кривим 

другого порядку і оснащений під лаповим вирівнювачем. 
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УДК 631.17.004 

ПІДСУМКИ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ РОБОТИ 
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БЛОКІРОВКОЮ МІЖКОЛІСНОГО ПРИВОДУ 

 

Левчук В. І., кандидат технічних наук, доцент 

Лихвенко С. П., старший викладач 

Полтавська державна аграрна академія 

 

Експериментальні дослідження проводились на тракторах МТЗ-

50 та МТЗ-80 протягом шести років згідно госпрозрахункового 

договору з Мінським тракторним заводом [1] на полігоні заводу та в 

навчально-дослідному господарстві Полтавського 

сільськогосподарського інституті (нині  Полтавська державна аграрна 

академія). Керівником досліджень був завідуючий  кафедри 

«Трактори та автомобілі» доцент Мельніков Д. І. виконавцями 

досліджень були Скоробагатий Г. Ф., Синельник В. Ф., Кондратенко 

В. П., Пилипенко А. І., Корецький В. В., Лихвенко С. П.  

Головна цінність дослідження – їх проведення на реальних 

тракторах, обладнаних вимірювальними приладами та 

тензометричними пристроями методом осцилографування за 

допомогою мобільної тензометричної лабораторії. Вимірювальний 

комплекс був створений силами співробітників кафедри «Трактори і 

автомобілі». 

Метою досліджень було встановлення параметрів системи 

міжколісного блокування з гідроприводом диференціалу заднього 

моста  і випробування стійкості прямолінійного руху, керованості та 

тягових і економічних показників трактора і завантаженості вузлів 

трансмісії при блокованому приводі. 

У результаті випробувань трактора після обробки та аналізу 

осцилограм і складання звітів [1] були встановлені наступні 

результати досліджень. 

За темою «Дослідження стійкості прямолінійного руху та 

керованості колісного трактора класу 14 кН, обладнаного 

диференціалом з автоматичною блокіровкою» встановлено, що 

втрати повертаючого моменту при заблокованому диференціалі на 

асфальті становлять, залежно від передачі від 2500 Н∙м до 7200 Н∙м. 

Автоматична система блокування диференціалу, що вимикається при 

куту 8…160 повороту керованих коліс, при радіусах повороту до 50 
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збільшує момент опору повороту несуттєво. Найбільш 

несприятливий вплив блокованого диференціалу на керованість при 

кутах повороту 6…16 0. При русі трактора з навантаженням на гаку 

на транспортній передачі з заблокованим і розблокованим 

диференціалом час об’їзду перепони практично однаковий, а без 

навантаження – на 9…15 % більший при заблокованому 

диференціалі. Легкість керування трактора, оцінювана по зусиллю на 

рульовому колесі і кутах його повороту, при маневруванні з 

ввімкненою і вимкненою блокіровкою, практично однакова. Повне 

розблокування диференціалу при повороті керованих коліс 

здійснюється за час 0,6…0,7 с, внаслідок підвищеного опору 

зливного каналу. Отже, для покращення керованості трактора, на 

транспортних роботах при хорошому зчепленні коліс необхідно 

вимикати систему автоблокування диференціалу. 

Аналізуючи рух трактора в умовах різного зчеплення, можна 

зробити висновок, що при блокованому міжколісному приводі в 

зв’язку з більш значним (у 2,64 рази) перерозподілом обертаючого 

моменту між ведучими півосями, кут повороту керованих коліс для 

забезпечення прямолінійного руху в 2…3 рази більший, ніж при 

диференціальному приводі. Отже, при блокованому приводі для 

переборення ділянок дороги, на якій можливе одночасно 

максимальне і мінімальне зчеплення співвісних ведучих коліс, 

керованість трактора погіршується, але значно покращується 

прохідність. 

При випробуванні силової дії несиметричних 

сільськогосподарських знарядь на керованість трактора встановлено, 

що стійкість прямолінійного руху на стерні із заблокованим 

диференціалом, оцінювана по коефіцієнту стійкості напрямку руху, 

знаходиться в межах 0,95…0,98, що на 1…5 % перевищує 

аналогічний показник при розблокованому диференціалі.  

Блокування диференціалу в умовах роботи трактора при 

низькому, але однаковому зчепленні ведучих коліс (накатаний сніг) 

підвищує ведучий момент на 15,2 %, але призводить до збільшення 

коефіцієнта перерозподілу ведучого моменту у 7,4 рази. При рухові 

трактора одним ведучим колесом по утрамбованому снігу, а другим – 

по асфальту блокування диференціалу збільшує ведучий момент на 

35,9 %. 

При роботі трактора з плугом ПН 3-35 виникає відхиляючий 

момент 7700 Н∙м, в результаті чого для забезпечення прямолінійного 
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руху агрегата необхідно тримати керовані колеса трактора 

повернутим на деякий кут (2,3…4,80) вправо, середні зусилля на 

рульовому колесі не перевищують 13,5 Н.  При блокованому 

міжколісному приводі заднього моста трактора  МТЗ-80 зростає 

дотична сила тяги в межах від 3,99 до 21,5 % в порівнянні з 

диференціальним приводом. Додаткова сила тяги використовується 

для переборення зростаючої сили опору руху трактора. Зростання 

дотичної сили тяги відбувається, в основному, за рахунок збільшення 

обертаючого моменту на правому колесі, яке знаходиться в борозні 

диференціальному, . Блокований міжколісний привід призводить до 

погіршення керованості трактора і збільшення витрати палива в 

середньому на 12 %. 

Для визначення тягових показників трактора при блокованому та 

диференціальному міжколісному приводі були проведені 

випробування агрегату за тяговою характеристикою на стерні озимої 

пшениці на III, IV і V передачах. При цьому праві колеса трактора 

знаходились у борозні глибиною 30 см, а ліві – на стерні. В результаті 

досліджень було встановлено: при диференціальному міжколісному 

приводі на III передачі забезпечується максимальна сила тяги на гаку 

20 кН з буксуванням 44 %, в той час, коли за такої ж сили тяги і 

блокованому приводі буксування становить 16,4 %, а максимальна 

сила тяги становить 22 кН з буксуванням 26 %. За номінального 

значення сили тяги на гаку (14 кН) на III передачі і диференціальному 

приводі буксування становить 16 %, а при блокованому – 9,6 %, 

швидкість руху агрегату, відповідно 1,33 і 1,55 м/с, тяговий к.к.д. – 

0,63 і 0,69. Продуктивність агрегату в разі блокованого приводу і 

навантаженні на гаку 14 кН зростає на 16,4 % в основному за рахунок 

зменшення буксування, водночас витрата палива за годину зростає на   

8,86 %. 

На IV передачі у разі блокованого приводу трактор розвиває 

максимальну силу тяги на гаку 20 кН, а за диференціального – 18 кН, 

продуктивність зростає у випадку блокованого приводу і 

навантаженні 14 кН на 11,1 %, витрата палива збільшується на 11,59 

%. Тяговий к.к.д. становить, відповідно 0,62 і 0,68. 

На V передачі за диференціального приводу максимальна сила 

тяги трактора становить 15 кН, а за блокованого 16 кН, 

продуктивність у випадку блокованого приводу і навантаження на 

гаку 14 кН зростає на  9,09 %, а витрата палива за годину зростає на 

12,91 %. 
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Отже, застосування блокованого приводу призводить до 

зростання годинної витрати палива у межах підвищення 

продуктивності порівняно із диференціальним приводом. 

При дослідженні завантаженості валу зчеплення і півосей 

трактора при розгоні орного агрегату із заглибленим плугом було 

встановлено, що при розгоні з вимкненою блокіровкою 

максимальний момент на валу зчеплення на IV передачі складав 316 

Н∙м, а при блокованому приводі  - 349 Н∙м. Максимальні значення 

моментів на півосях з диференціальним приводом досягали 8610 Н∙м 

(ліва піввісь) і 9080 Н∙м (права піввісь). При розгоні із заблокованим 

диференціалом, внаслідок перерозподілу моменту, його значення на 

лівій півосі стали меншими, а на правій досягли значення 

10550…11470 Н∙м, тобто на 14…18 % більше. Порівняно з розгоном 

при вимкненій блокіровці завантаженість правого колеса збільшилась 

на 26…48 %. 

За результатами наших та інших досліджень конструкторами 

МТЗ були встановлені наступні режими системи блокування 

диференціалу: «Вимкнено», «Автоматичний режим», «Примусовий 

режим». При автоматичному режимі блокування вимикається при 

повороті передніх коліс трактора на 130. Тиск мастила в діафрагмовій 

порожнині блокіровки становить 0,8 МПа. 
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Історія розвитку сільськогосподарської техніки викликає все 

більший інтерес у дослідників різних наукових напрямків, та 

конструкторів машин. Якщо розробників нової техніки цікавить 

більше практичний досвід, а саме вирішення конструкторських 
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проблем  попередниками, то історики намагаються, наряду з 

вирішенням інших завдань, визначити внесок вітчизняних інженерів, 

промисловців в розвиток аграрної техніки. Зазначений аспект 

проблеми є складним, але й водночас цікавим.. 

Починаючи з середини ХІХ ст. на територію України завозяться 

різноманітні посівні машини. Одними з перших сівалок були так 

звані розкидні сівалки, які  розкидали зерно рівномірно по полю, 

після чого доводилось зерно заробляти в землю боронами, іноді 

букерами. Проте вже в останній чверті ХІХ ст.  було  зрозумілим,  що  

дані машини застарілі, і вкрай недосконалі. Зерно не може 

зароблятися на однакову глибину, звідси нерівномірні сходи, колос 

нерівномірно дозріває, частина насіння взагалі залишається на 

поверхні та втрачається. Тому користувачі поступово відмовляються 

від таких машин.  

Користувачам потрібні  машини зрозумілі і прості у 

використанні. Традиційним на той час було розділення сівби на 

кілька етапів – розкидання зерна з наступним загортанням, звідси 

рядові сівалки  вважались  машинами, які здійснюють кілька операцій 

і тому складні у використанні. Розкидні сівалки не мали сошників, 

звідси менші витрати на їх виготовлення. Такі сівалки застосовуються 

для сівби по забур'янених ділянках, цілині, щойно викорчуваній ділянці, 

вони незамінні за ранньої сівби зернових культур у перезволожений 

грунт. 

Часто розкидні сівалки були спрощеними варіантами рядкових 

сівалок. Звідси парадоксальна ситуація: деякі заводи на базі 

прогресивних рядових сівалок виготовляли розкидні, вносячи 

спрощення в конструкцію, загалом перетворюючи перспективні, нові 

знаряддя в машини вчорашнього дня. Такі сівалки виготовлялися 

заводом братів Ельворті в Єлисаветграді. Розкидна сівалка мала 

висівний апарат, як і в рядкової, проте без сошників. Хоча в 

основному вони виготовляються як окремі машини з лише їм 

притаманними механізмами, з розкидним диском, смичкові. Тобто 

промисловці намагались задовольнити вимоги покупців, які 

продовжували використовувати розкидні сівалки. 

Краще виконувалась сівба рядковими сівалками, в яких 

нормована кількість зерна потрапляла в грунт і загорталась, тобто 

порівнюючи з розкидною сівалкою не потрібно було загортати зерно. 

"Без сумнівно кращою з руських і яка не поступається кращим 

європейським зразкам є сівалка "Росія" – Ельворті". 
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Саме підхід до розробки найбільш придатної машини для 

місцевих господарств і викликав оригінальність конструкції деяких 

вузлів та механізмів сівалки Ельворті. Так, кількість зерна, що 

висівається, регулюється за допомогою запатентованого важеля, який 

на шкалі вказує цю кількість в пудах.  Удосконалення було зручним і 

дозволяло некваліфікованому працівнику здійснювати  якіснішу 

сівбу. 

Піддано удосконаленню і сошники. Так, сошник американського 

типу був досить загостреним, входив в грунт під гострим кутом, 

заглиблювався на значну глибину, проте насіння в ньому вкидалось 

не безпосередньо на дно борозни, а на порівняно невеликій відстані, 

мало досить значне відхилення в глибині сівби. Досить широкий 

наральник сошника американського типу перевертав грунт, що 

призводило до висушування грунту. Сошник європейського 

(англійського) типу рівномірно висівав зерно, на однакову глибину, 

проте  не міг значно заглиблюватись, та потребував досконалого 

передпосівного обробітку грунту. Брати Ельворті розробили свій 

сошник, який працював краще ніж американського типу і не 

потребував значного передпосівного обробітку, він входив в грунт 

під меншим кутом, висівав зерно рівномірно за рахунок того, що 

насіння вкладалось безпосередньо на дно борозни, а не після того як 

стінки борозни зсунуться на дно. Інша назва цього сошника – русько- 

американський . Глибина висіву регулювалась зміною кута атаки 

сошника за допомогою спеціального важеля . Це призвело до певних 

складнощів, оскільки сошники першого і другого ряду не були 

взаємозамінни- ми, мали різний кут атаки. Виробники, 

використовуючи спільний принцип регулювання глибини сівби, 

створювали оригінальні системи його здійснення з одним повідком 

(Ельворті) чи двома (Харківський паровозобудівний завод). Причому 

використана харківськими інженерами схема була дещо складнішою, 

більше металоємною, проте дозволила встановлювати взаємозамінні 

сошники першого та другого ряду, що в свою чергу дещо спростило 

виробництво та обслуговування машини. 

Сошники дискові теж зазнали певних змін. Так, на сівалках 

Харківського паровозобудівного заводу вони встановлювались з 

пружинними чистиками. На сівалках Ельворті чистики були 

нерухомо закріплені, що спростило систему; крім того на сухому 

грунті вони не стирались. Зазначені виробники зберегли на сівалках з 
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дисковими сошниками механізм нахилу сошників, в цьому випадку 

регулювалась ширина борозни. 

Проблема висушування грунту оригінально вирішена в 

конструкціях заводів Грієвза та Гельферіх-Саде, де 

використовувались сошники-ножі. Використання цих сошників 

дозволило уникнути так званого "нагортання" грунту наступним 

сошником на слід попереднього, тобто насіння першого сошника 

загорталось на більшу глибину за рахунок створення на місці борозни 

валика від останнього сошника. У сівалок Ельворті  нагортання грунту 

не відбувалось за рахунок розміщення сошників під різним кутом. 

Передній сошник йде мілкіше,  ніж задній і земля, що насипається 

заднім сошником на слід переднього, вирівнює глибину висіву 

насіння. 

Дискові сошники складніші у виробництві, проте можуть 

працювати практично без догляду та чищення, що є незамінним при 

сівбі забур'яненого грунту. Тому виробництво сівалок з дисковими 

сошниками поступово зростає. В кінці Х1Х ст. зросла потреба в 

широкорядних посівах, і тому на заводі Гельферіх-Саде виготовляють 

особливі сівалки саме для такої сівби . На сівалках Ельворті можна 

було змінювати кількість сошників, тобто збільшувати міжряддя за 

допомогою спеціально розкресленої дошки. До початку Світової війни 

значних вдосконалень сошників вже не відбувалось. 

Інше вдосконалення Ельворті дозволило використовувати 

машини для сівби насіння від маку до соняшника, бобів, буряка. 

Найбільш розповсюджений котушечний висівний апарат мав певний 

недолік – невелику універсальність, не міг висівати крупне та  дрібне 

насіння. В 1905 році Завод Ельворті представив удосконалений 

висівний апарат для висівання дрібного насіння за допомогою 

окремого приливу. При встановленні на малий висів ребро висівного 

отвору муфти перекриває цей прилив і таким чином розміри отвору 

можуть бути зменшені не лише в ширину, а й у висоту; це 

відбувалось також за рахунок використання похилого дна зернового 

ящика. Скошений кут коробки – теж запатентоване вдосконалення, 

дещо відкритий отвір є не продовгуватим, а трикутним та 

трапецієподібним. Регулювання можна було змінювати навіть з 

наповненим зерновим ящиком. Крім того існувала можливість 

пустити котушку в зворотному напрямку. Верхнім висівом 

користувалися при висіванні гороху, бобів, кукурудзи. В цьому 

випадку котушка змушена долати опір щітки (заслінки). Для 
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встановлення більшого висіву, як наприклад вівса на сіно, 

використовувалась зміна шестерень. Для висівання крупного насіння 

в сівалках використовуються різні принципи подачі зерна. На 

машинах Фільверт і Дедіна та Ельворті нижнім висівом користуються 

для висівання зернових культур, тобто насіння йде під котушку. Для 

висівання гороху, бобів, буряка використовують верхній висів, тобто 

насіння йде зверху котушок, не травмується. В сівалках Фільверта і 

Дедіна переведення з нижнього на верхній висів відбувається за 

допомогою встановлення відповідного важеля у належну позицію та 

його фіксації гвинтом. В відомій сівалці Ельворті воно ускладнене і 

потребує зміни шестерень, проте на цих сівалках встановлено 

механізм зменшення впливу нахилу сівалки. Спеціальна планка 

приводиться в рух важелем і зменшує чи збільшує розміри зверху 

висівної коробки. 

Сівалки Ельворті мали й інші удосконалення простий пристрій для 

очищення  висівних  камер.  На  дні  камери розміщені спеціальні 

отвори, які закривають заслінки, приводяться в рух одним важелем, 

тобто всі заслінки відкривають висівні камери одночасно. 

Вдосконалено було і регулятор висівного апарату типу Меліхара, 

який складався з важеля з дуговим отвором, 2-х пружин, які з'єднані з 

другим важелем, який і переводить висівний апарат. Пружини 

введені для того, щоб під час переведення на інший висів з зерном в 

камері, насіння не перешкоджалось, через оберт котушки воно випаде 

і під дією пружин котушка стане на місце. В 1911 році Ельворті 

удосконалює висівний апарат Цимермана з переставним диском та 

знімним ободом. Диск, який при обертанні обертає і колесо з ребрами, 

міг переміщуватись за допомогою регулятора; для того, щоб ще ширше 

урізноманітнити розміри висівного отвору, влаштовано спеціальний 

шибер, який переміщується штангою. 

Зважаючи на умови використання сівалок особливу увагу інженери 

приділили конструкції посівного ящика та металевого колеса, що мали 

підвищену міцність. Рядові сіялки Ельворті на місцевому ринку 

з'явились раніше, ніж подібні машини відомих виробників Сакка, і тому 

до певної міри слугували останньому прототипом. Фахівці виділяли 

кращу систему висівного апарату Ельворті, досить гарну 

універсальність. 

Проте знаходячись в умовах порівняно низької культури 

виробництва, використовуючи дорогі матеріали – вугілля, метал 

коштували дорожче, ніж за кордоном – інженерам доводилось 
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вирішувати складні завдання. Часто дорога сталь замінювалась 

залізом, чавуном, деревом. Так, в закордонній техніці для 

виготовлення зернового ящика використовувалось листове залізо, 

деревина не витримує навантажень. Використання дорогого заліза 

призводило до подорожчання машини. Брати Ельворті виготовляли 

ящик з дерева з чавунними чи сталевими боковинами, він був міцним 

та порівняно дешевим, ці зернові ящики так і називаються "типу 

Ельворті". Важливою була можливість швидкого вивільнення ящика 

від зерна. На сівалках Ельворті це відбувалось за допомогою 

висувного дна ящика. Харьківський паровозобудівний завод та 

Фільверт і Дедіна вирішили проблему ще простіше, дно відкидається 

за допомогою важеля, і ним же встановлюється на місце. 

З розвитком агротехніки виникла можливість паралельно з 

сівбою вносити й мінеральні добрива. Широко розповсюдженою в 

Російській імперії була комбінована сівалка, що виготовлялась на 

заводі Фільверта, вона одночасно вносила добрива та висівала 

насіння. На сівалках Фільверта та Ельворті для розподілення добрив 

використовуються особливі призми, перегородки та щитки. 

В комбінованих сівалках механізм розподілу туків застосовувався 

механізм для підйому дна ящика. Різниця лише в механізмах приводу 

та розподілу туків. Механізм підйому дна складається з храпового 

колеса, зубчатих коліс та собачок. Завод Ельворті намагався 

ліквідувати недолік зазначеної системи ( пульсацію подачі туків) 

заміною комбінації шестірень без собачок, що зробило механізм 

громіздким. 

Певний внесок в розробку посівної техніки зробив К.Г. Шіндлер. 

В 1900 році при Київському політехнічному інституті за його 

ініціативи створена станція випробування землеробських машин та 

знарядь, що дозволило на лише досліджувати роботу 

сільськогосподарських  знарядь  та машин, а й здійснювати 

вдосконалення їх конструкції. Так, Камілл Гаврилович розробив 

апарат для зміни кута входження сошника в землю, чим регулювалась 

глибина висіву. 

Отже, до особливостей розвитку посівної техніки вітчизняного 

виробництва можна віднести: на першому етапі копіювання 

закордонних машин з незначним вдосконаленням технології 

виробництва; в подальшому виготовлення машин, найбільш 

придатних для вітчизняних умов використання; впровадження нових 

ідей та вдосконалення як окремих вузлів, так і машини вцілому. 
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ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ САДІННЯ 

КОРЕНЕПЛОДІВ ЦУКРОВОГО БУРЯКА ДЛЯ ОТРИМАННЯ 

НАСІННЯ 

 

Лапенко Г.О., кандидат технічних наук, доцент 

Лапенко В.Т., магістрант  

Полтавська державна аграрна академія 

 

Висока якість садіння коренеплодів цукрового буряка забезпечує 

хорошу динаміку розвитку рослин та високу врожайність насіння. 

Одним із важливих показників садіння коренеплодів є глибина. 

Велике розсіювання діаметра та довжини коренеплодів не дозволяє 

забезпечення садіння різних коренеплодів на задану глибину. 

В садильних апаратах машини ВПГ-4 регулювання величини 

посадки відбувалося за рахунок зміни радіуса встановлення 

розкривача. Конструктивно було передбачено на кронштейні 

кріплення розкривача декілька положень, які забезпечували 

реалізацію трьох різних радіусів встановлення розкривача і трьох 

глибин садіння коренеплодів в залежності від розмірів коренеплодів. 

Суттєвим недоліком такого конструктивного рішення являється 

велика трудоємкість переладнання садильного апарата, так як 

виникає необхідність перевстановлювати чотири розкривача на 

кожному садильному апараті. З іншого боку відсутня можливість 

більш точного регулювання глибини садіння, так як задані три 

радіуси і відсутня можливість плавного регулювання глибини. 

В садильному апараті машини ВПУ-4 передбачено забезпечення 

заданої глибини садіння для крупної і малої фракції коренеплодів 

шляхом встановлення змінних садильних конусів. Таке 

конструктивне рішення трудомістке і не забезпечує якісну посадку 

коренеплодів, які находяться в інтервалі між крупною і дрібною 

фракцією. 

Відмічені недоліки садильних апаратів в значній мірі понижують 

якість садіння із-за великої нерівномірності глибини різних за 

розміром коренеплодів. 

Питання рівномірності садіння коренеплодів на задану глибину 

вивчалися групою співробітників інженерно-технологічного 

факультету ПДАА. Було встановлено, що глибину садіння доцільно 

регулювати за рахунок несущих коліс садильного апарата. 

Конструктивне рішення такого способу представлено на рис. 1.  
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До  швелера 1 рами садильного апарата приварено кронштейн 2, 

відносно якого може переміщуватись рухомий кронштейн 4, разом 

ущільнюючим колесом 5.  Переміщення рухомого кронштейна 

відносно нерухомого в вертикальній площині забезпечується гвинтом 

6 та ключем 7. Фіксація нерухомого кронштейна після виконання 

регулювань відбувається болтами 3. 

Таке конструктивне рішення ущільнюючих коліс садильного 

апарата дозволяє оперативно регулювати задану глибину садіння в 

залежності від розмірів коренеплодів та агротехнічних умов. 

Були проведені стендові та лабораторно - польові випробування 

садильного апарата в ході яких вивчався вплив на глибину садіння 

відстані від осі садильного апарата до ущільнюючих коліс (Н1). 

 

 
Рисунок 1 – Схема ущільнюючих коліс садильного апарату 

 

В ході випробувань використовувалися коренеплоди трьох груп з 

діаметром 50…70 мм; 71…100 мм та 101…120 мм. Величина Н1 

змінювалася в межах 380…460 мм. На підставі проведення 

випробовування встановлено, що задана згідно агротехнічних умов 
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глибини садіння досягається для різних розмірних груп коренеплодів 

при Н1 = 400…440 мм. 

Встановлена емпірична залежність глибини садіння (Н) від 

міжосьової відставні садильного апарата та ущільнюючих коліс (Н1) в 

залежності від діаметра коренеплодів (d). 

Н = 0,7 Н, – 0,3d – 240. 

Виходячи із середнього значення діаметра коренеплодів, що 

висаджуються, та заданої глибини садіння, можна визначити 

значення параметра Н1 і налагодити ущільнюючі колеса садильного 

апарата, забезпечивши необхідну глибину садіння. 
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Сільськогосподарські роботи виконуються тракторами різного 

тягового класу і з різною потужністю двигунів не завжди в 

оптимальні агротехнічні строки та з мінімальними енергозатратами і 

високою якістю їх проведення. Потужність їх двигунів не 

пристосована до об’ємів робіт  в напружені періоди польових робіт. 

Виникла інженерна задача по розробці методики визначення 

оптимальної потужності тракторного двигуна. 

В результаті аналізу проведених досліджень. З метою 

енергозбереження та необґрунтованого росту потужності тракторних 

двигунів необхідно проводити розрахунок оптимальної потужності 
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тракторного двигуна  шляхом мінімізації приведених питомих затрат 

(
Дк

прS ) з урахуванням тривалості напруженого періоду польових робіт 

(Дк), об’єму робіт() і мінімальних витрат палива q [1]. 

 

                                     
Д кк

пр пД н еS S Е N К min     ,                                (1) 

 

де 
кпДS - прямі експлуатаційні затрати; Nе – ефективна потужність; 

   К – додаткові приведені капіталовкладення.  

Максимальний об’єм польових робіт в напружений період 

визначається за формулою [2]: 

  

                                eс N Т зм к зм
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 .                           (2) 

 

Оптимальна потужність тракторів будь-яких типів і призначення 

(колісні і гусеничні, універсальні, просапні і орні) визначається згідно 

отриманого виразу: 
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    (3) 

Дана формула враховує ряд показників, які суттєво впливають на 

потужність двигуна, що в свою чергу приводить до економії ресурсів 

при виготовленні тракторів сільськогосподарського призначення. 
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Полтавська державна аграрна академія 

 

Постановка проблеми. Проектування нових більш 

енергоефективних та енергоощадних технологічних машин з 

поверхневої обробки зерна є одним із ключових кроків з поліпшення 

якості вихідної продукції переробних підприємств харчової галузі. 

Важливість даного кроку обумовлена потребою  у дотриманні 

европейских та світових норм якостей на харчові продукти, що 

поволі стають складовими законодавчого поля України та 

потребують їх чіткого виконання.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано 

розв’язання проблеми. Існуюче на даний час різноманітне 

технологічне обладнання [1,2,3] для поверхневої обробки зерна не в 

повній мірі задовольняє потреби виробників у високоякісній вихідній 

продукції. З усього переліку такого обладнання виділяються машини 

[1], що здійснюють обробку зернової маси шляхом послідовного 

руйнування зовнішніх оболонок зерна, за рахунок ударного 

руйнування, та злущення відокремлених оболонок від ядра зерна 

шляхом їхнього тертя об абразивні поверхні робочих вузлів. 

Недоліками даних машин є низька якість обробки зерна, наявність 

необробленого зерна у вихідній масі, значні енерговитрати та низька 

енергоефективність. 

Мета роботи і завдання досліджень. Метою роботи є висвітлення 

особливостей будови та принципу роботи технічно вдосконаленої 

шліфувально-полірувальної машини, спроектованої для поліпшення 

якості поверхневої обробки зерна бобових культур зі зниженням 

енергетичних витрат на цю технологічну операцію. В завдання 

дослідження входило наведення теоретичних викладок, направлених 

на визначення продуктивності шліфувально-полірувальної машини з 

врахуванням конструктивних та кінематичних параметрів. 

Результати дослідження. Гвинтова шліфувально-полірувальна 

машина (рис.1) складається із нерухомої станини 1, корпусу 2, 
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завантажувального 3 і вивантажувального 4 патрубків. 

Завантажувальний патрубок оснащений спеціалниими кільцями 5 і 6 

різного діаметру d1>d2. В корпусі 2 машини співвісно розміщений 

горизонтальний барабан 7 з гвинтовою нарізкою та абразивної 

поверхнею 8. Навколо горизонтального барабану встановлений 

циліндричний ситовий барабан 9, оснащений всередині по всьому 

периметрі щітковими циліндрами 10 з можливістю обертання 

навколо своїх осей. Для видалення лузги і мучки машина оснащена 

каналом 11 для подачі повітря і вивідним каналом 12, зв’язаним з 

аспіраційною системою. Продувка повітрям внутрішнього простору 

корпусу 2 здійснюється через радіальні канали 13. Привід валу 7 

здійснюється від електродвигуна 14 через гнучкий кінематичний 

зв’язок 15 [4]. 

 
Рисунок 1 – Шліфувально-полірувальна машина 

Продуктивність гвинтової шліфувально-полірувальної машини 

можна представити у вигляді наступної функціональної залежності: 

 ),b,a,i,f(n,=Q  ,                                       (1) 

де n – частота обертання електродвигуна;  

і – передаточне відношення від електродвигуна до валу; 

а – ширина робочої канавки гвинтової лінії; 

b – висота робочої канавки гвинтової лінії; 
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β – кут нахилу гвинтової лінії; 

γ – коефіцієнт заповнення горохом одного витка гвинтової 

канавки. 

Для виведення аналітичної формули даної залежності 

представимо, спочатку, продуктивність машини у вигляді класичної 

формули, а саме як зміщення елементарного об’єму зернової маси у 

часі уздовж барабану в його осьовому напрямку: 



V
=Q ,                                               (2) 

де V – величина елементарного об’єму зернової маси; 

τ – час переміщення елементарного об’єму зернової маси. 

За величину елементарного об’єму приймемо об’єм зерна, що 

знаходиться у гвинтовій канавці та припадає на один її виток. 

Об’єм одного витка гвинтової канавки можна визначити 

наступним чином:  

  cosd) d+(dd0,6)…(0,55=V ввгг  ,                    (3) 

де  – довжина одного витка гвинтової лінії,  cosdв  ;  

dв – внутрішній діаметр гвинтової канавки; 

dг – середній діаметр відкаліброваного за розміром горох. 

Час переміщення елементарного об’єму V, що відповідає 

тривалості переміщення елементарної точки гвинтовій лінії на один її 

оберт, зворотно пропорційний частоті обертання барабану: 

 
бn

60
 ,                                                 (4) 

де nв – частота обертання барабану, хв-1. 

З врахуванням передаточного відношення гнучкого 

кінематичного зв’язку (і) і частоти обертання ротора електродвигуна, 

година продуктивність гвинтової шліфувально-полірувальної машини 

буде визначатись з наступного виразу: 

 
i

cosnd) d+(dd36)…(33
=V ел.двввгг  

.                  (5) 

Так як, машина може здійснювати поштучну обробку зерна 

бобових культур (наприклад, гороху), то доцільно визначати не 

тільки загальну продуктивність, а продуктивність по кількості 

зернин, що обробляються. 

Поштучна продуктивність може бути виведена із залежності: 

 
2
г

ел.двввг

di

cosnd) d+(d216)…(198
=V



 
,                    (6) 
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З використанням формули (6) може бути знайдена і масова 

продуктивність гвинтової шліфувально-полірувальної машини: 

 
2
г

ел.дввгвг

di

cosndm) d+(d216)…(198
=V



 
,                    (7) 

де mг – середня маса однієї горошини, г. 

Висновок. Таким чином, при використанні шліфувально-

полірувальної машини з набором щіткових циліндрів та валу з 

нарізаною гвинтовою канавкою з абразивною поверхнею дає змогу 

поштучно обробляти зерно бобових культур по всій його поверхні, 

що сприяє поліпшенню якості та однорідності геометричної форми та 

чистоти поверхонь зерна, а продуктивність її залежить від 

кінематичних і геометричних параметрів машини. 
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УДК 629.114 

ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ 

ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМИ РЕГУЛЮВАННЯ 

ПАЛИВОПОДАЧІ МОБІЛЬНИХ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ЗАСОБІВ 

 

Назаренко О.О., кандидат технічних наук, доцент кафедри 

Полтавська державна аграрна академія 

 

Постановка проблеми. Використання системи регулювання 

паливоподачі з урахуванням робочих режимів та питомих 

завантажень забезпечує різні методи регулювання паливоподачі, 

покращуючи тим самим ефективність роботи агрегату в цілому. В 

результаті використання системи регулювання паливоподачі 

забезпечується оптимальне пристосування характеристик 

паливоподачі до умов роботи МТА, чим забезпечується підвищення 

ефективності його експлуатації і зниження експлуатаційної витрати 

палива [1]. Як наслідок всього вище перерахованого, за підсумками 

проведених досліджень, при виконанні технологічних операцій 

запропонована система забезпечує зменшення експлуатаційної 

витрати палива на 4,6…6,1% на транспортних роботах та 3,7…8,9% 

при поверхневому обробітку ґрунту при дворежимному регулюванні, 

порівняно із всережимним [2, 3]. 

Постановка завдання. За відомими методиками розрахунку 

економічної ефективності, критерієм ефективності роботи техніки є 

оцінка мінімуму приведених витрат. Це є справедливим у тому 

випадку, коли якість роботи інших (альтернативних) варіантів 

техніки однакова, а також об’єм і якість продукції не змінюється. 

Результат досліджень. На основі розрахунку показників 

економічної ефективності універсального регулятора з системою 

регулювання паливоподачі згідно [4] можна визначити 

експлуатаційні витрати: відрахування на реновацію, капітальний і 

поточний ремонт, технічне обслуговування, оплату праці, затрати на 

паливно-мастильні матеріали, а також якість і кількість продукції, що 

одержується шляхом порівняння машин. 

Розрахунок економічних показників проведено з визначенням 

додаткового економічного ефекту від покращення паливної 

економічності тракторного дизеля та збільшенням продуктивності 

машинно-тракторного агрегату на транспортних роботах [5, 6].  
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Економічний ефект від зниження витрати палива визначався за 

залежністю 

k з p c дE W T q ac ,                                              (1) 

де Wз – продуктивність машинно-тракторного агрегату за годину 

змінного часу; Тр – річне планове завантаження МТА; qс – середня 

витрата палива; a – питоме зменшення витрати палива за рахунок 

автоматичного переключення режимів регулювання у дослідної 

машини в порівнянні з базовою. 

Економічний ефект від зниження часу пробігу одного кілометра: 

д пит.б пит.мЕ' П П  ,                                        (2) 

де Ппит.б, Ппит.м – приведені витрати на 1 км відповідно базового і 

модернізованого МТА. 

пит п пП е·К В  ,                                           (3) 

де е – нормативний коефіцієнт ефективності капітальних 

вкладень; Кп – питомі капіталовкладення; Вп – прямі експлуатаційні 

затрати. 

Питомі капіталовкладення визначаються за формулою: 

п

зв рт

Б
K

W Т
 ,                                            (4) 

де Б – балансова вартість транспортного засобу; Wзв – 

продуктивність на відвезенні рідких добрив; Трт – річне планове 

завантаження машини. 

Циклова продуктивність на перевезенні вантажу визначалася за 

формулою: 

ц

ц

Bl
W

T
 ,                                                (5)  

де В – вантажопідйомність агрегату; Тц – час одного циклу при 

перевезенні; l – відстань перевезення. 

Прямі експлуатаційні витрати складуть 

пВ 3 А Р П    ,                                       (6) 

де З – заробітна плата працівників; А – питомі витрати на 

реновацію транспортних засобів; Р – питомі відрахування на 

капітальний, поточний ремонти і планове технічне обслуговування; П 

– питомі затрати на паливно-мастильні матеріали. 

Висновки. Результати розрахунків підтверджують доцільність 

використання системи регулювання паливоподачі з урахуванням 

робочих режимів та питомих навантажень МТА. Виробничі 

дослідження підтвердили високу експлуатаційну ефективність роботи 
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системи регулювання паливоподачі. Економічний ефект від 

застосування машинно-тракторного агрегату із запропонованою 

системою регулювання паливоподачі в порівнянні зі всережимним 

регулятором при річному плановому завантаженні 675 год., склав 

18940 грн.  
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ОБГРУНТУВАННЯ ПРОЦЕСУ ВИПАРОВУВАННЯ ВОЛОГИ З 

ҐРУНТУ 

 

Іванюта М.В., кандидат технічних наук, доцент кафедри 

Полтавська державна аграрна академія 

 

Актуальність теми. Однією з найактуальніших проблем у 

сільськогосподарському виробництві є збереження продуктивних 

запасів вологи шляхом регулювання водно-повітряного режиму 

ґрунту нераціональне керування яким може призвести до 

опустелювання землі. 

Метою поставлено встановлення раціональних фізико-

механічних та технологічних параметрів ґрунту з позиції збереження 

вологи. 

В процесі висихання вологий ґрунт постійно прагне 

урівноважитись з навколишнім середовищем, тому вологомісткість 

одиниці об’єму ґрунту залежить від температури Т, часу  - та 

координат в просторі х1,х2,х3. Залежність температури від часу можна 

не враховувати, так як температура для досліджуваного ґрунту 

врівноважується значно швидше ніж вологомісткість [1,3]. Зміна в 

часі середніх по об’єму тіла вологомісткості U та температур Т  

характеризують кінетику процесів висихання та нагрівання: 

321321 ),,,( dxdxdxxxxUU
V

 ,    ( 1 ) 

321321 ),,,( dxdxdxxxxTT
V

  ,    ( 2 ) 

Інтенсивність висихання ґрунту визначається швидкістю 

висихання, що зменшується по мірі наближення до стану рівноваги 

та, як правило, прагне до нуля. Процес висихання ґрунту доволі 

складний та залежить від великої кількості як зовнішніх так і 

внутрішніх факторів що свідчить про неможливість складення 

математичної моделі.  

Основними рівняннями для аналітичного визначення тривалості 

висихання та прогрівання ґрунту є рівняння вологопровідності та 

теплопровідності. Диференціальне рівняння термовологопровідності 

процесу висихання в узагальненому вигляді має вигляд: 

taua
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du
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де qv – внутрішнє тепло, Дж; 

0 – щільність сухого матеріалу, т/м3; 

cВ – теплоємність вологого матеріалу, Дж/кг · ⁰С; 

r – теплота пароутворення, Дж/кг; 

 - коефіцієнт внутрішнього випаровування вологи; 

t – температура матеріалу ⁰С;  

а – коефіцієнт температуропровідності матеріалу при його 

середній вологості. 

Аналітичні рівняння (3, 4) можливі лише при постійних 

значеннях коефіцієнтів масопереносу та для деяких простих випадків. 

Знаючи характер зміни коефіцієнтів аm та  можна встановити 

технологічну характеристику процесу висихання та зв’язати її з 

технологічним процесом (Рис. 1). 

 
Рисунок 1 – Графічне визначення приведеного коефіцієнта 

вологості ґрунту 

В спрощеному вигляді, на основі рис. 1 після перетворень 

тривалість висихання можна записати у вигляді: 
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          (8) 

де 1 – початкова вологість ґрунту; 

      2 – кінцева вологість ґрунту. 

Суттєво на процес висихання ґрунту впливають температура, 

відносна вологість повітря (відносний тиск) та швидкість руху 

відносно ґрунту, значення атмосферного тиску. В процесі висихання 

гутну, в залежності від його пористості утворюється додатковий 

потік вологи до повітря величина якого залежить від величини 

пористості ґрунту.  
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ОСОБЛИВОСТІ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ 

ПРИГОТУВАННЯ КОРМІВ ВІБРОЗМІШУВАЧЕМ 

 

Кривонос С.М., старший викладач 

Полтавська державна аграрна академія 

 

Технологічний процес приготування кормів в тваринництві 

передбачає обов’язкову операцію змішування компонентів. 

Рівномірний розподіл складових частин кормосуміші для тварин – 

найважливіша умова їх використання. Ця операція набуває 

першорядне значення при годівлі тварин повнораціонними 

комбікормами, наприклад, при утриманні птиці на птахофабриці. 

Комбікорм для птиці необхідно збагачувати мікроелементами, 

вітамінами та біологічно-активними речовинами. 

Одним з можливих шляхів поліпшення процесу змішування може 

бути використання вібруючого контейнеру з круговою траєкторією 

коливань. При генеруванні амплітудних значень прискорень більше 

величини прискорення вільного падіння, завантажена маса володіє 

властивістю псевдотекучості і починає інтенсивно змішуватись.  

В процесах змішування формується структура маси продукції і 

визначається якість готових виробів. 

Дослідження динаміки одномасних вібраційно-імпульсних 

перетворювачів руху дозволяє наближеним або чисельним методами 

прослідкувати поведінку робочих органів механізму вільного руху у 
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разі режимів вібрації. Це дає можливість вибрати оптимальний 

технологічний режим для заданого процесу обробки. 

Основним елементом вібраційних перетворювачів руху є 

підпружинений маятник, встановлений на ведучій обоймі механізму 

вільного ходу. В залежності від потреб, для приводу допоміжних 

технологічних механізмів вібраційного обладнання з плоским 

вібраційним полем, використовують вібраційні перетворювачі руху, 

що конструктивно об’єднують декілька підпружинених маятників. Ці 

маятники, виходячи з міркувань зменшення габаритних розмірів 

перетворювачів і забезпечення необхідних механічних характеристик, 

розміщують в площині вібраційного поля навколо однієї осі з певним 

кутовим кроком. 

Механічні характеристики вібраційних перетворювачів руху 

визначаються габаритно-масовими характеристиками маятників, 

жорсткістю пружин підвіски і законом руху маятників (амплітудою 

вимушених коливань). Амплітуда вимушених коливань маятників 

перетворювача при інших рівних умовах значною мірою залежить від 

амплітуди і траєкторії коливань робочого органу, на якому вони 

встановлені, і від кута c . 

Застосування механізму вільного руху, який отримує рух 

внаслідок дії вібраційного поля та передає його до виконувальних 

органів змішувача, дозволяє зменшити енерговитрати на його привід. 

Крім того, при застосуванні у двовальній схемі маятникового 

механізму, збільшується продуктивність установки через відсутність 

у механізмі вільного ходу холостих переміщень. 

 

 

УДК 631.173 

ЗБЕРІГАННЯ ТЕХНІКИ В НЕРОБОЧИЙ ПЕРІОД 

 

Петровський В.Г., викладач 

Хорольський агропромисловий коледж ПДАА 

 

Підвищенню надійності сільськогосподарської техніки завжди  

приділяли певну увагу, дехто в більшій мірі, дехто в меншій. Як 

відомо з історії, завдяки намаганню підвищити показники надійності, 

людина перейшла від дерев’яних робочих органів до сучасних 

високоміцних матеріалів, які забезпечують порівняно високі 
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показники ефективності сільгоспвиробництва. Разом із підвищенням 

надійності зростає вартість і складність техніки, що, в свою чергу, 

потребує удосконалення не тільки правил експлуатації під час 

виконання механізованих робіт, а і зберігання її у неробочий період. 

Як доведено часом, машини в цілому, або їх окремі елементи, 

зношуються не тільки під час їх активного використання а і в період 

спокою. І тому зношування можна поділити на два види: 

- активне – зношування а період виконання певних технологічних 

операцій; 

- пасивне – зношування в період спокою (зберігання). 

У сільському господарстві техніка, в більшості випадків, працює 

сезонно. Час сезону буде різний для різних груп 

сільськогосподарської техніки. Зрозуміло, що трактори, як 

енергетичний засіб, працюють  з весни і до пізньої осені. Для 

сільськогосподарських машин цей час значно менший, а, отже, вони 

більше часу знаходяться на зберіганні. 

У сільськогосподарських підприємствах машини необхідно 

зберігати згідно з ГОСТ 7751–85. Стандартом передбачені такі 

елементи: загальні організаційні заходи, вибір і підготовка місць 

зберігання, підготовка машин до зберігання, контроль і технічні 

обслуговування під час зберігання, зняття машин із зберігання. 

Зберігання — це система заходів по усуненню впливу факторів, 

що знижають експлуатаційні показники техніки в неробочий період. 

Правильне зберігання техніки сприяє зниженню витрат робочого 

часу на ТО і ремонт машин, дає значну економію матеріальних ресур-

сів. При цьому, значно збільшуються амортизаційні строки служби 

машини (на 25...30 % і більше), і, навпаки, порушення правил збері-

гання знижує їх в 2...З рази. 
На сільськогосподарські машини в неробочий період (при 

зберіганні) впливають різні фактори навколишнього середовища, що 

викликають їх інтенсивне спрацювання та передчасний вихід із ладу. 

Розрізняють такі основні фактори: 
фізичні — температурні перепади, вітер, барометричний тиск, 

сонячна радіація, вібрація, постійні та змінні навантаження, радіо-

активне опромінювання; 
хімічні — атмосферні опади, суміші добрив, пестициди, 

агресивні рідини, газові забруднення, повітря (особливо наявність в 

ньому сірчаного ангідриду, двоокису азоту, вуглекислого газу, 

аміаку, хлору тощо); 
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біологічні — мікроорганізми навколишнього середовища, які ви-

діляють продукти, що взаємодіють з металами. Найагресивніші з них 

— сульфатредуковані бактерії. 

Основним видом пошкодження поверхонь деталей сільськогоспо-

дарських машин у період їх зберігання є атмосферна, ґрунтова коро-

зія. Ступінь зволоженості металевої поверхні — основний фактор, що 

визначає швидкість атмосферної корозії.  

Під дією сонячного проміння, кисню та озону повітря, 

атмосферних опадів, різких перепадів температури деталі і складові 

частини, виготовлені з гумотекстильних і полімерних матеріалів, а 

також лакофарбові покриття пошкоджуються та руйнуються 

(старіють). Гума старішає інтенсивніше.  

Шкідливу дію можуть мати тривалі статичні навантаження. На-

приклад, великогабаритні деталі, складові частини (жатки, підбирачі, 

рами), які не встановлені на підставки або нерівно встановлені, зазна-

ють деформації.  

Розрізняють три види зберігання машин:  

- міжзмінне — перерва в використанні машин до 10 днів,  

- короткотермінове —від 10 днів до двох місяців, 

- тривале — більше двох місяців. 

Машини повинні зберігатися в закритих приміщеннях або під на-

вісом. Допускається зберігання машин на відкритих обладнаних 

майданчиках при обов'язковому виконанні робіт з консервації і 

герметизації, а також знятті окремих складових частин, що вимагають 

складського зберігання. 

Машини на міжзмінне та короткотермінове зберігання встанов-

люють безпосередньо після закінчення робіт, а на тривале — не пізні-

ше 10 днів з моменту закінчення роботи, за винятком машин, що пра-

цювали з агресивними матеріалами. Ці машини на зберігання 

встановлюють відразу після закінчення роботи.       

 Недотримання правил і вимог до зберігання техніки в значній 

мірі має вплив на вартість виконаних робіт сільськогосподарськими 

агрегатами – експлуатаційні затрати. 

 Як відомо, вартість експлуатаційних затрат на виконання 

механізованих робіт визначається за формулою: 

1 2 3 4С С С С С    ,  

де С1 – оплата праці обслуговуючого персоналу, грн./ га; 

     С2 – вартість паливо – мастильних матеріалів на виконання 1 

га роботи, грн./ га; 
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     С3 – амортизаційні відрахування на 1 га роботи, грн./ га; 

     С4 – відрахування на технічне обслуговування і поточний 

ремонт на 1 га роботи, грн./ га. 

Зростання експлуатаційних затрат відбувається за рахунок 

збільшення значень С3 та С4. 

Вони визначаються за формулами:  

3
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; 

де Бтр, Бм – відповідно балансова вартість трактора і 

сільськогосподарської машини, грн.; 

      Ртр, Рм – відповідно норма відрахувань на поточний ремонт і 

технічне обслуговування від балансової вартості трактора, 

сільськогосподарської машини, %; 

     атр, ам – відповідно норма амортизаційних відрахувань від 

балансової вартості трактора, сільськогосподарської машини, % ; 

      Wгод – годинна продуктивність агрегату, га/год. 

За рахунок меншого терміну використання машин, агрегатів чи 

механізмів збільшуються відрахування на амортизацію, поточний 

ремонт та ТО ( у %), що в свою чергу веде до зростання вартості 

експлуатаційних затрат. Дане збільшення, в свою чергу, призводить 

до підвищення собівартості одиниці продукції під час виробництва  

відповідної сільськогосподарської культури, де використовуються 

машинно-тракторні агрегати. 

Отже, безвідповідальне відношення до зберігання 

сільськогосподарської техніки в господарствах веде не тільки до 

зменшення термінів її експлуатації, а і до збільшення 

капіталовкладень на відновлення її роботоздатності, а в кінцевому 

результаті призводить до зростання собівартості одиниці продукції, 

що, в свою чергу, зменшить величину чистого прибутку від реалізації 

виробленого продукту. 

 

Список використаних джерел 

1. ГОСТ 7751-85. 

2. www.ukrreferat.com/index.php 

3. www.agro-business.com.ua 
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УДК 664.723:631.365 

ВІБРООЗОНУЮЧИЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ 

ПІСЛЯЗБИРАЛЬНОЇ ОБРОБКИ ЗЕРНОВОЇ СИРОВИНИ 

 

Цуркан О. В., кандидат технічних наук, доцент 

Присяжнюк Д. В., аспірант 

Скрипник М. В., Орлік В. В., магістранти 

Вінницький національний аграрний університет 

 

Сушіння – це технологічний процес, метою якого є отримання 

матеріалу з оптимальними властивостями. Найбільшого застосування 

в технології зерносушіння отримало сушіння при конвективному 

тепловідведенні. У цьому випадку енергія, необхідна для 

випаровування вологи, підводиться до зерна у вигляді нагрітого газу 

– повітря або суміші повітря з продуктами згоряння палива [1].  

Оскільки звичайні методи, в силу поширеності, не приносять 

суттєвих конкурентних переваг, швидкими темпами відбувається 

пошук нових технологічних прийомів післязбиральної обробки зерна 

[2]. 

Дану проблему можна вирішити шляхом впровадження 

вібраційних технологій та вібраційних сушарок, які значно 

інтенсифікують процес сушіння за рахунок постійного оновлення 

площі взаємодії матеріалу, що висушується, з сушильним агентом [3]. 

Разом із інтенсивним використанням вібраційних сушарок 

перспективності набувають сушарки, в яких в якості сушильного 

агента є повітря, насичене озоном певної концентрації.  

Озон інтенсифікує процес сушіння зернових за рахунок 

безпосереднього хімічного і біохімічного впливу, покращує 

переміщення вологи з внутрішніх шарів і тепломасообмін в процесі 

сушіння в цілому, спричиняє бактерицидну дію і покращує якісні 

показники матеріалу, запобігає процесам самозігрівання, забезпечує 

глибокий стан спокою в період зберігання, збереження маси сухої 

речовини і покращує показники схожості [4]. 

У лабораторії кафедри процесів та обладнання переробних і 

харчових виробництв імені професора П. С. Берника факультету 

механізації сільського господарства Вінницького національного 

аграрного університету розроблено та виготовлено віброозонуючий 

комплекс для післязбиральної обробки зернової сировини (рис. 1). 
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а) 

                           
                         б)                                                       в) 

Рисунок 1 – Комплекс для післязбиральної обробки зернової 

сировини: 

а) – вигляд спереду; б) – вигляд ззаду; в) – вигляд збоку; 1 – U-

подібна камера; 2 – рама; 3 – пружини; 4, 5 – завантажувальний і 

розвантажувальний лотки; 6, 12 – повітропроводи; 7 – термо-

анемометр; 8 – дебалансний вал; 9 – еластична муфта;  

10 –електродвигун; 11, 13 – частотні перетворювачі; 14– 

терморегулятор; 15 – озонатор; 16- вентилятор; 17 – блок керування. 

 

Він являє собою герметичну U-подібну камеру 1, встановлену на 

рамі 2 з допомогою пружин 3. Камера містить завантажувальний 4 і 

розвантажувальний 5 лотки, а також повітропровід 12 для виведення 

відпрацьованого сушильного агенту. У повітропроводі встановлено 

термоанемометр 7 для вимірювання швидкості та температури 

повітряного потоку. Також в камері розміщений вал 8 з двома 

дебалансами, який через еластичну муфту 9 з допомогою трифазного 

електродвигуна 10 приводиться в обертовий рух. 

Амплітуду коливання камери можна змінювати за рахунок 

встановлення необхідного кута розвороту між дебалансами, а частоту 

обертання вала – з допомогою частотного перетворювача 11. В 

нижній частині камери є повітропровід 6 з електричними 

нагрівальними елементами, призначений для подачі підігрітого 

повітря, температура якого контролюється за рахунок 
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терморегулятора 14, і озону, який генерується озонатором 15, який 

змонтований на рамі сушарки.  

Принцип роботи вібросушарки полягає в тому, що підігрітий 

сушильний агент подається за допомогою вентилятора 16, 

закріпленого на повітропроводі, частоту обертання якого, а заразом і 

швидкість подачі сушильного агенту, можна регулювати частотним 

перетворювачем 13. Запуск сушарки і встановлення необхідної 

тривалості процесу здійснюється з блоку керування 17. 

 

Список використаних джерел 
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ТЕХНОЛОГІЯ БЕЗВІДВАЛЬНОГО ОБРОБІТКУ 

ЕРОДОВАНИХ ЗЕМЕЛЬ ТОРСІОННО-УДАРНИМ 

РОЗПУШУВАЧЕМ ҐРУНТУ 

 

Ляшенко С.В., кандидат технічних наук, доцент  

Полтавська державна аграрна академія 

 

 

Значним резервом підвищення гумусного горизонту земельних 

фондів регіонів України, зокрема Полтавщини, є застосування нових 

ґрунтообробних знарядь для безвідвального основного обробітку з 

урахуванням сучасних енерго – та ресурсозберігаючих технологій. 

Законом України про енергозбереження передбачено розвиток 



 90 

наукових досліджень в напрямку економії ресурсів при 

механізованому виробництві сільськогосподарських культур [1, 2]. 

Обробіток схилових земель з використанням ґрунтообробних 

робочих органів, що застосовуються переважно на рівнинних 

ділянках не враховують особливостей рельєфу, що призводить до 

інтенсивного розвитку ерозійних процесів та зменшення 

поверхневого гумусовмісного шару ґрунту на ділянках, що мають 

нахил більше 50. Особливо вразливими є ділянки, які розміщені на 

схилах, в балках, поблизу річок та ставків. На території Полтавської 

області такі ділянки складають до 21% загальної площі ріллі, а це 

приблизно 379 тис. га [3]. Ґрунтовий покрив таких ділянок, що 

позбавлений рослинних решток не здатний протидіяти водній та 

вітровій ерозії  внаслідок чого найбільш родючий шар ґрунту 

виноситься з полів у балки, водойми, замулюючи річки, і цим самим, 

зменшує родючість ґрунту. На еродовані землі Полтавщини припадає 

до 25% від загальної площі ріллі – 420 тис. га [3]. 

Отже, нашим головним завданням було розробити ґрунтообробне 

знаряддя, що відповідає наступним вимогам: 

- виконує безвідвальний обробіток без утворення ущільнених зон 

ґрунту в нижній його частині; 

- після обробітку зберігає пожнивні рештки (коренева система, 

стерня, опалі рослини) на поверхні поля без їх загортання у грунт; 

- забезпечує утворення під шаром пожнивних решток 

агротехнічно цінних грудочок ґрунту розміром від 0,25 мм до 10 мм; 

- має можливість виконувати смуговий обробіток, що передбачає 

почергове розташування обробленої і необробленої смуг на схилових 

землях; 

- попереджує утворення ерозійних зон та сприяє повному 

відновленню родючості ґрунту природнім шляхом. 

Вище зазначеним вимогам відповідає розроблений та 

запатентований торсіонно-ударний розпушувач ґрунту, який пройшов 

наукові дослідження у виробничих умовах в ПСГП “Нива” та в ТОВ 

“Агрофірма ім. Довженка” Шишацького району Полтавської області 

(рис. 1). Виробничі дослідження показали, що безвідвальний 

обробіток схилових земель потрібно виконувати торсіонно-ударним 

розпушувачем ґрунту, що агрегатується в начіпному варіанті з 

трактором класу 1,4 кН. Рух агрегату доцільно спрямовувати 

перпендикулярно до напрямку схилу, та розпочинати обробіток з 
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нижньої частини схилу, поступово рухаючись човниковим способом 

до верхньої його частини.   

За результатами виробничих досліджень встановлено, що 

пожнивні рештки та післяжнивні залишки біомаси, залишені на 

поверхні поля після проходу торсіонно-ударним розпушувачем 

ґрунту, що і є основним джерелом для утворення гумусу. Завдяки 

коливальним рухам робочих органів відбувається їх самоочищення. 

До 85% пожнивних решток залишаються на поверхні поля. Цим 

самим утворюється унікальний поверхневий шар мульчі, який 

запобігає водній та вітровій ерозії, добре пропускає вологу у нижні 

ґрунтові горизонти, не змивається при різкому весняному 

сніготаненні, в засушливі періоди року запобігає випаровуванню 

вологи з нижніх ґрунтових прошарків. А головне цей шар мульчі є 

природним місцем життєдіяльності організмів, що сприяє повному 

відновленню родючості ґрунту природнім шляхом. 

 
По закінченню виробничих досліджень прийшли до висновку: 

рекомендувати торсіонно-ударний розпушувач ґрунту, для 

використання під час проведення основного безвідвального обробітку 

ґрунту в  сільськогосподарських підприємствах різної форми 

господарювання  лісостепової та степової географічної зони України. 

Врахувати конструктивні та технологічні параметри для прийнятих 

торсіонно-ударних ножів, та використовувати як начіпний пристрій 

для обробітку ґрунту без перевертання пласта схилових та здатних до 

Рис.1. Випробування у виробничих умовах 

торсіонно-ударного розпушувача ґрунту 
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руйнування від водної та вітрової ерозії земель, що агрегатується з 

тракторами класу 1,4 кН.  
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Технології переробки молока на різні молочні продукти, у т.ч. і 

сухе молоко,  зазвичай включають гомогенізаційні процеси. Ці 

процеси також використовують в зворотньому напрямку – при 

розчиненні сухого молока/сироватки  у воді для  відновлення 

властивостей молока/сироватки для торгівельної мережі.  

В обох випадках використовують кавітаційні пристрої, які 

дозволяють інтенсифікувати процеси технологічної обробки 

напівпродуктів. Кавітація являє собою комплекс складних 

швидкоплинних гідродинамічних явищ, в яких істотну роль відіграє 

динаміка вільних поверхонь, турбулентність, дифузія, фазові 

переходи тощо. 

Кавітація виникає в результаті місцевого зниження тиску в 

рідині, яке може відбуватися або при збільшенні її швидкості 

(гідродинамічнакавітація), або при проходженні акустичної хвилі 

великої інтенсивності під час напівперіоду розрідження (акустична 

кавітація), існують й інші причини виникнення ефекту. 
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У промисловості для кавітаційного впливу на рідину 

використовуються гідродинамічні, електродинамічні, 

п'єзоелектричні, магнітострикційні і механічні генератори кавітації. 

В ультразвуковому діапазоні найбільш поширені п'єзоелектричні 

і магнітострикційні генератори кавітації. У цих електроакустичних 

перетворювачах використовується прямий магнітострикційний і 

п'єзоелектричний ефект в змінних магнітних і електричних полях. 

Діапазон частот збудження перетворювачів є дуже широким (від 

8 до 44 кГц і вище). Ультразвукові коливання від перетворювача 

передаються до оброблюваних середовищ через спеціальні 

трансформуючі і погоджуючі пристрої (концентратори, пластини та 

ін.), що закінчуються випромінючою поверхнею. 

У гідродинамічних кавітаторах типу роторних імпульсних 

апаратів, в основному, реалізується гідродинамічний і акустичний 

вплив на рідину. Цього можна досягти за рахунок розвиненої 

турбулентності, пульсацій тиску і швидкості потоку рідини, 

інтенсивної кавітації, ударних хвиль і вторинних нелінійних 

акустичних ефектів. 

Кавітаційний вплив не тільки сприяє підвищенню дисперсності 

емульсії, а й знищує шкідливі мікроорганізми. Оскільки кавітація 

володіє відмінним емульгуючим ефектом, то синтез молочних 

сумішей з сухого знежиреного молока, немолочних жирів і води, 

досить ефективний, причому замість води можна використовувати 

молочну сироватку. 

Кавітаційна обробка також дає можливість збільшувати вміст 

білка в цілісному молоці за рахунок додавання сухого знежиреного 

молока. Зміна властивостей біополімерної структури молока під 

впливом енергії кавітації, що використовується в технологічному 

циклі виробництва, дозволяє істотно поліпшити якість 

кисломолочних продуктів, сиру, значно збільшити їхвихід і створити 

нові види продукції. 

Відомо, що на кавітації розсіюється всього близько 15% енергії 

від породжуючої її гармонійної хвилі, але існують як параметричні 

так і непараметричні методи управління кавітацією без збільшення 

інтенсивності ультразвуку, в тому числі прийнятні для харчової 

сонохіміі. 

Харчова сонохімія є порівняно новим науковим напрямком, 

дослідження в якому інтенсивно ведуться зараз у багатьох 

університетах світу. Цей розділ сонохіміі вивчає і аналізує процеси, 
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що відбуваються при трансформації енергії пружних коливань 

ультразвукової частоти в рідких харчових середовищах. 
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В Україні і СНД щорічний об'єм автопокришок, що викидаються, 

оцінюється цифрою більше 1 млн. т. Зношені автопокришки легально 

або нелегально зберігаються як на звалищах з іншими відходами, так 

і на звалищах, призначених виключно для використаних 

автопокришок. Число автопокришок, що зберігаються у всьому світі 

на звалищах,  фахівці оцінюють мільярдами штук [5].  

Унаслідок поховання на звалищах використані автопокришки  

витягуються з економічного обороту, і у зв'язку з цим не можуть бути 

використані для подальшої переробки. Зношені автопокришки через 

свої властивості є продуктом, котрий в принципі не відповідає 

вимогам екологічної безпеки.  

Контакт автопокришок з дощовими осадами і грунтовими водами 

супроводжується вимиванням з них ряду токсичних органічних 

сполук, які потрапляють в грунт і водні середовища [2]. Відомо, що 

розкладання автопокришок  в землі триває більше 100 років. Їх форма 

і характерна вага унаслідок утворення порожнеч не допускають 

належного ущільнення звалищ. Витрати на поховання автопокришок 

зростають не тільки з ростом  дефіциту площі для звалищ, але також 

пов'язані з підвищенням ринкової вартості земельних ділянок.  

У міру того, як зношені автопокришки  набувають значення як 

матеріал, здатний бути переробленим в інші косрисні продукти, 

популярність  їх переробки методом спалювання, як у громадськості, 

так і серед законодавців, падає. Вказаний спосіб використання 

автопокришок може бути прирівняний до знищення ресурсів. 

Слід зазначити, що при згоранні автопокришок утворюються 

шкідливі хімічні речовини, які, потрапляючи в атмосферне повітря, 

стають джерелом підвищеної небезпеки для людини. Це в першу 

чергу нітрозаміни і бензпірени, котрі дослідники відносять до 

сильних канцерогенів [3]. 

Нові стабільні надходження зношених автопокришок на додаток 

до тих, що є на звалищах, є невичерпним джерелом сировини, яка 
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може бути надалі перероблена в корисний кінцевий продукт. За 

відомостями ETRA (Європейська асоціація переробників 

автопокришок) Європейським Союзом ухвалено рішення заборонити 

з 2003 р. поховання цілих автопокришок, а з 2006 р. – автопокришок, 

що розрізають на шматки.  

Світова і вітчизняна практика свідчать про те, що найбільш 

поширеними методами утилізації автопокришок є:  

  спалювання з отриманням енергії, наприклад, в печах 

цементних або металургійних виробництв,  

  піроліз в умовах невисоких температур з отриманням легкого 

дистиляту, 

  Високотемпературний піроліз з отриманням твердого палива, 

споживчі властивості якого подібні до деревного вугілля,  

 отримання гумової крихти і порошку, використовуваних для 

заміни натурального   і   синтетичного   каучуку   при   виготовленні   

полімерних сумішей і будівельних матеріалів.  

Перераховані способи переробки автопокришок мають ряд 

економічних і екологічних недоліків і з цієї причини  масштабного 

розвитку для утилізації автопокришок не отримали [4]. 

Пропонований спосіб переробки автопокришок гарантує захист 

навколишнього природного середовища від виділення летючих 

токсичних (і нетоксичних) сполук. При цьому вирішується проблема 

вичерпного використання всього відпрацьованого матеріалу. 

Ефективність даного способу підтверджена практичними 

випробуваннями.  

Виробництво за пропонованим способом є екологічно чистим, 

оскільки технологія не містить відходів. В умовах проведення 

процесу рециклингу автопокришок токсиканти не утворюються  

внаслідок особливих умов проведення реакції і спеціальних заходів 

безпеки.  

Основу запропонованого способу переробки складає процес 

переробки гумових і полімерних відходів, який призводить до 

знищення шкідливих відходів, що практично не розкладаються; при 

цьому отримують наступні технічні продукти:  

1. Бензинова фракція, яку рекомендують до використання у 

виробництві екологічно чистого бензину при змішуванні з 

низькооктановими сортами бензину. Відомо також, що попит на 

екологічно чистий високооктановий бензин у світі постійно зростає. 
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2. Низько сірчистий топковий  і технічний мазут, що задовольняє  

вимогам нормативних документів.  

3. Сажа (технічний вуглець), що містить до 99% чистого вуглецю, 

рекомендується для виробництва вуглецевих матеріалів в металургії, 

для виготовлення штучних алмазів, контактів для електродвигунів, як 

наповнювач для виготовлення автопокришок, гумових і 

композиційних матеріалів, в поліграфічному друці тощо.  

4.   Металевий  корд, що представляє якісну, леговану сталь. 

За пропонованою технологією можна переробляти автопокришки  

будь-яких типів і розмірів, у тому числі і великогабаритні 

автопокришки, а так само будь-які гумовмісні відходи - конвеєрну 

стрічку, відходи виробництва гумо-технічних виробів, килимки, 

спортивні доріжки…  

Для переробки придатні також вироби з полімерних матеріалів, 

котрі одержані методом  полімеризації. Разом з тим більшість 

полімерів, створених за методом поліконденсації, для термічної 

переробки потребують наявності спеціальних каталізаторів [1].  

Економічно ефективна переробка автопокришок дозволить не 

тільки вирішити екологічні проблеми, але і забезпечити високу 

рентабельність переробляючих виробництв способом  рециклингу. 

Запропонований спосіб переробки забезпечує надійний захист 

навколишнього природного середовища від виділення летючих 

сполук різного ступеню токсичності з 100% використанням всього 

матеріалу відпрацьованих автопокришок і отриманням на кінцевій 

стадії процесу переробки цінних технічних продуктів, які мають 

ринковий попит.  

Використання вторинних продуктів утилізації відпрацьованих 

автопокришок споживачами - підприємствами нафтохімічної, 

металургійної, металообробної, кабельної промисловості – екологічно 

цілком безпечно. 
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АЛФАВІТНИЙ ПОКАЖЧИК УЧАСНИКІВ 

 

№  Стор. №  Стор. 

1 Арендаренко В.М. 10,73 23 Левчук В.І. 60 

2 Бакай Р.Б. 18 24 Лихвенко С.П. 60 

3 Барабаш Г.І. 63 25 Ляшенко С.В. 89 

4 Бас О.В. 32 26 Маніна Л.І. 27 

5 Бондарь С.О. 55 27 Мірчук М.В. 29 

6 Велит І.А. 23 28 Набивач В.М. 6 

7 Воронянський Д.І. 40 29 Назаренко О.О. 32,40,77 

8 Дмитриков В.П. 6,92,95 30 Опара Н.М. 37 

9 Дрожчана О.У. 50,71 31 Орлік В.В. 87 

10 Дударь Н.І. 37 32 Петровський В.Г. 83 

11 Дудник В.В. 50 33 Подоляка М.О. 10 

12 Єльніков А.С. 27 34 Присяжнюк Д.В. 87 

13 Іванкова О.В. 20 35 Пятенда Д.В. 92 

14 Іванов О.М. 10,73 36 Саєнко А.А. 63 

15 Іванюта М.В. 80 37 Саржанов Б.О. 16 

16 Калініченко В.М. 46 38 Саржанов О.А. 16 

17 Кривонос С.М. 71,82 39 Скрипник М.В. 87 

18 Курмаз О.В. 95 40 Харак Р.М. 55 

19 Лавренко В.В. 57 41 Цуркан О.В. 87 

20 Лапенко В.Т. 69 42 Шпетний П.О. 92 

21 Лапенко Г.О. 69 43 Ярмонік А.С. 27 

22 Лапенко Т.Г. 13 44 Ярошенко П.М. 44 
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