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The purpose of this article is to determine the influence of grain mass strawiness and loading level of the 
thresher of the ACROS-530 and “JD-9500” combine harvesters conducted according to the classical tan-
gential scheme of grain threshing on the quality of separation – grain losses behind the combine harvester 
and impurities content of bin grain under the direct harvesting of winter wheat in agro-climatic conditions of 
Poltava district, Poltava region Based on the analysis of the experimental data response surfaces were con-
structed, characterizing the dependence between the height of plants’ cutting X1, cm; bin grain impurities 
content Y1, %; and grain losses, Z1, % (harvesting winter wheat by ACROS-530 and “JD-9500” combines 
harvesters with the speed of 4.5 km/h). It should be mentioned that for agro-technical conditions of Poltava 
district, the optimal cutting height varies within 5 ... 15 cm at direct harvesting of winter wheat grain and the 
yield up to 5 t/ha. At the same time, smaller height of cutting is recommended by agro-technical conditions 
for manufacturing crop growing products, and increasing the height of cutting improves the effectiveness of 
operating the separating mechanisms of combine harvesters. Therefore, if it is necessary to pick almost all 
straw, it is recommended to reduce the speed of basic combine harvester’s equipment. If part of straw is left 
in the field as organic fertilizers, the criteria of harvester loading are losses behind threshing unit and the 
content of grain impurities transported in the bin. Analyzing the experimental data, the dependences between 
the speed of ACROS-530 and “JD-9500” combine harvesters – X1ʹ, km/h, the content of bin grain impurities 
Y1, %, and grain losses Z1, % at the fixed height of cutting – 7…10 cm, were revealed; it was established 
that the best indicators of grain threshing quality were received at traveling speed 4.5... 5 km/h But under 
the identical capacity of combine harvesters per unit of the threshing set width, grain losses on the “JD-
9500” combine harvester (0.5…1 %) and the content of bin grain impurities (2…3.5 %) were less in compar-
ison with the ACROS-530 at other invariable harvesting conditions. It is stipulated by more perfect design of 
air-screen cleaning of the “JD-9500” harvester.   It is expedient to use the obtained research results as rec-
ommendations in the work of engineering and agronomic departments when carrying out quality control and 
technological equipping combine harvesters, designed according to the classical scheme of the threshing-
separating device, while threshing winter wheat at agricultural enterprises and on farms of Poltava district, 
Poltava region. 

Keywords: combine harvester, grain losses, threshing, grain impurities, technological adjustment, winter 
wheat. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ СОЛОМИСТОСТІ ТА СТУПЕНЯ ЗАВАНТАЖЕННЯ 
МОЛОТАРКИ ЗЕРНОЗБИРАЛЬНИХ КОМБАЙНІВ ACROS-530 ТА «JD-9500»  НА ЯКІСТЬ 
ОБМОЛОТУ ЗЕРНА ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ  

О. А. Бурлака, С. В. Яхін, О. У. Дрожчана, 
Полтавська державна аграрна академія, вул. Сковороди, 1/3, м. Полтава, 36003, Україна 

Метою даної статті є визначення впливу соломистості хлібної маси та ступеня завантаження 
молотарки зернозбиральних комбайнів ACROS-530 та «JD-9500», що виконані за класичною танген-
ціальною схемою обмолоту зерна на якість сепарації – втрати зерна за комбайном та засміченість 
бункерного зерна на збиранні озимої пшениці прямим комбайнуванням в агрокліматичних умовах 
Полтавського району Полтавської області. Експериментальні данні були отримані шляхом вимірю-
вань змінних технологічних режимів роботи зернозбиральних комбайнів ACROS-530 та «JD-9500». 
На основі аналізу експериментальних даних побудовані  поверхні відгуку, що характеризують залеж-
ність між висотою зрізу рослин Х1, см; засміченістю бункерного зерна Y1, %; та втратами зерна 
Z1, % (збирання озимої пшениці комбайнами ACROS-530 та «JD-9500» на швидкості руху 
4,5 км/год.). Можливо зазначити, що, для агротехнічних умов  Полтавського району, при збиранні 
зерна озимої пшениці прямим комбайнуванням з урожайністю до 5т/га рекомендована висота зрізу 
знаходиться в діапазоні 5…15 см. При цьому збільшення висоти зрізу покращує ефективність робо-
ти сепарувальних механізмів комбайнів. Тому, якщо потрібно зібрати майже всю солому, рекомен-
довано зменшувати швидкість руху відносно базових налаштувань комбайнів. А якщо частину соло-
ми можливо залишити у якості органічних добрив, – критерієм завантаження комбайна є втрати 
за молотаркою та засміченість зерна, що транспортується в бункер. Також досліджені залежнос-
ті між швидкістю руху зернозбиральних комбайнів ACROS-530 та «JD-9500» – Х1ʹ, км/год; засміче-
ністю бункерного зерна Y1, %; та втратами зерна Z1, % при фіксованій висоті зрізу – 7…10 см. 
Кращі показники якості обмолоту зерна отримані при швидкості руху обох комбайнів 4,5…5 км/год. 
Але за умов однакової, з розрахунку на одиницю ширини молотарки, пропускної спроможності ком-
байнів втрати зерна на комбайні «JD-9500» (на 0,5…1 % менше) та ступінь засміченості бункерно-
го зерна (на 2…3,5 % менше) в порівнянні з комбайном ACROS-530. Це обумовлено більш досконалими 
конструктивними рішеннями повітряно-решітної очистки комбайну «JD-9500». Отримані нами ре-
зультати досліджень у вигляді рекомендацій доцільно  використовувати в роботі інженерних та 
агрономічних служб при проведенні контролю якості та технологічного налаштування зернозбира-
льних комбайнів, що сконструйовані за класичною схемою молотильно-сепарувального пристрою, на 
обмолоті озимої пшениці в сільськогосподарських підприємствах та фермерських господарствах 
Полтавського району Полтавської області. 

Ключові слова: зернозбиральний комбайн, втрати зерна, обмолот, забруднення зерна, технологі-
чне пристосування, озима пшениця. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ СОЛОМИСТОСТИ И СТЕПЕНИ ЗАГРУЗКИ МОЛОТИЛКИ 
ЗЕРНОУБОРОЧНЫХ КОМБАЙНОВ ACROS-530 И «JD-9500» НА КАЧЕСТВО ОБМОЛОТА 
ЗЕРНА ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ 

А. А. Бурлака, С. В. Яхин, О. У. Дрожчана, 
Полтавская государственная аграрная академия, ул. Сковороды, 1/3, г. Полтава, 36003, Украина 

Определено влияние содержания соломы в хлебной массе и степени загрузки молотилки зерноубо-
рочных комбайнов ACROS-530 и «JD-9500» на качество сепарации – потери зерна за комбайном и 
засоренность бункерного зерна на уборке озимой пшеницы прямым способом в агроклиматических 
условиях Полтавского региона. Построены графические поверхности, характеризующие зависи-
мость между высотой среза растений Х1, см; сорностью бункерного зерна Y1, %; и потерями зерна 
Z1, % (обмолот озимой пшеницы комбайнами ACROS-530 и «JD-9500» на скорости движения 
4,5 км/ч).  Также получены поверхностей отклика, характеризующие зависимость между скоро-
стью движения комбайнов – Х1ʹ, км/ч; сорностью бункерного зерна Y1, %; и потерями зерна Z1, % с 
фиксированной высотой среза – 7…10 см.  
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Вступ 
В наш час сільськогосподарське виробництво вцілому, та галузь рослинництва зокрема є складо-

вою продовольчої безпеки України. Полтавська область займає одну з домінуючих позицій в даному 
напрямку. Зернопродуктовий підкомплекс залишається одним з конкурентних складових економіки 
регіону. При цьому вимоги до якості виробництва зерна з кожним роком зростають. Інноваційні тех-
нології спрямовані на зменшення витрат та шкідливості виробництва, вони є основою підвищення 
конкурентоспроможності аграрних підприємств. Особлива увага при здійсненні зерновиробництва 
присвячується підвищенню якості роботи зернозбиральних комбайнів [1−3]. Збиральні операції є за-
ключним підсумковим етапом всієї технології, тому на них акцентується особлива увага. А іноді тра-
пляються випадки, коли осіннє поле після збирання озимої пшениці рясно зеленіє сходами втрачено-
го зерна по причині неякісної технологічної наладки або некоректно використаної схеми молотильно-
сепарувального пристрою комбайна. Тому тематика даного дослідження актуальна та має практичне 
спрямування. 

Вирішенню теоретичних та практичних завдань з використання зернозбиральних комбайнів шля-
хом зменшення втрат зерна та підвищення якості обмолоту присвячені праці відомих українських та 
закордонних вчених: Погорілого Л. В., Сакуна В. А., Шейченка В. О., Погорільція О. М., Демко А. А., 
Зенко М. Д., Ліника М. К., Нєдовєсова В. І. та ін., в їхніх працях ґрунтовно описано теоретичні, тех-
нологічні та експериментальні складові технологічних операцій обмолоту зерна [7, 9−12, 17, 19]. 

Теоретичні складові досліджуваної тематики розкриті в працях [1, 7, 14, 15]. Ці роботи присвячені 
моделюванню технологічних процесів обмолоту, сепарації та проходження зернових потоків в зерно-
збиральних комбайнах.  

Методиці та результатам експериментальних досліджень по підвищенню якості роботи зернозби-
ральних комбайнів на обмолоті різних зернових, зернобобових та технічних культур просвічені праці 
[9, 10, 12, 14, 15, 19]. 

Оцінка якості роботи сучасних зернозбиральних комбайнів на обмолоті зернових культур – це ба-
гатокритеріальна складна проблема сучасного сільськогосподарського виробництва. По такому на-
пряму ґрунтовні дослідження викладені у працях [6, 13, 15, 16, 18]. 

Шляхи удосконалення конструкційних параметрів зернозбиральних комбайнів та способи покра-
щення технологічних складових операційної технології обмолоту зерна описуються в дослідженнях 
[4, 5, 8, 9, 14, 18]. 

Крім сказаного, адаптивність та порівняння технологій обмолоту зерна та збирання незернової ча-
стини розглянуті Шейченком В. О., Нєдовєсовим В. І., Дубровіним В. О. та ін. відомих вчених у 
працях [6, 11, 17, 18]. 

Але в наш час наслідками зміни клімату є мінливість агротехнічних умов збирання зернових куль-
тур. Тому тема даного дослідження залишається актуальною, а вимоги до умов роботи зернозбираль-
них комбайнів потребують подальшого вдосконалення і адаптації до конкретного сільськогосподар-
ського регіону, навіть в деяких випадках – визначеного сільськогосподарського підприємства. 

Також питанням якості обмолоту як товарного, так і насіннєвого зерна комбайнами, присвячено 
ряд праць у міжнародних виданнях [20−23, 25−27]. Такі дослідження акцентують увагу взаємодії ро-
бочих органів молотильно-сепарувального пристрою з хлібною масою. Описані методики експериме-
нтальних досліджень по впливу основних технологічних характеристик зернозбиральних комбайнів 
на засміченість, дроблення, компресійне та абразивне пошкодження зерна, погіршення насіннєвих 
характеристик. 

Метою досліджень даної роботи є з’ясування впливу соломистості хлібної маси та ступеня заван-
таження молотарки зернозбиральних комбайнів ACROS-530 та «JD-9500», що виконані за класичною 
тангенціальною схемою обмолоту зерна, на якість сепарації – втрат зерна за комбайном та засмічені-
стю бункерного зерна на збиранні озимої пшениці прямим комбайнуванням в агрокліматичних умо-
вах Полтавського району Полтавської області для підвищення ефективності використання таких ком-
байнів та обґрунтування кращих технологічних режимів обмолоту зерна. 

Для досягнення поставленої мети за результатами експериментів з використанням зернозбираль-
них комбайнів ACROS-530 та «JD-9500», а також додаткового лабораторного обладнання необхідно 
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вирішити наступні завдання: 
- запропонувати методику експериментальних досліджень та випробувань зернозбиральних ком-

байнів ACROS-530 та «JD-9500» по вивченню залежності між висотою зрізу рослин, засміченістю 
бункерного зерна та втратами зерна;  

- запропонувати методику експериментальних досліджень та випробувань зернозбиральних ком-
байнів ACROS-530 та «JD-9500» по вивченню залежностей між швидкістю руху зернозбирального 
комбайна, засміченістю бункерного зерна та втратами зерна; 

 - провести заплановані експериментальні дослідження із використанням прикладних 
комп’ютерних програм (наприклад STATISTICA), провести аналіз результатів з метою визначення 
кращих параметрів обмолоту зерна досліджуваними комбайнами; 

- розробити практичні рекомендації по зменшенню втрат зерна при обмолоті озимої пшениці пря-
мим комбайнуванням зернозбиральними комбайнами ACROS-530 та «JD-9500» для сільськогоспо-
дарських підприємств Полтавського району Полтавської області. 

 
Матеріали і методи досліджень 
При виконанні досліджень за даною публікацією, використані методи математичного та статисти-

чного аналізу. Такі методи були використані під час обробки результатів експериментальних дослі-
джень, що проведені як пошук оптимальних технологічних режимів роботи зернозбиральних ком-
байнів ACROS-530 та «JD-9500» при обмолоті озимої пшениці прямим комбайнуванням. 

Проведення експериментальних досліджень було здійснено на полях посіву озимої пшениці в 
Державному підприємстві дослідному господарстві «Степне» Полтавської дослідної сільськогоспо-
дарської станції ім. М. Вавилова Інституту свинарства та агропромислового виробництва Національ-
ної академії аграрних наук України Полтавського району Полтавської області (ДПДГ «Степне») та 
полях Виробничого сільськогосподарського кооперативу «Злагода» Полтавського району Полтавсь-
кої області (ВСК «Злагода»).  

При проведенні багатофакторних експериментів початкові умови були наступні: культура, що 
збирається комбайнами – озима пшениця, середня урожайність в межах 4,5…5,0 т/га, вологість – 
12 %, площа поля – 200 га. Комбайни, що збирають врожай – ACROS-530, та «JD-9500». Спосіб зби-
рання – пряме комбайнування з розкиданням незернової частини врожаю по полю. 

Перша частина досліджень проведена як вимірювання та обчислення експериментальних залеж-
ностей між висотою зрізу рослин, засміченістю бункерного зерна та втратами зерна комбайнами. 

Друга частина досліджень проведена щодо встановлення експериментальної залежності по визна-
ченню ступеня впливу швидкості руху зернозбирального комбайна на показники якості його роботи – 
втрати зерна та засміченість бункерного зерна.  

Зернозбиральні комбайни, що брали участь у експерименті, обладнані гідростатичною трансмісі-
єю, тому особливих проблем по варіюванню швидкості руху з такими сільськогосподарськими ма-
шинами не було. 

Змінювати висоту зрізу озимої пшениці також можливо без складнощів з урахуванням конструк-
тивних особливостей обох машин – за допомогою основної гідравлічної системи зернозбиральних 
комбайнів. 

Зміна швидкості руху зернозбиральними комбайнами проводилась в діапазоні 1…9 км/год, висоти 
зрізу 2…25 см. Такі діапазони вимірювальних та змінних нами величин зумовлені з одної сторони 
біологічними властивостями озимої пшениці, а саме висотою хлібостою, та технічними характерис-
тиками досліджуваних зернозбиральних комбайнів ACROS-530, та «JD-9500». 

Втрати зерна за зернозбиральними комбайнами визначалась шляхом пошуку та зважування втра-
чених насінин з полоси, шириною 1 м, та довжиною, що дорівнювала робочій ширині захвата жатки 
комбайнів, з подальшим перерахунком втрат у відсотках відносно середньої урожайності сільського-
сподарської культури – пшениці озимої. 

Вимірювання засміченості проводиться шляхом визначення маси домішок в пробі зерна, що тран-
спортується в бункер зернозбирального комбайна при фіксованій або визначеній швидкості руху та 
висоті зрізу.  

 
Результати досліджень та їх обговорення 
Усереднені результати за десятьма повторами задля встановлення залежності між висотою зрізу 
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рослин, Х1, см засміченістю бункерного зерна Y1, % та втратами зерна Z1, % на збиранні озимої 
пшениці комбайном ACROS-530 (швидкість руху – 4,5 км/год), подано в табл. 1. 

1. Результати проведення експерименту – середні значення, щодо встановлення залежності 
між висотою зрізу рослин Х1, см; засміченістю бункерного зерна Y1, %; та втратами зерна 

Z1, % на збиранні озимої пшениці комбайном ACROS-530 (швидкість руху – 4,5 км/год) 
№ випробування X1 – висота зрізу, см Y1 – засміченість, % Z1 – втрати зерна, % 

1 5,0 20,0 11,0 
2 7,0 17,0 10,0 
3 10,0 15,0 10,0 
4 12,0 10,0 7,0 
5 14,0 8,0 5,0 
6 17,0 7,0 4,0 
7 20,0 6,0 3,0 
8 22,0 5,0 3,0 
9 24,0 5,0 2,5 

10 25,0 4,0 2,0 
 
На основі експериментальних даних з табл. 1 нами отримано поверхню відгуку, що характеризує 

залежність між висотою зрізу рослин Х1, см; засміченістю бункерного зерна Y1, %; та втратами зерна 
Z1, % на збиранні озимої пшениці комбайном ACROS-530 при фіксованій швидкості руху – 
4,5 км/год). 

 
Рис. 1. Поверхня відгуку, що характеризує залежність між висотою зрізу рослин Х1, см; 

 засміченістю бункерного зерна Y1, %; та втратами зерна Z1,% на збирання  
озимої пшениці комбайном ACROS-530 з фіксованою швидкістю руху 4,5 км/год 

 
На основі аналізу даної поверхні відгуку (рис. 1), збирання озимої пшениці комбайном ACROS-

530, можливо зазначити, що для умов Полтавського району Полтавської області при обмолоті зерна 
прямим комбайнуванням з урожайністю до 5 т/га рекомендована висота зрізу знаходиться в діапазоні 
5…15 см. При цьому менша висота зрізу рекомендована агротехнічними умовами виробництва сіль-
ськогосподарської продукції рослинництва, а більша – ефективною роботою сепарувальних механіз-
мів зернозбиральних комбайнів. Тому, якщо потрібно зібрати майже всю солому, тоді механізатору 
рекомендовано зменшувати швидкість руху відносно агротехнічних вимог. А якщо частину соломи 
можливо залишити у якості органічних добрив, – критерієм завантаження комбайна є втрати за моло-
таркою та засміченість зерна, що транспортується в бункер. 

Усереднені результати за десятьма, або більше, повторами щодо встановлення залежності між ви-
сотою зрізу рослин, Х1, см засміченістю бункерного зерна Y1, % та втратами зерна Z1, % на збиранні 
озимої пшениці комбайном «JD-9500» (швидкість руху – 5 км/год), подано в табл. 2. 
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2. Результати проведення експерименту – середні значення щодо встановлення залежності між 
висотою зрізу рослин Х1, см; засміченістю бункерного зерна Y1, %; та втратами зерна Z1, %  

на збиранні озимої пшениці комбайном «JD-9500» 
 

№ випробування X1 – висота зрізу, см Y1 – засміченість, % Z1 – втрати зерна, % 
1 1,00 7,90 3,50 
2 2,00 6,90 3,80 
3 3,00 5,70 3,70 
4 4,00 5,90 2,90 
5 5,00 2,30 2,70 
6 6,00 2,90 1,90 
7 7,89 1,60 1,30 
8 9,90 1,70 1,40 
9 10,70 1,20 1,20 
10 12,70 1,00 1,00 

 
На основі експериментальних даних з табл. 2 нами отримано поверхню відгуку, що характеризує за-

лежність між висотою зрізу рослин Х1, см; засміченістю бункерного зерна Y1, %; та втратами зерна 
Z1, % на збиранні озимої пшениці комбайном «JD-9500» при фіксованій швидкості руху – 4,5 км/год). 

 
Рис. 2. Поверхня відгуку, що характеризує залежність між висотою зрізу рослин Х1, см; засміче-
ністю бункерного зерна Y1, %; та втратами зерна Z1, % на збиранні озимої пшениці комбайном 

«JD-9500», швидкість руху – 4,5 км/год 
 

На основі аналізу даної поверхні відгуку (рис. 2), що побудована за технологічними експеримен-
тальними даними по збиранню озимої пшениці комбайном «JD-9500», можливо зазначити що для 
умов Полтавського району Полтавської області при здійсненні обмолоту прямим комбайнуванням з 
урожайністю до 5 т/га рекомендована висота зрізу знаходиться в діапазоні 7…15 см., що дещо вище в 
порівнянні з технологічними режимами роботи комбайна ACROS-530. Останнє є наслідком вужчої 
ширини молотарки комбайну  «JD-9500». В розглянутому випадку також менша висота зрізу рекоме-
ндована агротехнічними умовами виробництва сільськогосподарської продукції рослинництва, а бі-
льша – ефективною роботою сепарувальних механізмів зернозбиральних комбайнів. Тобто на цьому 
етапі експериментальних досліджень маємо ідентичну картину з комбайном ACROS-530, але виміря-
ні нами втрати зерна за комбайном «JD-9500» дещо менші, особливо в межах відхилень від рекомен-
дованих номінальних заводських регулювань.  

Наступна частина експериментальних досліджень проведена нами як встановлення залежності між 
швидкістю руху зернозбирального комбайна, Х1ʹ, засміченістю бункерного зерна Y1, та втратами  
зерна Z1 на збиранні озимої пшениці комбайном ACROS-530. результати технологічних вимірювань 
роботи комбайна подано в табл. 3. 
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3. Результати проведення експерименту - середні значення щодо встановлення залежності між 
швидкістю руху зернозбирального комбайна, Х1ʹ, км/год; засміченістю бункерного зерна Y1, %; 

та втратами зерна Z1, % на збиранні озимої пшениці комбайном ACROS-530 
 

№ випробування X1ʹ – швидкість руху, 
км/год Y1 – засміченість, % Z1 – втрати зерна, % 

1 1,0 1,0 1,0 
2 2,0 1,5 1,2 
3 3,0 1,7 1,4 
4 4,0 1,5 2,0 
5 5,0 1,9 2,4 
6 6,0 4,0 3,5 
7 7,5 5,0 3,6 
8 8,5 6,0 3,8 
9 9,0 7,0 4,5 

10 10, 9,0 5,7 
 
Якщо мати ідентичні умови збирання врожаю, а саме прийняти незмінну робочу ширину захвату 

жатки комбайна, то швидкість руху зернозбиральної машини ї є домінуючим параметром впливу на 
продуктивність роботи та ступінь завантаження молотарки хлібною масою, що збирається з поля.  

 
Рис. 3. Поверхня відгуку, що характеризує залежність між швидкістю руху зернозбирального 

комбайна Х1ʹ, км/год; засміченістю бункерного зерна Y1, %; та втратами зерна Z1, %.  
(Збирання озимої пшениці, комбайн ACROS-530) (висота зрізу – 7…10 см) 

 
Поверхня відгуку, що характеризує залежність між швидкістю руху зернозбирального комбайна 

ACROS-530 – Х1ʹ, км/год; засміченістю бункерного зерна Y1, %; та втратами зерна Z1, % на збиранні 
озимої пшениці при встановленій висоті зрізу – 7…10 см, подана на рис. 3. 

Аналізуючи таку поверхню, можливо визначити оптимальну швидкість руху в діапазоні 
4,5…5 км/год. В такому режимі роботи комбайна ми отримали за даних умов збирання врожаю міні-
мально можливі втрати зерна за комбайном та задовільні параметри чистоти (засміченості) бункерно-
го зерна.  

Результати проведення експерименту – середні значення щодо встановлення залежності між шви-
дкістю руху зернозбирального комбайна Х1ʹ, км/год; засміченістю бункерного зерна Y1, %; та втра-
тами зерна Z1, % на збиранні озимої пшениці комбайном «JD-9500» прямим комбайнуванням подано 
в табл. 4. 
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4. Результати проведення експерименту – середні значення щодо встановлення залежності між 
швидкістю руху зернозбирального комбайна Х1ʹ, км/год; засміченістю бункерного зерна Y1, %; 

та втратами зерна Z1, % на збиранні озимої пшениці комбайном «JD-9500»  
прямим комбайнуванням 

 

№ випробування X1ʹ – швидкість руху, км/год Y1 – засміченість, % Z1 – втрати зерна, % 
1 1,0 1,5 1,3 
2 2,0 1,3 1,2 
3 3,0 1,7 1,4 
4 4,0 1,5 1,8 
5 5,0 1,9 1,9 
6 6,0 2,3 2,6 
7 7,5 4,5 2,9 
8 8,5 5,7 3,7 
9 9,0 6,1 3,8 

10 10,0 6,5 4,7 
 
Якщо порівнювати такі експериментальні дані з технологічними результатами роботи комбайна 

ACROS-530, то маємо майже тотожні режими, але втрати зерна в межах 0,5...1 % менше за комбай-
ном «JD-9500». 

Графічна інтерпретація експериментальних значень з табл. 4 подана у вигляді поверхні відгуку, 
що характеризує залежність між швидкістю руху зернозбирального комбайна «JD-9500» Х1ʹ, км/год; 
засміченістю бункерного зерна Y1, %; та втратами зерна Z1, % на збиранні озимої пшениці при вста-
новленій фіксованій висоті зрізу – 7…10 см. 

 
Рис. 4. Поверхня відгуку, що характеризує залежність між швидкістю руху зернозбирального 

комбайна Х1ʹ, км/год; засміченістю бункерного зерна Y1, %; та втратами зерна Z1, % – збирання 
озимої пшениці, комбайн «JD-9500», висота зрізу – 7…10 см. 

  
Але за умов однакової пропускної спроможності – однакова ширина захвату жатками комбайнів, 

втрати зерна на комбайні «JD-9500» та ступінь засміченості бункерного зерна в порівнянні з комбай-
ном ACROS-530 має дещо кращі параметри (на 0,5…1 % та 2…3,5 % відповідно) при незмінних ін-
ших умовах збирання врожаю. Це обумовлено більш досконалими конструктивними рішеннями пові-
тряно-решітної очистки комбайну «JD-9500» – застосуванням каскадних по висоті та секційних по 
ширині повітряних потоків вентиляторів очищення дрібного вороху, а також використанням двораді-
усного підбарабання молотарки. Такі технологічні та конструктивні рішення, або більш перспективні 
доцільно використовувати на зернозбиральних комбайнах вітчизняного виробництва типу «Славу-
тич» та «Скиф» при подальшому удосконаленню сепарувальних систем. 
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Результати досліджень двофакторних моделей експерименту підтверджують попередні припу-
щення щодо пошуку та визначення на полі оптимального співвідношення між ступенем завантаження 
зернозбирального комбайну, та якістю обмолоту зерна. Останнє визначено шляхом вимірювання 
втрати за комбайном та ступінню засміченості зерна в бункері.  

Тобто нами отримано підтвердження гепотизи, що стандартні рекомендації щодо технологічної 
наладки зернозбиральних комбайнів не завжди оптимально відповідають конкретним умовам зби-
рання врожаю. Тому перевірку якості технологічної наладки таких марок сільськогосподарської тех-
ніки необхідно проводити кожен раз у полі перед початком зміни або на початку збирання іншої ку-
льтури. 

 
Висновки 
На основі аналізу експериментальних даних та отриманих поверхонь відгуку, що характеризують 

залежність між висотою зрізу рослин Х1, см; засміченістю бункерного зерна Y1, %; та втратами зерна 
Z1, % (збирання озимої пшениці комбайнами ACROS-530 та «JD-9500» на швидкості руху 
4,5 км/год.), можливо зазначити що для агротехнічних умов сільськогосподарських угідь Полтавсько-
го району Полтавської області при збиранні зерна озимої пшениці прямим комбайнуванням з уро-
жайністю до 5 т/га рекомендована висота зрізу знаходиться в діапазоні 5…15 см. При цьому менша 
висота зрізу рекомендована агротехнічними умовами виробництва сільськогосподарської продукції 
рослинництва, а більша – ефективною роботою сепарувальних механізмів зернозбиральних комбай-
нів. Тому, якщо потрібно зібрати майже всю солому, тоді механізатору рекомендовано зменшувати 
швидкість руху відносно агротехнічних вимог. А якщо частину соломи можливо залишити у якості 
органічних добрив, – критерієм завантаження комбайна є втрати за молотаркою та засміченість зерна, 
що транспортується в бункер. При аналізі експериментальних даних та поверхонь відгуку, що харак-
теризують залежність між швидкістю руху зернозбиральних комбайнів ACROS-530 та «JD-9500» – 
Х1ʹ, км/год; засміченістю бункерного зерна Y1, %; та втратами зерна Z1, % з фіксованою висотою 
зрізу – 7…10 см., кращі показники якості обмолоту зерна отримані при швидкості руху 4,5…5 км/год. 
Але за умов однакової питомої (на одиницю ширини молотарки) пропускної спроможності комбайнів 
втрати зерна на комбайні «JD-9500» та ступінь засміченості бункерного зерна в порівнянні з комбай-
ном ACROS-530 має дещо кращі параметри (на 0,5…1 % та 2…3,5 % відповідно) при незмінних ін-
ших умовах збирання врожаю. Це обумовлено більш досконалими конструктивними рішеннями пові-
тряно-решітної очистки комбайну «JD-9500» – застосуванням каскадних по висоті та секційних по 
ширині повітряних потоків, що створюються вентиляторами очищення дрібного вороху, а також за 
рахунок використання двохрадіусного підбарабання.  

Перспективи подальших досліджень. На основі вищесказаного, такі технологічні рішення, або 
більш перспективні доцільно використовувати на зернозбиральних комбайнах вітчизняного виробни-
цтва типу «Славутич» та «Скіф» при подальшому удосконаленню їхніх способів використання та по-
кращенню конструкцій молотильно-сепарувальних систем. 
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