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КІЛЬКІСНІ МОДЕЛІ РУЙНУВАННЯ ОБОЛОНКИ ГОРІХІВ ЗА 

КРИТЕРІЄМ МІНІМАЛЬНОГО ТРАВМУВАННЯ ЯДРА 

 

Грабар І. Г., Левик А. С., Поліщук А. О, Поліщук Р. О. 

 

Показано, що більшість видів горіхів мають тверду захисну оболонку, що 

захищає ядро від шкідників, патогенної мікрофлори, механічного травмування, 

втрат вологи тощо. 

Ядра горіхів знайшли широке застосування в харчовій промисловості, 

фармакології та парфумерії, біотехнологіях. Особливо актуальна проблема 

очищення ядер горіхів за критеріями мінімального травмування ядра постає в 

харчовій промисловості. І цьому – кілька основних причин: 

 залишки захисної оболонки важко відділити з конгломерату 

фрагментів оболонки та деформованих і подрібнених ядер, що в 

багатьох випадках не вдається зробити навіть вручну; 

 не видалені фрагменти оболонки в суміші з фрагментами ядер, як 

продукт харчування,  несуть серйозну загрозу здоров’ю людини 

(травмування зубів, ясел, ротової порожнини, стравоходу, сліпої 

кишки); 

 в травмовані ядра без перешкод проникає патогенна мікрофлора, що 

пришвидшує процеси розвитку цвілей, гниття, бродіння, надмірної 

втрати вологи, різко скорочує терміни зберігання та якості; 

 як результат – різко зменшуються закупівельні ціни очищених горіхів 

з високим вмістом деформованих та подрібнених ядер. 

Вказані чинники примушують виробничників, представників малого 

бізнесу шукати шляхи мінімального травмування ядер в технологіях очистки 

горіхів.       

Як показує світовий досвід інноваційного підприємництва, в таких 

випадках розробка нових технологій   має супроводжуватись глибокими 

всеохоплюючими кількісними дослідженнями технологічних процесів – і 

теоретичними, і експериментальними, і комп’ютерним моделюванням.  

В доповіді аналізуються три схеми навантаження пружної оболонки 

горіха на стиск: 

 на задане навантаженням; 

 на задану деформацією; 

 комбінована 

Наведені результати випробувань за кожною із схем навантаження та 

встановлено наступне. Схема 1 дозволяє отримати рівень травмування та 

руйнування ядер не менше 73%, схема 2 – не вище 9%, схема 3 – 44%. Дані 

попередні дослідження показують суттєву кількісну різницю за критерієм 

мінімального травмування з явною перевагою схеми 2. І ця перевага у 4,9 рази 

вища відносно схеми 3 та у 8,1 рази в порівнянні зі схемою 1. Однак в 

практичній реалізації в умовах масового виробництва схеми 1 та 3 значно 

простіші.  
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Таблиця 1. Результати експериментальних досліджень Qmax та геометричних 

параметрів оболонок горіхів. 

Qmax, Н 763 660 587 737 543 543 513 513 513 293 

Dmin, мм 16 14 15 15 13 13 15 13 14 19 

Dmax, мм 22 20 23 22 19 18 24 19 20 22 

ζ=Dmax/Dmin 1,38 1,43 1,53 1,47 1,46 1,38 1,60 1,46 1,43 1,16 

V=cм
3
 6,0 4,2 5,5 5,3 3,5 3,3 5,8 3,5 4,2 8,8 

 

На рис.1 наведено схему вимірювання зусиль руйнування оболонки 

горіхів. Значення сило Р вимірювалось  динамометром 100 Н з цифровою 

індикацією. Для заданої схеми вимірювання максимальне зусилля руйнування 

оболонки:  

 

 
max .

P a b
Q

a


  

В нашому випадку (a+b)/a=10, що забезпечувало вимірювання Qmaх до 

1000 Н. 

 

 
 

Рис.1. Схема вимірювання зусиль Qmaх руйнування оболонки горіхів 

 

Досліджено форму пружної оболонки. Як слідує з таблиці 1, в  

переважній більшості це – еліпсоїд з асиметрією ζ=Dmax/Dmin=1,16…1,60. 

Деформування оболонки до руйнування відбувалося практично по лінійному 

закону, з деформуванням вздовж однієї із осей еліпсоїда. Максимальне 

значення деформації в момент руйнування оболонки сягало 0,8…1,4 мм. При 

цьому енергія руйнування на одну оболонку в пружному наближенні: 

 

max max
. 0,6...1,1Дж.

2
руйн

P
E


   

На травмування ядра впливає надлишок потенційної енергії в пружних 

елементах, котра після руйнування оболонки  руйнує ядро.  

Показано, що в технологіях мінімального травмування ядра робочі органи 

мають конструюватись максимально жорсткими і в робочому циклі мають 

задавати лише деформацію, необхідну для руйнування оболонки. 
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На рис. 2-7 наведені результати кореляційного аналізу взаємозв’язків між 

геометричними та ваговими характеристиками горіхів фундук. І якщо маса ядра 

від загальної маси горіха має коефіцієнт кореляції на рівні 0,63…0,73, то 

залежність маси ядра від геометричних характеристик оболонки мало  

корелює – на рівні 0,1…0,44. 
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Рис. 2. Залежність маси ядра від загальної маси горіха 
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Рис. 3. Залежність маси ядра від загальної маси горіха 
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Рис. 4. Залежність маси ядра від загальної маси горіха 
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Рис. 5. Доля маси ядра від загальної маси горіха 
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Рис. 6. Доля маси ядра від середнього діаметра горіха 
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Рис. 7. Маса ядра від середнього діаметра горіха 

 

Висновки 

1.Розроблено методику кількісного вимірювання геометричних та 

силових характеристик деформування та руйнування оболонок горіхів. 

2.Проведені експериментальні дослідження максимального зусилля Qmaх 

та максимальної деформації руйнування оболонок горів та визначено енергію 

деформування 0,6…1,1 Дж.  

 

 

ФОРМУВАННЯ МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ РЕЖИМУ РОБОТИ 

ЕЛЕКТРИЧНОЇ МЕРЕЖІ 

 

Слюсаренко І. П. 
 

Управління процесами, що відбуваються в електроенергетичній системі, 

потребує постійного визначення технічних умов роботи системи, аналізу її 

поточних і перспективних режимів. Одним із напрямків розв’язання цієї задачі 

в сучасних умовах є моделювання режимів, в тому числі усталених. При цьому 

обчислюються і аналізуються значення основних параметрів режиму – напруги 

у вузлах електричної мережі, струморозподіл та потокорозподіл в елементах 

мережі, втрати активної потужності в окремих елементах мережі і сумарні 

втрати в мережі в цілому тощо. 

Параметри режиму визначаються на основі схеми заміщення і 

розрахункової схеми електричної мережі та її параметрів, електричних 

навантажень споживачів і джерел електроенергії. При моделюванні режимів 

електричної мережі параметри схеми та частина параметрів режиму відома і 
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незмінна, інша частина параметрів режиму потребує свого визначення в ході 

розрахунків.  

З математичної точки зору задача полягає у формуванні та розв’язанні 

системи алгебраїчних рівнянь з комплексними коефіцієнтами та невідомими. 

Це рівняння усталеного режиму електричної мережі. Вони визначають 

аналітичну залежність між заданими, відомими та невідомими параметрами 

схеми і режиму. 

 Математична модель електричної мережі складається з двох 

взаємозв’язаних складових: 

 - модель схеми мережі, яка представляється у формі схем заміщення і 

розрахункових схем. Описує послідовність з’єднань елементів мережі, їх 

параметри і властивості. 

 - модель режиму роботи електричної мережі. Представляється як система 

лінійних або нелінійних алгебраїчних рівнянь, які зв’язують задані, відомі і 

невідомі параметри схеми і режиму. Вони описують найсуттєвіші взаємозв’язки 

міжцими параметрами, відображають дію засадничих законів електротехніки в 

електричних мережах. 

Матриця провідностей електричної мережі ─ це форма упорядкованого 

запису коефіцієнтів при невідомих напругах системи рівнянь усталеного 

режиму.  Її можна розглядати як модель схеми електричної мережі, що описує 

конфігурацію мережі та параметри її елементів. Форма матриці провідностей 

квадратна, симетрична, слабозаповнена. Елементами матриці є власні і взаємні 

провідності вузлів. Власні провідності( ) розташовані на головній діагоналі 

матриці, обчислюються як сума провідностей усіх ділянок, що з’єднані у вузлі. 

Взаємні провідності( ) із зворотнім знаком розташовані поза головною 

діагоналлю на перетині відповідних рядків і стовпців. Якщо вузли не зв’язані 

між собою, то їх взаємна провідність дорівнює нулю.  

Математична модель усталеного режиму роботи електричної мережі 

представляється у вигляді системи лінійних алгебраїчних рівнянь усталеного 

режиму [1, 2]  у формі балансу струмів, яка має загальний вигляд: 

                  

    (1) 

 

Це система рівнянь має розмірність n , що відповідає кількості вузлів у 

схемі мережі (без опорних). Невідомими є напруги у вузлах, коефіцієнтами при 

невідомих - власні та взаємні провідності вузлів ( ). Права частина 

системи рівнянь мстить: ─ задані струми у вузлах; ─ задана напруга в 

опорному (балансуючому) вузлі; ─ взаємна провідність між вузлами схеми 

та опорним вузлом. 
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Кожне i -те рівняння системи (1) відповідає одному -му вузлу схеми 

електричної мережі і визначає баланс струмів у ньому. У матричній формі 

систему (1) можна записати так: 
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   (2) 

або , де  – матриця коефіцієнтів при невідомих напругах; – 

матриця значень напруги в опорному вузлі. 

Для розв’язання таких систем рівнянь застосовують зазвичай прямі 

методи. Один з них – метод Гауса, який передбачає послідовне перетворення 

вихідної системи рівнянь з квадратною матрицею коефіцієнтів у спрощену 

еквівалентну систему з трикутною матрицею коефіцієнтів. Розв’язання 

еквівалентної системи рівнянь дає розв’язок вихідної системи. 

 

Література 

 

1. Романюк Ю. Ф. Електричні системи та мережі : навч. посіб. К.: Знання, 

2007. 292 с.  

2. Сулейманов В. М., Кацадзе Т. Л. Електричні мережі та системи : 

підручник. К.: НТУУ «КПІ», 2008. 456 с. 

 

 

ВИЗНАЧЕННЯ ПЛОЩІ КОНТАКТУ ПНЕВМАТИЧНОЇ ШИНИ З 

ТВЕРДОЮ ПОВЕРХНЕЮ РОЗРАХУНКОВИМ СПОСОБОМ 

 

Білецький В. Р., к.т.н., доцент  

 

Зменшення ущільнюючої дії на ґрунт рушіїв мобільної 

сільськогосподарської техніки є актуальним науковим завданням. Одним з 

головних об’єктів досліджень у вирішенні даного питання є пневматична шина. 

Згідно з принципами які закладені в діючих вітчизняних стандартах, а 

також в міжнародних рекомендаціях ІSO, пропонується вибирати шини за 

нормою їх статичної навантаги, що визначається ваговими характеристиками 

технічного засобу [1]. Відомості про опорні якості шини, що безпосередньо 

визначають експлуатаційні властивості сільськогосподарської техніки тут 

відсутні. Опорні властивості шин сільськогосподарського призначення 

визначають експериментально за площею контакту, а також середнім або 

максимальним тиском на тверду поверхню [2, 3]. 

Експериментальні дослідження досить трудомісткі, вимагають певних 

матеріальних затрат і недостатньо точні. Площу контакту шини можна 

визначити розрахунковим способом на основі залежності її несучої здатності 

від внутрішнього тиску повітря . Спосіб ґрунтується на тому, що 
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працездатність шини та її пружні властивості реалізуються при такому 

внутрішньому тиску повітря, коли каркас приймає рівноважну конфігурацію. 

При певному тиску розміри шини стабілізуються, а зовнішні сили 

сприймаються нитками корду, причому між вертикальним навантаженням, 

напругами усередині корду шини і внутрішнім тиском повітря встановлюється 

залежність, яка зображена на рис. 1. 

 
 

 
 

Рис. 1. Залежність навантаження на шину від внутрішнього тиску повітря. 

 

Можна використати розрахункову залежність  з [1], або 

експериментальну з [2]. 

Суть методу полягає у наступному: досліджувана шина з певним тиском 

повітря  встановлюється на стенд і навантажується силою . Далі в її 

камеру накачується повітря до тиску  і заміряється вертикальне 

навантаження . Радіальна деформація повинна залишатися незмінною. Згідно 

з рис. 2 добуток тиску  на площу контакту  разом з жорсткістю каркаса  

врівноважують прикладене вертикальне навантаження , тобто виконуються 

умови: 

 

      (1) 

      (2) 

 

де  – частина навантаження, що утримується каркасом, kH. 

 

З різниці рівнянь (1) та (2) визначимо площу контакту: 

 

     (3) 
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Рис. 2. Схема взаємодії навантаженої шини з твердою поверхнею. 

 

Навантаження, що утримує каркас шини , практично не залежить від 

тиску повітря [2]. Для досягнення необхідної точності вимірювання 

проводиться декілька ступенів навантажень, а результати обробляються 

методами математичної статистики. 

 

Висновки 

1. Оцінка несучої здатності пневматичних шин для сільськогосподарської 

техніки за радіальною жорсткістю недостатня. Цей показник не відображає її 

опорні властивості, що не дає можливості провести конкурентну оцінку шин.  

2. Об’єктивною характеристикою сільськогосподарських шин слід 

вважати деформацію коронної частини, яка може бути оцінена площею 

контакту розрахунковим методом за формулою (3). 
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1. ДСТУ 4140-2002 / ГОСТ 7463-2003. Шини пневматичні для тракторів 
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ОСОБЛИВОСТІ КОРОЗІЇ ДЕТАЛЕЙ МАШИН І 

МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ В АТМОСФЕРНИХ І ПРОМИСЛОВИХ 

УМОВАХ 

 

Куликівський В. Л., Боровський В. М. 

 

Корозійне пошкодження деталей машин та металоконструкцій 

відбувається у будь-яких кліматичних умовах, а швидкість руйнування 

визначається як зовнішніми чинниками агресивного середовища, так і 

внутрішніми факторами (схильність металевих конструкцій, деталей різної 

форми до корозії, особливими електрохімічними характеристиками) [1, 2]. 

Розвиток корозійних процесів обумовлюють різноманітні чинники, 

пов'язані зі ступенем агресивності середовища: відносна вологість повітря, час 

періодичного зволоження поверхні сталі, забрудненість атмосфери 

агресивними газами (SO2, NO2, CO2), запиленість, температурні коливання, 

наявність у повітрі солей, бактерій, значення кислотності pH водних плівок 

конденсату води. 

Головною причиною корозії є зволоження поверхонь металу, особливо в 

місцях скупчення пилу і бруду (горизонтальні листи, елементи ферм та балок). 

Дослідженнями встановлено, що найменший корозійний знос 

спостерігається у суцільних та гладких перерізів круглих і прямокутних труб. 

Ефективні також коробчасті замкнуті перерізи з двох кутників і закриті зверху 

коробчасті елементи з гнутих профілів. Найменш корозійностійкі прокати з Г-

подібною формою та швелери зі щілинами, Н-подібні профілі. Корозійний знос 

зменшується більше ніж удвічі при заміні традиційних типів елементів 

металоконструкцій із двох Г-подібних профілів на трубчасті. На ступінь 

корозійного зносу впливає також положення металоконструкцій щодо 

горизонту. При різному куті нахилу до горизонту знос горизонтально 

розташованого елемента конструкції і знос похило розташованого суттєво 

відрізняються. 

Аналіз результатів багаторічних спостережень дозволив виділити типові 

дефекти сталевих конструкцій, поверхонь, які фарбуються та готових 

лакофарбових покриттів: 

- наявність вузьких проміжків між конструктивними елементами (в яких 

можливе виникнення інтенсивної щілинної корозії, натікання іржі на 

пофарбовану поверхню); 

- утворення місць накопичення та застою води; 

- наявність відкритих зазорів в болтових з'єднаннях між монтажними 

накладками та частинами конструкцій (можливе виникнення інтенсивної 

щілинної корозії); 

- виникнення корозійних ямок (пітінгу) і кратерів на сталевий поверхні 

(рис. 1); 

- механічні дефекти-відколи, розщеплення, прокатні розшарування, 

грубий профіль зварювального шва, зовнішні пори у шві, кратери на початку і в 

кінці зварного шва, гострі кромки отворів після свердління; 
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- недостатній ступінь абразивно-струминного очищення металевої 

поверхні, залишки прокатної окалини, іржі, старого покриття; 

- недостатній або занадто грубий профіль очищеної поверхні. Зниження 

шорсткості призводить до мінімізації площі зчеплення фарби з підкладкою і 

погіршення адгезії. Підвищена шорсткість обумовлює збільшення витрати 

фарби для досягнення необхідної товщини покриття; 

- наявність сольових та маслянистих забруднень металевої поверхні; 

- механічні пошкодження покриття на конструкціях у результаті 

виконання транспортних, вантажно-розвантажувальних операцій; 

- незадовільна адгезія до металевої підкладки, спучування і відлущування 

покриття, розтріскування, кратери у покритті, засміченість та наявність в 

покритті сміття, залишків абразиву; 

- термічне пошкодження покриття зварюванням, термічною правкою. 

 

 
 

Рис. 1. Виникнення пітінгу (корозійних ямок), під впливом кисню 

 

Найбільшу стійкість проти атмосферної корозії мають леговані сталі, що 

містять хром, нікель та мідь. Значно підвищують корозійну стійкість сталі – 

молібден, ванадій, бор (більше 0,5 %). Підвищення вмісту вуглецю (до 0,5 %) 

практично не впливає на корозійну стійкість металу. 

Закордоном корозійностійкі марки сталі випускають металурги 

Німеччини (Patinax-37), Австрії (Korallhin), Польщі (12 HJA). У США 

застосовують атмосферостійку леговану кортенівську сталь (Cor-Ten – торгова 

марка United States Steel Corp.). У шістдесяті роки минулого століття із даної 

легованої атмосферостійкої сталі побудували першу будівлю – штаб-квартиру 

машинобудівної компанії John Deer в Іллінойсі (США). Склад кортенівської 

сталі відповідає вітчизняним аналогам марки ХСНД зі зниженим вмістом 

кремнію і додаванням марганцю та алюмінію. Внаслідок атмосферної корозії в 

початковий період експлуатації на поверхні сталі утворюється тонкий шар іржі, 

під яким формується захисна плівка оксидів хрому і нікелю, яка запобігає 

подальшому корозійному руйнуванню. 
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ПРО Ч.В. МНОЖИНИ П'ЯТОГО ПОРЯДКУ МІНІМАКСНО-

ЕКВІВАЛЕНТНІ МНОЖИНАМ НАЗАРОВОЇ 

 

Рассадкіна М. В. 

 

Ми обчислюємо коефіцієнт транзитивності для всіх множин (min, max)-

еквівалентних множинам Назарової п’ятого порядку. 

1. Вступ. М. М. Клейнер та Л. А. Назарова довели, що множина S має 

ручний тип тоді і тільки тоді, коли не містить підмножин виду N1 = (1; 1; 1; 1; 1), 

N2 = (1; 1; 1; 2), N3 = (2; 2; 3), N4 = (1; 3; 4), N5 = (1; 2; 6), N6 = (N; 5), і це 

еквівалентно слабкій невід’ємності квадратної форми Тітса для S; ці ч.в. 

множини називаються надкритичними або множинами Назарової. Доведено, що 

ч.в. множина критична відносно невід’ємності квадратичної форми Тітса тоді і 

тільки тоді, коли вона мінімаксно ізоморфна множині Назарової. Вони 

називаються NP-критичний. Серед множин Назарової лише дві мають порядок 

п’ять. У цій статті ми опишемо усі мінімаксно ізоморфні їм множини, і вивчімо 

деякі з їх комбінаторних властивостей. 

2. Основний результат. 

Нехай S – скінчена ч.в. множина. Для мінімального (відповідно 

максимального) елемента a з S позначимо  (відп. ) наступну 

множину: T = S, як звичайні множини, T\a = S\a як ч.в. множини, елемент a є 

максимальним (відп. мінімальним) в T, і a - порівняльний з x в T тоді і лише 

тоді, коли вони непорівняльні в S. Дві ч.в. множини S і T називаються (min, 

max)-еквівалентними, якщо такими діями одна множина перетворюється в іншу.  

Поняття мінімаксної еквівалентності продовжується до поняття 

мінімаксного ізоморфізму: ч.в. множини S і S0 є мінімаксними ізоморфними, 

якщо існує множина T, яка (min, max) - еквівалентна S і ізоморфна S0. 

Основним результатом цієї статті є опис усіх ч.в. множин мінімаксно 

ізоморфних N1 та N2 множинам Назарової. 

Нагадаємо, що ч.в. множина T називається дуальною до ч.в. множини S і 

позначається S
op

, якщо T = S як звичайні множини та x<y в T тоді і лише тоді, 

коли x>y в S. 

N1 N2 



НАУКОВІ ЧИТАННЯ – 2021 

15 

Теорема 1. До ізоморфізму та дуальності, повний набір ч.в. множин 

мінімаксно ізоморфний N1 - N2, окрім самих N1 - N2, складається з ч.в. множин, 

зазначений в наступній таблиці: 

 

N1,1 N1,2 N2,1 N2,2 

  
  

N2,3 N2,4 N2,5 N2,6 

 
 

 
 

 

3. Доведення теореми 1.  

Нехай S - множина.  

I. Опишемо усі нижні підмножини Х і для кожного з них побудуємо 

множину . 

для N1 – X1,0=, X1,1={1}, X1,2={1, 2}, X1,3={1, 2, 3}, X1,4={1, 2, 3, 4}; 

для N2 – X2,0=, X2,1={1}, X2,2={4}, X2,3={1, 2}, X2,4={1, 4}, X2,5={4, 5}, 

X2,6={1, 2, 3}, X2,7={1, 2, 4}, X2,8={1, 4, 5}, X2,9={1, 2, 3, 4}, X2,10={1, 2, 4, 5}. 

Позначимо через Ki,j множину , S = Nі і Х = Хi,j. Тоді легко побачити, що 

,  , ,  , . 

,  , ,  , , ,  

,  , , , . 

II. Для N2 опишемо пару (Х; Y) = (X2,10, {4}), таких що Y <S\Х; тоді   

. 

III. Серед множин, отриманих у I та II, виберемо по одному з кожного 

класу ізоморфних множин. І отже, теорема доведена. 

4. Коефіцієнти транзитивності. Нехай S - скінченна множина та 

  yxSyxyxS  ,,|,:2 . Якщо   2, Syx  і не існує z, що задовольняє x<z<y, то  x і y 

сусідні. Покладемо   2:  SSnn ww  і позначимо через ne = ne(S) кількість пар 

сусідніх елементів. Відношення kt = kt(S) чисел nw – ne і nw називаються 

коефіцієнтом транзитивності S; якщо nw = 0 (тоді ne = 0), покладемо kt =  0. 

Теорема 2. Для ч.в. множин мінімаксно-еквівалентних множинам 

Назарової порядку 5 справедливі: 

 

N N1 N1,1 N1,2 N2 N2,1 N2,2 N2,3 N2,4 N2,5 N2,6 

ne 0 6 4 1 5 4 4 5 6 3 

nw 0 6 4 1 7 7 5 5 7 3 

kt 0 0 0 0 0,286 0,429 0,2 0 0,143 0 

 

Доказ здійснюється безпосередніми розрахунками. 
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РОЗРАХУНОК ПОТУЖНОСТІ І ВИБІР ЕЛЕКТРОДВИГУНА 

КОВШОВОГО ТРАНСПОРТЕРА ЛІНІЇ ПРИГОТУВАННЯ 

КОНЦЕНТРОВАНИХ КОРМІВ 

 

Камінський О. В., студент групи ЕТ-19-1ск

 

 

При створенні нових електроприводів сільськогосподарських машин або 

їх модернізації в проектах вибирають такі серійні електродвигуни, які здатні 

забезпечити надійну і економічну роботу виконавчих органів робочих машин. 

Головною вимогою при виборі електродвигуна є відповідність його 

потужності умовам технологічного процесу робочої машини. 

Застосування двигуна недостатньої потужності приводить до порушення 

технологічного режиму роботи установки, зниження продуктивності, 

підвищення нагріву, прискорення старіння ізоляції і виходу двигуна з ладу. 

Неприпустимим є також використання двигуна завищеної потужності, 

оскільки при цьому підвищується вартість приводу, збільшуються втрати 

електроенергії за рахунок зниження ККД двигуна, а для асинхронного 

електроприводу, крім того, знижується коефіцієнт потужності. 

Вибір електродвигунів проводиться згідно потужностей, моментів які 

виникають на валу машини під час роботи.  

Розрахунок потужності та вибір електродвигунів 

Для електроприводу ковшового транспортера лінії приготування 

концентрованих кормів навантаження змінюється в часі:  

Рм1 = 3 кВт, Рм2 = 8,8 кВт, Рм3 = 3 кВт. 

Час роботи – t1 = 15 хв, t2 = 480 хв, t3 = 15 хв.  

Частота обертання вала машини – ωм = 10 с
–1

. 

Еквівалентна потужність машини за робочий період 
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 Керівник: Коновалов О. В. 



НАУКОВІ ЧИТАННЯ – 2021 

17 

 
2 2 2

. .

3000 15 8800 480 3000 15
2908 Вт.

15 480 15
E MP

    
 

 
 

 

Еквівалентна потужність двигуна на валу: 
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П

Р
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       (2) 

де ηП – коефіцієнт корисної дії передачі (приймаємо 0,9)  

 

Аналогічно до розрахунку електроприводу ковшового транспортера лінії 

приготування концентрованих кормів робимо розрахунки і для електроприводів 

дробарки та горизонтального транспортера. Вибираємо електордвигун за 

умовою РН. Д ≥ РЕ, тобто РН. Д ≥ 3231 Вт. Аналогічно вибираємо електродвигуни 

для дробарки та горизонтального транспортера.  

Для електроприводу ковшового транспортера лінії виготовлення 

концентрованих кормів за каталогом вибираємо електродвигун М2:  

типу АИР100L4У3 PН = 4 кВт; ІН = 8,5 А; Кі = 7,0; nН = 1410 об∙хв
-1

;  

(ωн. дв. = 147,6 с
1
); Кmin= 1,6; Кmах= 2,2;  cos ном = 0,84; ккд = 85 %; UН = 380 В. 

Для електроприводу дробарки  вибираємо електродвигун М1:  

типу АИР180М4У3, PН = 30 кВт; ІН = 56,9 А Кі = 7,0 nН = 1470 об∙хв
-1

; 

(ωн.дв. = 153,9 с
1
); Кmin = 1,5; Кmах= 2,7;  cos ном = 0,87; ккд= 92 %; UН = 380 В. 

Для електроприводу горизонтального транспортера лінії виготовлення 

концентрованих кормів за каталогом вибираємо електродвигун М3:  

типу АИР112М4У3 PН = 5,5 кВт; ІН = 11,4 А; Кі = 7,0; nН = 1430 об∙хв
-1

; 

(ωн.дв. = 149,7 с
1
); Кmin= 1,6; Кmах= 2,2; cos ном = 0,86; ккд = 85,5%; UН = 380 В. 

 

Висновки 

1. Для приводу ковшового транспортера застосований трифазний 

асинхронний двигун з короткозамкненим ротором. Двигун працює в тривалому 

режимі роботи зі змінним навантаженням S1. Розрахункова потужність 

електродвигуна визначена за методом еквівалентної потужності. Із каталога 

вибраний асинхронний двигун із найблищою більшою потужністю нової серії 

АИ. 

2. Двигуни серії АИ на відміну від серії 4А мають покращені енергетичні 

показники, покращені пускові характеристики. Також двигуни серії АИ 

забезпечують підвищені показники надійності (термін служби до капітального 

ремонту не менше 10 років, але не більше 20000 год.), покращені 

віброакустичні характеристики (рівень шуму знижений у порівнянні з серією 

4 А на 10–15 дБ), знижені витрати активних матеріалів (міді – на 2,5 %, 

електротехнічної сталі – на 4 %), знижену масу і конструктивних матеріалів 

відповідно на 10–15 % і 15–20 %. Двигун основного виконання мають ступінь 

захисту IP54 і IP44. Двигуни з висотою осі обертання 200 мм і більше мають 

ступінь захисту IP23. 
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ПОБУДОВА АДИТИВНОЇ МОДЕЛІ ЧАСОВОГО РЯДУ 

 

Гонгало Н., Корзун Ю. 
 

Часовим рядом називають ряд послідовних спостережень, що 

проводяться через рівні часові проміжки: рік, квартал, місяць і т.п., в 

залежності від характеру даної змінної. Прикладом часового ряду є дані про 

щоквартальні обсяги споживання електроенергії мешканцями регіону за 

останні 4 роки, представлені в таблиці 1. 

 

Таблиця 1. Обсяги споживання електроенергії 

 

Рік 
Обсяги споживання електроенергії, тис. кВтгод. 

І квартал ІІ квартал ІІІ квартал ІV квартал 

1 5,9 4,3 5,2 9,1 

2 7,1 4,6 6,2 9,9 

3 8,0 5,3 6,4 10,4 

4 8,8 6,7 7,1 10,8 

 

Даний ряд містить сезонні коливання періодичністю 4. За графіком ряду 

можна встановити наявність приблизно рівної амплітуди коливань. Це свідчить 

про відповідність ряду адитивній моделі.  

 

 
Рис. 1. Споживання електроенергії мешканцями регіону. 
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Загальний вигляд адитивної моделі: Y=T+S+E. Побудова адитивної 

моделі зводиться до розрахунку значень Т, S та Е для кожного рівня ряду. 

Процес побудови моделі почнемо з вирівнювання вихідного ряду 

методом ковзного середнього та розрахунок середніх оцінок сезонної 

компоненти ,S для і-го кварталу. Отримуємо значення середніх оцінок сезонної 

компоненти: І квартал: ,58,01 S

 

II квартал:

 

,22 S

 

III квартал: ,05,13 S  IV 

квартал: .59,24 S   Для даної моделі маємо: 0,58-2-1,05+2,59=0,11.  

Визначимо коригуючий коефіцієнт: 03,0
4

11,0
k . Розрахуємо скориговані 

значення сезонної компоненти за формулою: ,kSS ii 

   

де і = 1,2,3,4. 

Отримано такі значення сезонної компоненти: І квартал: ,55,01 S

 
II квартал:

 

,03,22 S

 

III квартал: ,08,13 S  IV квартал: .56,24 S   

Усунемо скориговані сезонні компоненти S з вихідних рівнів ряду і 

отримаємо вирівняні данні (Т+Е) в адитивній моделі. Проводимо аналітичне 

вирівнювання рівнів (Т+Е) за допомогою лінійного тренду. Результати 

аналітичного вирівнювання (побудови регресії (Т+Е) залежно від t): 

.18,092,5 xT 

 

З рівняння тренду отримуємо значення .,),(, 2EESTT 

  

Розрахунки наведено у таблиці 2. 

 

Таблиця 2. Розрахунок трендової компоненти та похибок 

t Y S Т+Е Т Т+S Е 2E  

1 5,9 0,55- 5,35 6,1 6,65 -0,75 0,56 

2 4,3 -2,03 6,69 6,28 3,98 0,32 0,1 

3 5,2 -1,08 7 6,46 4,66 0,54 0,29 

4 9,1 2,56 6,54 6,64 9,2 -0,1 0,01 

5 7,1 0,55 6,55 6,82 7,37 -0,27 0,07 

6 4,6 -2,03 6,9 7 4,7 -0,1 0,01 

7 6,2 -1,08 8 7,18 5,38 0,82 0,67 

8 9,9 2,56 7,34 7,36 9,92 -0,02 0,00 

9 8 0,55 7,45 7,54 8,09 -0,09 0,01 

10 5,3 -2,03 7,6 7,72 5,42 -0,12 0,01 

11 6,4 -1,08 8,2 7,9 6,61 0,3 0,09 

12 10,4 2,56 7,84 8,08 10,64 -0,24 0,06 

13 8,8 0,55 8,25 8,26 8,81 -0,01 0,00 

14 6,7 -2,03 9 8,44 6,14 0,56 0,31 

15 7,1 -1,08 8,9 8,62 6,82 0,28 0,08 

16 10,8 2,56 8,24 8,08 11,36 -0,56 0,31 

 

Коефіцієнт детермінації для даної моделі .965,02 R

 

Отже, можна сказати, 

що адитивна модель пояснює 96,5 % загальної варіації рівнів часового ряду 

споживання електроенергії за останні 16 кварталів. 
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Рис. 2. Споживання електроенергії мешканцями регіону: 1 – фактичні 

значення рівнів ряду; 2 – вирівняні за трендом; 3 – отримані за адитивною 

моделлю. 
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ОСНОВНЕ РІВНЯННЯ РОБОТИ БАРАБАННОГО МОЛОТИЛЬНОГО 

АПАРАТА 

 

Власенко С. І., магістрант

 

 

За В. П. Горячкіним енергія, яка надається молотильному барабану (рис. 

1.) затрачається на подолання опорів двох категорій:  

- опір у підшипниках і передатніх механізмах та опір повітря; 

- опір пов’язаний з процесом обмолоту, у результаті якого змінюється 

фізичний стан оброблюваного матеріалу. 

 
Рис. 1. Бильний молотильний апарат 

                                                      
 Керівник: Заєць М. Л. 
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Тому потужність, що затрачається на привод барабана становить [1]: 

 

1 2N N N  ,       (1) 

де N1 – потужність, що затрачається на подолання опорів першої 

категорії; 

N2 – потужність, що затрачається на подолання опорів другої категорії. 

 
3

1N A m B l       ,      (2) 

де А – коефіцієнт, що враховує питомий момент сили тертя, який 

припадає на кілограм маси барабана ( 2A 2,6 10 H м кг    для штифтового і 
2A 0,2 10 H м кг    для бильного); 

m – маса барабана, кг; 

B – коефіцієнт, що залежить від щільності повітря, форми і розмірів 

обертових частин барабана ( 4B 7,3 10 кг   для штифтового барабана і 
4B 9,7 10 кг   для бильного); 

l – довжина барабана, м; 

ω – кутова швидкість обертання барабана, с
-1

. 

 

2N P V  ,       (3) 

де P – повне колове зусилля на бичах чи штифтах, Н; 

V – колова швидкість точок бича, м/с. 

 

Повне колове зусилля на бичах чи штифтах становить [2]: 

 

1 2P P P  ,                                                   (4) 

де P1 – сила удару, Н; 

P2 – зусилля на подолання опору протягуванню маси крізь робочий зазор 

між барабаном та підбарабанням, Н. 

 

За рівномірної подачі, маса, захоплена за час одного удару одним билом, 

становить [2]: 

0m t q  ,     (5) 

де t  – час удару, с; 

0q  – пропускна здатність апарату, кг/с. 

 

Імпульс ударної сили становить [3]: 

 

 1 0P t m V V     .     (6) 

Оскільки 0V 0 , то: 
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1 0

m
P V q V

t




    .     (7) 

 

Згідно теорії В. П. Горячкіна: 

 

2P f P  ,        (8) 

 

де f – коефіцієнт тертя, що залежить від конструкційних особливостей 

барабана та підбарабання, фізико-механічних властивостей хлібної маси  

( f=0,60…0,65 – для бильних барабанів і f=0,70…0,80 – для штифтових). 

Тому: 

0P q V P f    , 

або 

0q V
P

1 f





.       (9) 

Підставляючи отримане значення в (3) отримаємо: 
2

0
2

q V
N

1 f





.      (10) 

У момент холостого ходу барабана, тобто коли немає подачі хлібної маси, 

різниця N-N1 затрачається на зростання кутової швидкості барабана. Також 

можна записати: 

1 2

d
N N J N

dt


     ,     (11) 

де 
d

dt


 – прискорення, надається барабану, с

-2
; 

J – момент інерції барабана, кг·м
2
. 

 

Оскільки N1 складає 5% від N, то: 
2

0d q V
N J

dt 1 f





   


.     (12) 

Отримане рівняння, яке пов’язує між собою характеристики двигуна 

комбайна N, момент інерції барабану J та подачу хлібної маси q0, має назву 

основного рівняння молотильного барабану. Що нада змогу визначати баланс 

параметрів молотильного апарату та оптимізацію його роботи при різних 

значеннях факторів. 
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ВИМІРЮВАЛЬНА АПАРАТУРА ДЛЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ 

ДОСЛІДЖЕНЬ ЕЛЕКТРОПРИВОДІВ 

 

Гончар О. В., студент групи ЕТ-19-1ск

 

 

Загально енергетичні параметри електроприладів можна отримати за 

допомогою експериментального досліду за методом з використанням 

комплексу приладів змонтованих у вигляді мобільного стенда (рис. 1). 

Виходячи з того що більша частина електроприводів функціонують зі змінним 

навантаженням та виходячи з вимог стандарту основні прилади мають 

виконувати функції реєстрування. 

 

 
 

Рис 1. Електрична принципіальна схема стенда для випробування 

електроприводів 

 

                                                      
 Керівник: Коновалов О. В. 
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До складу стенда входять: трифазний ватметр (KE), амперметр (A) та 

вольтметр (V). Ватметр та амперметр підключення через трансформатори 

струму ТА1 та ТА2, які повинні мати первинну обмотку з перемиканням 

величини струму для випробування електроприводів різної потужності або ж 

змінні трансформатори залежно від сили струму. Вольтметр (V) підключений 

до мережі через перемикач (SA) , який дає можливість почергово вимірювати 

фазну напругу на кожній з фаз. Це необхідно для контролю рівня напруги що 

приводять до початку досліджень а також симетрії напругу мережі з 

використанням показуючого вольтметра (A). Двигуни протягування діаграму 

діаграму паперу вмикають перемикачами SA1, SA2 , SA3, при цьому записують 

параметри необхідні для даних досліджень [1]. 

Секундомір реєстрування має можливість ввімкнення як в ручному 

режимі так і за участю блока автоматичного з контактним електромагнітним 

пускачем (КМ). Параметр обліку часу дає можливість контролювати  час який 

потрібний для проведення досліду. Також за показниками ватметра за наявності 

часового відрізка роботи без електролічильника отримують витрати 

електроенергії за час досліду. Дотримання безпеки устаткування   від режимів 

аварійної роботи  відбувається з використанням автоматичних вимикачів (QF), 

а параметр напруги сигналізується  лампою сигналізування (HL). 

Параметр точності приладів реєстрації – 2,5. Згідно плану, перед 

функціонуванням циклу проведення дослідження даний стенд підімкненням 

паралельно мобільного комплекту приладів К505, в якому встановлені прилади 

з класом точності 0,5. Всі вимірювальні прилади повинні мати пломбу і 

свідоцтво про проведення державної або відомчої метрологічної перевірки. 

Коефіцієнт трансформації трансформаторів ТА1 та ТА2 вибирають з 

таким розрахунком, щоб одержати діаграму приблизно в середній частині 

діаграмного  паперу, а при можливих стрибках струму або потужності 

записуючий пристрій не повинен виходити за межі діаграми. Первинний струм 

трансформаторів струму повинен бути більшим струму навантаження. На час 

пуску електроприладів трансформатори струму шунтують [2]. 

Швидкість з якою папір для діаграм протягується обирають відповідно 

від частоти зміни навантаження в електроприводі . Лінії запису не повинні 

зливатися і мають бути придатними для вимірювання параметра в будь-який 

момент часу. Досліди проводять в три етапи по п’ять  разів  повторності.  

Висновки  

Для експериментальних досліджень електроприводів використовується 

спеціальна апаратура. Загально  енергетичні параметри електроприладів 

можна отримати за допомогою експериментального досліду за методом з 

використанням комплексу приладів змонтованих у вигляді мобільного стенда. 

До складу стенда входять: трифазний ватметр (KE), амперметр (A) та 

вольтметр (V). Ватметр та амперметр підключення через трансформатори 

струму ТА1 та ТА2, які повинні мати первинну обмотку з перемиканням 

величини струму для випробування електроприводів різної потужності або ж 

змінні трансформатори залежно від сили струму. 
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КОНСТРУКЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНІ РІШЕННЯ КОЛЕКТОРІВ 

ДОЇЛЬНОГО АПАРАТА 
 

Аврамчук В. В., магістрант 

 

Доїльний апарат складається з доїльних стаканів, колектора, пульсатора, 

комплекту гнучких шлангів різного діаметра, котрі поєднують в одну 

повітропровідну систему складові, та доїльного відра. В свою чергу, колектор 

та доїльні стакани становлять підвісну частину доїльного апарата (рис. 1) [1]. 

 
 

Рис. 1. Підвісна частина доїльного апарата фірми «DeLaval» МС-31: 1 – 

доїльний стакан; 2 – колектор; 3 – розподільна камера колектора з двома 

вхідними патрубками; 4 – молочний патрубок 

 

Доїльні стакани безпосередньо контактують із організмом тварини, тому 

виконує функцію молоковиведення. Доїльні стакани забезпечують реалізацію 

заданих режимів роботи відповідного типу доїльного апарата.  

                                                      
 Керівник: Медведський О. В. 
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Колектор доїльного апарата призначений для розподілення змінного 

тиску від пульсатора до міжстінкових просторів доїльних стаканів, збирання 

молока, виведеного від окремих часток вим’я, з піддійкових просторів доїльних 

стаканів та його транспортування в молокозбірник (доїльне відро), 

забезпечення такту відпочинку в тритактних доїльних апаратах [1].  

Залежно від прийнятого режиму роботи пульсатора доїльного апарата 

колектори бувають (рис. 2) [2]: 

 за кількістю реалізованих тактів – двотактні та тритактні; 

 за конструкційними особливостями – двокамерні, трикамерні та 

чотирикамерні. 

 

 
 

Рис. 2. Конструкційні схеми колекторів доїльних апаратів: а – тритактне 

виконання б – низьковакуумне виконання; в – двотактне виконання; 1к – камера 

з незмінним вакуумметричним тиском; 2к – камера для накопичення молока від 

доїльних стаканів; 3к – камера з незмінним атмосферним тиском;  

4к – камера розподілу вакуумметричного або атмосферного тиску до 

міжстінкових просторів доїльних стаканів.  

 

Колектори доїльного апарата різних виробників мають відмінний 

матеріал конструкційних елементів, відрізняються об’ємами молочних камер, 

мають різний дизайном та технологічні характеристики та особливості 

функціонування. Так колектор для тритактного доїльного апарата (рис. 2, а) має 

складну конструкцію. Складність конструкції викликає складність сервісних 

дій та експлуатації такого колектора. Недоліком тритактного колектора є 

присутність клапана, який спричиняє перешкоди потоку молока, викликає 

диспергування та відкладення молочного жиру. Проміжним варіантом є 

низьковакуумний колектор (рис. 2, б), який дозволяє знизити рівень 

вакуумметричного тиску під дійкою корови та інтенсифікує вивільнення 

молочної камери від молока. Але з такою конструкцією важко реалізувати 

попарний режим доїння. Найбільш поиреним є двотактне виконання колектора 

доїльного апарата (рис. 2, в). Такий колектор дає змогу реалізувати попарний 

режим та швидке доїння. Недоліком двотактного колектора є переповнення 

молочної камери молоком, оскільки недосконала система нижнього підводу 

повітря. 
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Тому, виникає наукове завдання пошуку технічного рішення конструкції 

колектора доїльного апарата з можливістю ефективного виведення 

накопиченого у молочній камері молока. 
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АНАЛІЗ ОСНОВНОГО РІВНЯННЯ РОТОРНОГО МОЛОТИЛЬНОГО 

АПАРАТУ 

 

Войнов О. Г., магістрант

 

 

Аналізуючи основне рівняння молотильного ротора можна встановити 

залежності режимів його роботи, продуктивності та затрат енергії. 

Без хлібної маси ротор набуватиме наступного прискорення [1, 4]: 

 

d N

dt J







.      (1) 

При завантаженні молотильного аксіального апарату значення 

прискорення запишеться наступною залежністю [1]: 
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.    (2) 

 

Графічні залежності зміни прискорення ротора від його кутової 

швидкості побудовані за формулами (1) та (2) наведені на (рис. 1.). Точка 

перетину а гіперболи 1 побудованої за формулою (1), та прямої 2, побудованої 

за формулою (2) визначає величину критичної кутової швидкості ωкр за якої 

двигун даної потужності працює із повним завантаженням. Тому потужність 

двигуна повинна бути такою, щоб кр р  , де ωр – робоча кутова швидкість 

ротора. 

Прирівнявши вирази (1) та (2) отримаємо: 
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0
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, 

звідки: 

                                                      
 Керівник: Заєць М. Л. 
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Рис. 1. Зміна прискорення 
d

dt


 ротора від його  кутової швидкості ω: 1 – 

„надходження” прискорення; 2 – „витрата” прискорення. 

 

Для сучасних роторних молотильних апаратів з метою усунення впливу 

нерівномірності надходження хлібної маси приймають наступне 

співвідношення між потужністю та моментом інерції [2, 3]: 

 

 N 0.75...1.5 J .      (4) 

 

Затрати потужності на одиницю сепарованої маси становить [3]: 

   

2 2 2

0

N V r

q 1 f 1 f


 

 
,      (5) 

 

Маса обмолоченого матеріалу, що припадає на одиницю потужності 

визначаться з виразу: 

 0

2 2

1 fq

N r 





.      (6) 

 

Аналізуючи дані залежності видно, що найменша витрата енергії на 

обмолот буде при низьких частотах обертання і діаметрі ротора. Діаметри 

роторів у сучасних зернозбиральних комбайнах знаходяться в межах 

D=500...700 мм. Зернозбиральні машини розроблені зарубіжними виробниками 

обладнані молотарками з діаметром ротора 762 мм. 

Такі ж висновки можна зробити із виразу для визначення маси 

обробленого матеріалу, що припадає на одиницю потужності. 
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ВПЛИВ НЕЛІНІЙНИХ НАВАНТАЖЕНЬ НА РОБОТУ ЕЛЕКТРИЧНОЇ 

МЕРЕЖІ З ПОНОВЛЮВАНИМИ ДЖЕРЕЛАМИ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ 

 

Онищук В. В., студент групи ЕТ-19-1ск

 

 

При вирішенні різних завдань проектування, експлуатації та 

реконструкції електричних мереж виникають питання забезпечення 

електромагнітної сумісності систем, що досліджуються або проектуються. 

Одним з аспектів проблеми електромагнітної сумісності є виникнення 

нелінійних спотворень кривої напруги мережі або не синусоїдних режимів. 

Дане питання на сьогоднішній день в Україні найбільш актуально стоїть 

при проектуванні та експлуатації мереж з розподіленої генерацією електричної 

енергії з вітроенергетичними установками. Це пов’язано з тим, що доля 

електричної енергії, що генерується вітровими електростанціями в електричну 

мережу за останні 5 років зросла від 0,3% до 2,15%, а встановлена потужність 

вітроенергетичного сектору України, станом на кінець 2019 року, досягла 1170 

МВт. Лише за минулий рік в Україні введено в експлуатацію 637,1 МВт, що 

означає майже 10-ти кратне зростання над показниками 2018 року – 67,8 МВт 

[1]. 

Проблема електромагнітної сумісності вітроустановок з розподільною 

мережею на сьогоднішній день є не до кінця вивченою. В основному 

проводяться дослідження питань виникнення і впливу вищих гармонік, що 

генеруються вітроустановками [1, 2]. Також, серед інших проблем в мережах з 

розподіленою генерацією, актуальним є питання виявлення джерел 

спотворення і оцінки їх внеску в погіршення якості електроенергії у точці 

загального приєднання [2]. Однак недостатньо вивчене питання впливу джерел 

спотворень напруги безпосередньо на роботу вітроенергетичної установки. 

Дослідження впливу джерел спотворення синусоїдної кривої напруги, що 

можуть існувати в розподільній мережі, на роботу вітроенергетичних установок 

проводилось на імітаційній моделі вітроенергетичної станції, яка представляє 

                                                      
 Керівник: Коновалов О. В. 
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собою 13 вітроустановок типу DFIG з регульованою швидкістю обертання з 

частковим перетворенням частоти. 

За результатами досліджень виявлено, що спотворення синусоїдної 

кривої напруги та наявність в спектрі напруги мережі гармонійних спотворень 

безумовно впливає на роботу вітроустановки, однак цим впливом у більшості 

випадків можна знехтувати. 

Але постає питання визначення результуючих нелінійних спотворень 

синусоїдної кривої напруги мережі, оскільки вони є одною з основних причин 

погіршення якості електроенергії. Оскільки кількісною оцінкою нелінійних 

спотворень коефіцієнт нелінійних спотворень, то необхідно мати спосіб його 

розрахунку, коли в мережі присутні декілька джерел спотворень різної 

конфігурації. 

За результати моделювання виявлено, що у випадку, коли фази гармонік 

усіх джерел спотворення відомі заздалегідь, результуюче значення з 

достатньою точністю можна отримати векторним сумуванням амплітуд 

окремих гармонік.  

На рис. 1 зображено зміни амплітуд 5-ої гармоніки при моделюванні та 

розрахунку у випадках, коли фази гармонік напруги вітроенергетичної 

установки та фази гармонік напруги джерел спотворення синфазні, протифазні 

та квадратурні. 

 

 
 

Рис. 1. Зміни амплітуд 5-ої гармоніки при моделюванні та розрахунку з 

відомою конфігурацією джерел спотворень 

 

Однак, на практиці неможливо точно визначити параметри окремих 

джерел спотворень синусоїдної кривої напруги, тому подальше дослідження 

проводилось за допомогою метода Монте-Карло. Для джерел спотворення 

напруги мережі були генеровані випадкові значення фаз окремих гармонійних 

складових, розподілених за нормальним законом та проведено ряд моделювань 

для різних груп фаз. 
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Такий підхід може бути рекомендовано при розрахунках несинусоїдності 

в електричних мережах з розподіленою генерацією та нелінійними 

навантаженнями з випадковим характером розподілу фаз вищих гармонік. 
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ОЦІНКА КОНСТРУКЦІЙНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ 

ПЕРИСТАЛЬТИЧНИХ НАСОСІВ 
 

Боньковський О. Ю., магістрант

 

 

Перистальтичний насос належить до насосів об’ємної дії. Насоси такого 

типу складаються із корпуса 1, трубки із еластичного матеріалу 2 та робочого 

органу 3 у вигляді пари роликів чи будь-якого конструкційного рішення 

витискувального пристрою (рис. 1) [1]. 

 

 
 

Рис. 1. Схема принципу роботи перистальтичного насоса: 1 – корпус; 2 – 

гнучка трубка; 3 – ротор із робочими виступами. 

 

Принцип роботи перистальтичного насоса полягає в тому, що 

переміщення середовища відбувається за допомогою натискних виступів 

ролика. Еластична трубка звільняючись від натискного виступу ролика, 

повертається у початковий стан. При цьому різко збільшується внутрішній 

об’єм трубки, що спонукає до виникнення вакууму. У порожнину з низьким 

                                                      
 Керівник: Медведський О. В. 
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тиском надходить порція повітря із вакуумної мережі доїльного апарата. Цикл 

роботи повторюється при кожному натисканні та відновленні форми 

еластичного трубчатого елементу насоса [2]. 

Переваги перистальтичних насосів визначаються наступним [3, 4]: 

 простота конструкції, низькі експлуатаційні видатки, низьковитратне 

сервісне обслуговування, спрощений ремонт; 

 відсутність ризику забруднення середовища, оскільки робочі органи 

взаємодіють із середовищем через еластичну герметичну трубку, що 

дозволяє використовувати такий насос для перекачування агресивних 

середовищ; 

 відсутній негативний вплив перистальтичного насоса на навколишнє 

середовище і навпаки; 

 еластична робоча трубка – єдиний елемент, який зношується та 

потребує періодичної заміни з мінімальною трудомісткістю виконуваної 

операції; 

 здатність перистальтичного насоса працювати у зворотному режимі, 

тобто, при заміні всмоктувального патрубка на нагнітальний і навпаки, 

що можна використати під час самоочищення; 

 відносна безшумність роботи під час експлуатації; 

 робоче середовище подається рівномірно, з достатньою точністю та 

плавністю потоку; 

 характерна властивість перистальтичного насоса до 

самовсмоктування, що забезпечує можливе його застосування для 

піднімання рідини із глибини 9 метрів у системах водопостачання; 

 безпроблемний сухий пуск, у випадку відсутності робочого 

середовища у порожнині еластичної трубки; 

 можливість зміни еластичної трубки без розбирання насоса; 

 простота в очищенні та налаштуванні насоса; 

 відсутність у конструкції ущільнень, клапанів, мембранних 

пристроїв, сальників та інших елементів, котрі досить швидко виходять із 

ладу та потребують контролю та заміни, що значно знижує 

експлуатаційні видатки. 

До недоліків перистальтичних насосів належать [2, 3]: 

 температурні обмеження та обмеження за тиском під час роботи, що 

пов’язано з матеріалом еластичного робочого органу; 

 обмежені галузі застосування перистальтичних насосів; 

 можна отримати пульсуючий потік середовища, особливо це 

спостерігається за умови недостатньої частоти обертання ротора; 

 гнучка трубка потребує якісного моніторингу її стану та вчасної 

заміни. 

Таким чином, перистальтичні насоси мають як конструкційні так і 

експлуатаційні переваги перед ротаційними пластинчастими вакуумними 

насосами, котрі найбільш поширені у вакуумних системах доїльних установок. 
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ФУНКЦІЯ УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ МАШИН ДЛЯ ЗБИРАННЯ 

ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ 

 

Попок В. І., магістрант

 

 

Використовуючи результати комп’ютерних експериментів за вартісним 

критерієм – питомими сукупними витратами коштів (Е) виникає можливість 

оцінення ефективності процесу збирання цукрових буряків [1]. Сезонна площа  

(
opt

pS ) бурякозбирального комбайна вважатиметься оптимальною, якщо Е 

набуває мінімального значення: 

 

[({ }) ] minopt

pS E   .    (1) 

Питомі сукупні витрати коштів на виконання процесу включають – 

питомі експлуатаційні витрати (Втн) процесу та питомі втрати (Втл) врожаю 

культури через несвоєчасне її збирання:  

Е= Втн+Втл.       (2) 

 

Питомі експлуатаційні витрати (Втн) на використання визначають 2 : 

 

Втн 1 2 3 4C C C C    ,       (3) 

де С1 – оплата праці комбайнера, грн/га;  

С2 – вартість витрачених паливно-мастильних матеріалів, грн/га;  

С3 – відрахування на амортизацію комбайна, грн/га;  

С4 – відрахування на поточний ремонт і технічне обслуговування, грн/га. 

 

Відповідно до обсягу фактично виконаних робіт агрегатом питомі 

витрати коштів на оплату праці тракториста приведені до одиниці площі ріллі 

визначають:  

1 2
1

( ... )1 2 n n

год

m П m П m П
C

W

  
 ,   (4) 
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де m1, m2, ... mn – кількість робітників, які обслуговують агрегат окремо 

для кожної кваліфікації (розряду);  

П1,П2,...,Пn – оплата праці за годинну норму виробітку робітника кожної 

кваліфікації, грн./год;  
годW  - годинна продуктивність машини, га/год.  

 

Вартість паливо-мастильних матеріалів визначається за формулою: 

 

2 кC Ц Q  ,     (5) 

де кЦ  - комплексна ціна одного кілограма палива, грн./кг.;  

Q  - витрата паливно-мастильних матеріалів, кг/га. 

 

Відрахування на амортизацію: 

3
100 ф

Б n a
C

S

 



,     (6) 

де Б  - балансова вартість машини, грн;  

n  - кількість машин;  

a  - норма відрахувань на амортизацію, %. 

 

Значення коефіцієнта kr відображає відношення фактично виконаного 

обсягу робіт, до планового річного навантаження [2]: 

год з

S
k

W T



.     (7) 

 

Відрахування на поточний ремонт та технічне обслуговування: 

4
100 год

Б n p k
C

W Т

  


 
,     (8) 

де p  - норма відрахувань на поточний ремонт та технічне 

обслуговування комбайна, %;  

Т  - нормативне річне завантаження комбайна, год. 

 

Вартісне уцінення втрат врожаю (Втл) культури здійснюється за 

формулою [3]: 

 

ТЛВ U S V   ,     (9)  

де U  – максимальна врожайність, ц/га;  

S  – несвоєчасно оброблена площа, га;  

V  – ринкова вартість культури, грн/ц; . 
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За допомогою вище наведених математичних моделей для визначення 

експлуатаційних витрат бурякозбирального процесу можна оцінити 

ефективність реалізації проекту централізованого збирання цукрових буряків. 

Основні втрати при збиранні цукрових буряків є більшими, ніж у інших 

сільськогосподарських культур. Під час збирання цукрових буряків виникають 

причини ризиків, які можуть негативно вплинути на бурякозбиральний процес, 

що зумовлює несвоєчасності збирання цукрових буряків та втрати його врожаю 

через замерзання. 

Для оцінення ефективності реалізації проекту централізованого збирання 

цукрових буряків необхідно визначити експлуатаційні витрати на виконання 

механізованих робіт та втрати через несвоєчасність їх виконання. Це дає 

можливість розробляти організаційно-технологічні рекомендації щодо 

ефективного управління проектом системи централізованого збирання 

цукрових буряків. 
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РОЗРАХУНОК ПАРАМЕТРІВ ДОЗУВАЛЬНОГО ПРИСТРОЮ РІДКИХ 

ДОБРИВ  

 

Бець О. О., магістрант

 

 

Після виходу робочої рідини із сопла утворюється робочий потік, що 

складається з повітря та розпиленої у ньому великої кількості найдрібніших 

частинок рідкого добрива. При цьому потік рівномірно подається по мірі 

віддалення від вихідного отвору, його маса поступово зростає, оскільки ним 

захоплюється навколишні частинки повітря, а швидкість зменшується у певній 

залежності від відстані. 

Секундна витрата рідини 
cQ  (л/с) дозуючим пристроєм становить [1]: 

м р

c 4

В Q
Q

3.6 10




 


,      (1) 
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де υм – швидкість руху агрегату, км/год; 

Bp – робоча ширина захвату, м; 

Q – норма витрати робочої рідини, л/га. 

 

Тоді число дозуючих zп пристроїв повинно становити [1, 2]: 

c
n

1c

Q
z

Q




 ,       (2) 

де 
1c

Q'  – секундна витрата через один дозатор, л/с. 

 

Витрата робочої рідини через один дозатор можна визначити [2]: 

 
3

1cQ 10 S 20 g P    ,      (3) 

 

де μ – коефіцієнт витрати ( μ 0.41 ); 

S – площа поперечного перерізу вихідного отвору сопла, мм
2
; 

P – тиск при вході рідини у сопло, кПа. 

 

Швидкість виходу струменя із сопла становить: 

 

x
x

c

r
2,08 0,145

d
 

 
  

 
,      (4) 

де υх – падіння швидкості із віддаленням від вихідного отвору (рис. 1.), 

м/с; 

r – радіус поперечного січення струменя на віддалі lx від сопла, м; 

dc – діаметр вихідного отвору, м.  

d 

α 
rx 

x 

lx 

 
 

Рис. 1. Схема подачі рідких добрив 

 

Середнє значення вихідної швидкості дещо менше від розрахункового: 

 

ср k  ,      (5) 

де k=1 – для отвору, що звужується; 
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k=0,785 – для циліндричної труби;  

k=0,75 – для дифузора з кутом розширення 8...10
o
. 

 

Діаметр отвору розпилювача можна визначити за формулою [3, 4]: 

 

c
c

ср

Q
d 35,7




 .     (6) 

 

Під час розрахунків приймають υср=2,0...3,5 м/с – для мінімального 

дозування; υср=5...6 м/с – максимальна швидкість необхідна для підвищеного 

дозування добрив. 

Аналізуючи вище викладене, можна зробити наступний висновок, що за 

умови зміни способу проектування та конструкційних параметрів, зокрема 

форма сопла та його діаметру та тиску розчину, можливо спрогнозувати, дійсну 

дозу внесення рідких добрив під час сівби технічних культур. 
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СУЧАСНІ ПИТАННЯ ОЧИЩЕННЯ ПЛОДООВОЧЕВОЇ ПРОДУКЦІЇ  
 

Молітвін І. А., магістрант 

 

Переважно в якості робочих органів обладнання для очищення 

плодоовочевої продукції залишаються пристосування у вигляді ножа з різним 

конструкційним виконанням різальної поверхні. На ефективність використання 

обладнання незалежно від конструкційного виконання впливають наступні 

чинники [1, 2]: 

- характер руху ножа та його спрямування; 

- геометрична форма різальної поверхні; 

- форма та геометрія плодів для очищення; 

- фізико-механічні властивості плодоовочевої сировини. 
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Ножове обладнання для очищення плодоовочевої сировини в цілому, та 

плодів перцю солодкого зокрема, має форму прямолінійну трубчасту або 

конічну циліндричну форму, можлива форма конічної фрези. Робочі різальні 

органи у вигляді конічної або прямолінійної чи трубки найбільш поширені. Це 

зумовлено тим, що під час очищення перцю солодкого наведена вище форма 

робочого органу забезпечує якісне відокремлення насіннєвої частини плоду від 

іншої його частини [2].  

Робочі органи різання конічної форми, на відміну від трубчастих, 

забезпечують значно легше просування насінника до середини корпуса. Це 

можна пояснити тим, що за початком процесу надрізання перцю, при 

наступному рухові насінника у внутрішню порожнину ножа, конічний корпус 

робочого органа не тисне на стінки плоду, при цьому створюються умови його 

вільного вивільнення. Використання конусної форми сприяє на початку 

процесу проникнення ножа забезпечити надійну взаємодію із плодом перцю 

солодкого. Такий спосіб має широке застосування при використанні 

вакуумного пристосування для видалення насінника та очищення від насіння 

порожнини плоду перця. Ножі із конічною формою корпусної частини мають, 

як правило, однобічне загострення різальної кромки (рис. 1) [2].  

 
Рис. 1. Схеми зубів різальних кромок робочих органів очищення овочів:  

а – рівносторонній трикутник; б – нахилені зуби із ефектом самоврізування; в – 

нерівносторонній трикутник; г – призматичні зуби із похилою спинкою для 

забезпечення ефекту самоврізування; д – зуби із двогранною ріжучою кромкою; 

е – загнуті у дугу зуби із ефектом самоврізування; h – розмір за висотою, t – 

відстань між вершинами зубів, β – нахил зубів, γ – кут під яким загострена 

ріжуча кромка зубів [2]. 



НАУКОВІ ЧИТАННЯ – 2021 

39 

У більшості випадків використовують конічні або сферичні ножі з 

гладкою прямолінійною різальною кромкою. Така форма прийнятна для 

використання різальних операцій стосовно пластичний об’єктів. Саме така 

форма набула широкого використання для відокремлення частин плодоовочевої 

продукції котрі мають сферичну або циліндричну форму. При цьому лезо 

загострюють з вибором кутав діапазоні від 15 до 30 градусів. Деякі дослідники 

вказують на отримання якісного зрізу при використання деякого оптимального 

співвідношення швидкості руху ножа та швидкості подачі від 30 до 50 [2, 3].  

Незалежно від геометричної форми циліндричного корпуса робочого 

органу, може бути використано декілька варіантів типів ножів та виконань 

різальної кромки [2]. 

Запропоновані форми ножової поверхні робочого органу муть 

використовуватись для очищення переважного переліку плодоовочевої 

продукції, зокрема для перцю солодкого та цибулі. 
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РОЗРАХУНОК ТРАНСПОРТУЮЧИХ ПРИСТРОЇВ 

КАРТОПЛЕЗБИРАЛЬНИХ МАШИН 

 

Бурковський В. І., магістрант

 

 

Пруткові елеватори знайшли широке застосування через простоту 

конструкції та можливість підіймання і транспортування пласта під кутом 0
20  і 

більше. 

Зважаючи на зміну фізико-механічних властивостей ґрунту зі зміною 

його вологості оптимальні значення швидкості елеватора різні: під час 

сепарації ґрунту у твердому стані близько 2 м/с, а під час сепарації пластичного 

ґрунту 3...4 м/с. Для унеможливлення нагромадження підкопаного пласта і 

                                                      
 Керівник: Заєць М. Л. 
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зменшення товщини шару швидкість елеватора повинна бути у 1,3...1,6  рази 

більшою швидкості машини. 

Віддаль між осями привідного вала та ведених роликів становить, тобто 

довжина робочої вітки елеватора становить[1,2]: 

 

е

Q
A

q B


 ,       (1) 

 

де Q – подача ґрунту на елеватор (80-120 кг/(с·м)); 

q – допустиме навантаження на одиницю площі, q=50…60 кг/м
2
; 

Bе – ширина полотна елеватора, яка визначається конструкцією 

підкопуючи органів, м. 

 

Висота підіймання маси елеватором Hе та довжина робочої вітки 

пов’язані залежністю[1, 2]: 

 

еН
А

sin
 .      (2) 

 

Здатність елеватора сепарувати залежить не тільки від кінематичних 

параметрів, але й від зазору між прутками, тобто від живого перерізу елеватора, 

який можна визначити за формулою: 

 

e л e л

e л л

B m t B m d t d
100% 100%

B m t t


     
   

  ,   (3) 

де m – кількість ланок пруткового елеватора; 

tл – крок пруткового елеватора, м; 

d – діаметр прутків елеватора, м. 

 

Для інтенсифікації процесу сепарації картопляного вороху здійснюють 

струшування елеватора еліптичними зірочками. У момент струшування прутки 

елеватора рухаються по колу, що описується великою віссю еліпса (рис. 1.). У 

наслідок цього на компоненти вороху діє відцентрова сила [3]: 

 

2G
P r

g
   ,      (4) 

де G – сила ваги частинок, Н; 

ω – кутова швидкість обертання вала зірочки, с
-1

; 

r – радіус кола, що описує велика вісь зірочки, м. 
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Рис. 1. Схема дії еліптичного струшувача на транспортер картоплекопача 

 

Вертикальна складова цієї сили становить: 
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Відрив частинки від поверхні елеватора відбудеться коли 
nP G .  

Тому: 
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Звідки: 

2

g cos
n

r









   

або 

cos
n

r


  .      (6) 

Нами встановлено теоретичні залежності, які дозволяють визначити 

кінематичні та конструкційні параметри системи сепарації картопляного 

вороху, що в свою чергу, дозволить зменшити енергетичні затрати на даний 

процес та поліпшить якісні показники збирання коренебульбоплодів. 
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РОЗРАХУНОК ПАРАМЕТРІВ КОРМОЗБИРАЛЬНОЇ МАШИНИ З 

ОДГОЧАСНИМ ПРЕСУВАННЯМ МАСИ  

 

Куліш Б. М., магістрант

 

 

Тюкові прес-підбирачі застосовуються для підбирання сіна, соковитих 

кормів, вяленого стеблового матеріалу з валків та пресування в тюки 

прямокутної форми. Для формування тюків використовують преси з камерами 

змінного та сталого об’ємів.  

У міру надходження маси стебел у камеру змінного об’єму, вона формується в 

тюк, різної щільності за рахунок збільшення або зменшення робочої камери 

(рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Камера пресування матеріалу 

 

Це ущільнення відбувається за рахунок переміщення поршня по шляху 

переміщення в камері, що переборює зусилля P опору маси. Коли тюк досягає 

заданої щільності (кут відхилення рамки пресувальної камери α досягає 

максимального значення αmax), після обв’язування шпагатом, тюк видаляється 

на поверхню поля.  

Якість пресування тюка визначається його щільністю. Щільність у 

поперечному перерізі неоднакова. Нерівномірність щільності спричинюється 

тим, що у початковий момент зтискання недостатня кількість маси, яка 

накопичуться з мінімальним опором заповнення. У міру заповнення камери цей 

опір зростає. Для збільшення щільності стебел повинна досягти значення ρmax за 

                                                      
 Керівник: Заєць М. Л. 
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якого сила пресування поршня переборе зусилля P опору поршня 

гідроциліндра. 

Таким чином, процес пресування складається умовно з 2 фаз: 1 – 

заповнення та ущільнення початкового тюка; 2 – заповнення та ущільнення із 

постійним зростанням його довжини. Найбільш суттєвою є 2 фаза. 

Стосовно даного випадку тиск поршня на стебла становитиме [1]: 

p

T
q

R L



,        (1) 

де T – зусилля тиску поршня, Н; 

Rp і L – відповідно ширина та довжина тюка, м. 

 

Маса тюка становить [1]: 

p cm m t  ,       (2) 

де mc – секундна подача рослин у камеру, кг/с; 

t – час пресування, с. 

 

Тоді середня щільність тюка у процесі його формування становить [2]: 

 

p c

2 2

m m t

R L R L


 


 

   
.     (3) 

 

З іншої сторони при стиску стебел має місце наступна залежність між 

прикладеним тиском і щільністю маси [3]: 

 
  0a

q c e 1
 

   ,     (4) 

де c i a – емпіричні коефіцієнти (с≈300…500 КПа, а=(4…5)10
-3

 м
3
/кг); 

ρ і ρ0 – щільність відповідно стиснених рослин та початкова їх щільність, 

кг/м
3
. 
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.    (6) 

Побудовані на основі залежностей (1), (3) та (6) графіки (рис. 2, а) 

показують, що після надходження маси рослин 
p

m   із збільшенням кількості 

стебел, що подаються, або часу формування тюка його ширина p
R  

збільшується, а тиск q  і щільність   зменшуються. 
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Рис. 2. Закономірності зміни параметрів 
p

R , q  і   залежно від маси 

рослин 
p

m  в камерах: а – змінного об’єму; б – постійного об’єму; 
p

m   - маса 

рослин, що надійшли за час t ; 
p0

m  - маса рослин, що надійшли за час 0
t  

 

Особливістю роботи пресів із камерою сталого об’єму (рис.3.) є те, що на 

початку процесу відбувається заповнення об’єму пресувальної камери сталого 

розміру масою з невеликою початковою щільністю. Стебла, продовжуючи 

надходити до пресувальної камери за дотичною до торця тюка, що рухаться, а 

це призводить до збільшення щільності аж до утворення сформованого тюка. 

 

 
 

Рис. 3. Камера сталого об'єму пресування 

 

Побудовані за формулами (3), (4) та (6) графічні залежності (рис. 2, б) для 

машини із сталим об’ємом камери пресування дозволяють зробити наступний 

висновок: із збільшенням кількості маси, що подається, відповідно зростає 

лінійна щільність тюка. Тиск пресування q  на початку дорівнює нулю і 

залишається таким до часу 0
t t  ( 0

t  - час заповнення камери пресування масою), 

після чого із збільшенням t  різко зростає. 

З графіків зображених на рис. 2. видно, що за рахунок постійної дії 

поршня на шари стебел, які надходять у камеру змінного об’єму, щільність 
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тюка, що формується ним, вища і рівномірніша, ніж у тюка, сформованого у 

камері сталого об’єму. 
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ВСТАНОВЛЕННЯ ОСНОВНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПУЛЬСАТОРА 

ДОЇЛЬНОГО АПАРАТА 
 

Найдюк І. М., магістрант 

 

Основною складовою будь-якої системи доїння, тобто виконавчим 

механізмом, є пульсатор доїльного апарата.  

Пульсатор – призначений для забезпечення чергування тисків 

(вакуумметричного та атмосферного) у міжстінкових просторах доїльних 

стаканів, шляхом періодичного їх з’єднання з джерелом вакуумметричного 

(вакуум-провід) або атмосферного (оточуючий простір) тисків.  

Пульсатор є визначником частоти пульсації та співвідношення тактів 

доїльного апарата, залежно від налаштувань та зовнішніх умов. Так як доїльний 

апарат взаємодіє із твариною, до нього висуваються наступні вимоги [1]: 

 параметри довкілля не мають впливати на режими роботи; 

 на роботу пульсатора не повинно впливати флуктуації 

вакуумметричного тиску; 

 необхідно забезпечити регулювання робочих режимів роботи під час 

машинного доїння; 

 повинна бути мінімальна тривалість перехідних процесів; 

 матеріали пульсатора не повинні впливати на санітарну якість молока 

та здоров’я корів; 

 габаритні розміри та маса мають бути мінімальними; 

 необхідна адаптованість до різних конструкційних типів доїльних 

установок; 

 висока надійність та ремонтопридатність, а також, безпечність та 

легкість експлуатації. 

                                                      
 Керівник: Медведський О. В. 
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Найбільшого поширення набули пневмомембранні пульсатори доїльного 

апарата. Робота такого пульсатора забезпечується за рахунок використання 

потенційної енергії вакууму, тому не потрібно використовувати інших джерел 

енергії. Ця особливість є основною перевагою такого пульсатора, оскільки 

вакуумметричний тиск використовується для процесу виведення молока із 

долей вимені корови.  

До недоліків пневмомембранних пульсаторів можна віднести [2]:  

 нестабільна частота пульсації та нестабільність співвідношення тактів, 

що виникають із-за незначних змін рівня вакуумметричного тиску; 

 складність автоматичного керування та забезпечення адаптованого 

режиму доїння. 

Вказані недоліки не дають можливості втілити всі вимоги до безпечної та 

ефективної конструкції пульсатора доїльного апарата. 

Все більшого поширення набувають електромагнітні пульсатори 

доїльного апарата. Основною перевагою такого пульсатора є забезпечення 

постійної частоти пульсації. Це викликане тим, що частота пульсації не 

залежить від рівня вакуумметричного тиску. Окрім цього електромагнітний 

пульсатор здатний забезпечити адаптований режим доїння. До недоліків 

відносять необхідність потреби забезпечення електричного живлення низької 

напруги. Це може ускладнити систему розподілу електроенергії у 

тваринницькому приміщенні. 

Можливі конструкційні схеми електромагнітних пульсаторів подано на 

рис. 1 [2]. 

 
 

Рис. 1. Конструкційні схеми пульсаторів з електричним приводом: а – 

площинний якір; б – сферичний якір; в – циліндричний якір; 1 – основа 

корпуса; 2 – електромагнітна котушка; 3 – магнітний провідник; 4 – якір; 5 – 

патрубок вакуумметричного тиску; 1п – камера постійного вакуумметричного 

тиску РВ; 2п – камера зміни тисків; 3п – камера постійного атмосферного тиску 

РА. 
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Різноманістність конструкційних схем вказує на пошук раціональної 

схеми. Але у запропонованих конструкціях якір виконує функцію клапана, а під 

час такту стиску опускається дід дією власної ваги, що потребує правильного 

позиціонування. 
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СУЧАСНІ СПОСОБИ РЕГУЛЮВАННЯ ОБ'ЄМНГО ГІДРОПРИВОДУ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ МАШИН 

 

Лисюк І. М., магістрант

 

 

Гідропередача з послідовним включенням дроселя при LS-регулюванні на 

вході (рис. 1, а) допускає регулювання швидкості гідродвигуна шляхом зміни 

прохідного  перетину дроселя.  

 
                          а)       б)  

Рис. 1. Схеми послідовного включення дроселя в гідросистему: а - на 

вході; б - на виході; 1 – гідробак; 2 – насос; 3 – дросель; 4 – гідро розподільник; 

5 – гідроциліндр; 6 – запобіжний клапан. 

Тільки в тому випадку, коли напрямок дії навантаження не збігається з 

напрямком руху вихідної ланки (на схемі - штока робочого гідроциліндра). При 

цьому методі дроселювання поршень переміщається під дією зовнішнього 

                                                      
 Керівник: Заєць М. Л. 
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навантаження, яке буде переборювати тільки силу тертя поршня об 

гідроциліндр і протитиск у зливній лінії. Якщо зовнішньою силою є вага  

опускаючого вантажу, що може впасти, то подібну схему включення не можна 

застосовувати у вантажопідйомних машинах.    

Перепад тиску на дроселі (без врахування втрат у комунікаціях) у цій 

гідропередачі визначається з рівняння [1]: 

 

др нр р р  
                                                    

(1) 

де 
нр  – тиск на виході з насосу; 

p  – тиск на вході в гідродвигун. 

 

При цьому тиск на вході в гідроциліндр визначається з рівняння: 

н м

R
р

S 



,                                                 (2) 

де R – зусилля, що розвивається гідроциліндром; 

Sн – площа поршня в нагнітальній порожнині; 

ηм – ККД механічний. 

 

Отже перепад тисків на дроселі в гідропередачі з гідроциліндром 

визначається рівнянням: 

др н

н м

R
р р

S 
  


.                                       (3) 

 

Якщо в гідропередачі замість гідроциліндра є гідромотор, то рівняння (3) 

варто записати у вигляді: 

2
др н

м

М
р р

V





 
  


                                        (4) 

де М – крутний момент на валу гідромотора; 

V – робочий об’єм гідромотора. 

 

Гідропередача з послідовним включенням дроселя на виході (рис. 1, б) 

відрізняється від попередніх тим, що дросель встановлений на зливній 

гідролінії гідро двигуна [3]. У цьому випадку при будь-якому напрямку 

навантаження на штоці, поршень буде витримувати значні опори. Опір дроселя 

регулюють шляхом відкриття прохідного отвору. Закривши отвір, можна 

повністю припинити рух поршня.  

У системі із дроселем на виході, крім того, тепло, що виділилося при 

проходженні рідини через дросель, відводиться в бак; при цьому гідродвигун не 

нагрівається [2]. Перепад тисків на дроселі, включеному на виході, 

визначається аналогічно, як і для дроселя, включеного на вході (рівняння 3). 

Відомо, що швидкість поршня визначається залежністю[2]: 
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н

Q
V

S
  ,                                                   (5) 

де Q – витрата рідини через гідроциліндр. 

 

Оскільки витрата через гідроциліндр, при дросельному регулюванні 

дорівнює витраті через дросель, то можна записати [4]: 

.

2
др др дрQ Q S р


      ,                                (6) 

деμ – коефіцієнт витрати , що характеризує форму отвору; 

Sдр – площа прохідного отвору дроселя; 

ρ – щільність робочої рідини.  

 

Виражаючи швидкість поршня V рівняння (5) з урахуванням формул (3) і 

(6) будемо мати: 

 

. 2
( )

др
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н н м

S R
V р

S S


 
   


                               (7) 

Швидкість V при цьому не залежить від того, розташований дросель на 

вході в гідродвигун або на виході з нього. 

Залежність  RfV  , тобто навантажувальна характеристика 

гідроприводу, при дроселюванні на вході така ж, як і при дроселюванні на 

виході, і зображується спадаючою параболою (рис.2), кожна з парабол 

відповідає своєму ступеню відкриття дроселя 
maxдрдр SSS  . 

                         

            

     

    

     

 

             

     

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Навантажувальні характеристики гідроприводу при послідовному 

включенні дроселя 

 

Швидкість вихідної ланки при її регулюванні послідовно включеним 

дроселем пропорційна ступеню відкриття дроселя S , а її максимальне значення 
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буде при S  = 1. Максимальне навантаження на гідроциліндрі – Rmax, при якій 

вихідна ланка гальмується ( 0пV ), від ступеня відкриття дроселя не залежить. 

Відносно витрат тиску, при регулюванні послідовно включеним дроселем, 

байдуже, де виникає дроселювання потоку: на вході в гідродвигун або на 

виході.  

Однак дроселювання потоку на виході має свої переваги. При цьому 

гідродвигун працює більш стійко, особливо при знакозмінному навантаженні. Є 

можливість регулювання гідроприводу при негативних навантаженнях, тобто 

при напрямку подоланої сили R убік переміщення поршня. Крім того, при  

установці дроселя в зливній гідролінії тепло, що виділяється при дроселюванні 

потоку рідини, відводиться в бак без нагрівання гідродвигуна, як це має місце в 

схемі із дроселем на вході. У результаті гідродвигун працює в більше 

сприятливих умовах. 
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КОНСТРУКЦІЙНА ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ МАНІПУЛЯТОРА 

МАШИННОГО ДОЇННЯ КОРІВ  
 

Несін Є. В., магістрант 

 

Машинне доїння корів потребує значних затрат ручної праці оператора. 

Це пов’язано не тільки із виконанням підготовчих операцій (омивання вимені 

корови та його масаж, здоювання перших цівок молока та оцінка стану дійок), 

а, також, із надіванням доїльних стаканів на дійки корови, виконання операцій 

заключного доїння, операцій додоювання та знімання доїльних стаканів із 

вимені [1]. 

Для підвищення продуктивності праці оператора машинного доїння 

корів, перелічені вище операції необхідно автоматизувати. З цією метою 
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виробники доїльного обладнання пропонують комплектувати доїльні установки 

маніпуляторами машинного доїння (рис. 1) [2]. 

 

 
 

Рис. 1. Структурно-функціональна схема пневматично керованого 

маніпулятора: 1 – доїльні стакани; 2 – важіль підтримуючий; 3 – пневмокамера 

важеля; 4 – важіль поворотний; 5 – кронштейн; 6 – пневмокамера кронштейна; 

7 – скоба кріплення; 8 – розподільний пневмоклапан; 9 – контролер машинного 

доїння; 10 – пульсатор; 11 – колектор. 

 

Маніпулятор для доїння МДФ-1 призначений для механічного доїння 

корів, додоювання з наступним відключенням доїльних склянок від 

вакуумметричного тиску, зняття і виведення їх з-під вимені корів. 

Використовується на автоматизованих доїльних установках, що дозволяє 

суттєво підвищити продуктивність праці оператора. 

Маніпулятор доїння складається з (рис. 1.): підвісної складової (доїльні 

стакани та збірний колектор); важелів та шарнірів для регулювання бокового та 

поздовжнього положення колектора з доїльними стаканами, кріплення до 

вертикальної опори; пневмокамери машинного додоювання та пневмокамери 

виведення виведення підвісної частини; пневмоперемикача, який сполучає 

робочі порожнини пневмокамер із вакуум-проводом [3]. 

Головним виконавчим механізмом маніпулятора є контролер машинного 

доїння. Працює він залежно від інтенсивності молоковіддачі корови за 

допомогою лічильника молока. Як тільки інтенсивність доїння знизиться до 

200 мл. на хвилину, подається сигнал на пневмокамеру машинного 

додоювання. При цьому задні долі вимені піддаються додатковому 

навантаженню, що спонукає до відкривання молочного каналу для наповнення 

молоком цистерн дійок і збільшення молоковиведення. Якщо інтенсивність 

доїння не зростає, подається сигнал на пневмокамеру виведення доїльних 
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стаканів з-під вимені з одночасним відключенням вакуумметричного тиску під 

дійками корови [3]. 

Сучасний варіант маніпулятора доїння виробництва ТДВ «Брацлав» для 

автоматизованих доїльних установок комплектується пневмоциліндрами на 

заміну пневмокамерам. Це дозволяє підвищити швидкість та точність 

виконавчих дій, а також, позбутись непотрібних витрат енергії 

вакуумметричного тиску. Тобто, вакуумметричний тиск використовується 

тільки для машинного доїння та транспортування молока, а надлишковий тиск 

(створюється компресором) для виконавчих механізмів маніпулятора [4]. 

Незважаючи на позитивні сторони використання маніпуляторів для 

доїння, залишаються невирішеними деякі проблеми. Зокрема це стосується 

кінематики позиціонування доїльних стаканів відносно вимені корови. Справа в 

тому, що розподіл кількості молока у передніх та задніх долях вимені корови 

неоднаковий. Окрім того, положення стаканів не адаптоване під фізіологічну 

будову вимені. Все це потребує удосконалення конструкції маніпулятора для 

доїння корів з метою інтенсифікувати процес з усуненням шкідливих впливів та 

скорочення тривалості або усунення операцій додоювання. 
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ПЕРЕВАГИ ТЕХНОЛОГІЇ ВЕРТИКАЛЬНОГО ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ 

 

Гусаров К. В., магістрант

 

 

Вертикальний обробіток ґрунту може стати дієвим інструментом для 

підготовки полів з великою кількістю пожнивних залишків. Ця передова 

технологія дозволяє розпушити грунт для безперешкодного розвитку кореневої 

системи вирощуваних культур, а також забезпечує вільний доступ до них води і 

поживних речовин протягом всього сезону вегетації, дозволяючи повністю 

розкрити потенціал їх врожайності. Проте для втілення цієї можливості 

потрібно підготувати рівне і однорідне насіннєве ложе – не тільки поверхневий 

шар ґрунту, але і, що особливо важливо, зону кореневої системи рослин, 

розпушення якої є запорукою їх повноцінного розвитку на ранньому етапі. 

                                                      
 Керівник: Заєць М. Л. 
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Наші клієнти давно проявляли великий інтерес до ґрунтообробної машини, 

здатної виконати це завдання, але до сьогоднішнього дня її просто не існувало. 

Агрегати для вертикального обробітку ґрунту є єдиними у своєму роді 

знаряддям, які здатні ефективно подрібнити пожнивні залишки, змішати їх з 

ґрунтом і рівномірно вирівняти поверхню поля, формуючи рівне і однорідне 

насіннєве ложе. 

Перевагами вертикального обробітку грунтує: 

 подрібнення пожнивних залишків і ретельне змішування їх із грунтом. 

 знищення дрібних бур’янів. 

 руйнування кірки на поверхні ґрунту та усунення ущільнень у 

підповерхневому шарі. 

Економія витрат: 

 завдяки своїй конструкції агрегати не потребують великої тягової 

потужності, що дозволяє використовувати його на більшій робочої 

швидкості без зайвого споживання палива. 

 у результаті робота з подрібнення та закладення пожнивних залишків 

стає виключно економічною (рис. 1.). 

 

 
Рис. 1. Середня витрата палива в порівнянні за типами агрегатів 

 

 
Рис. 2. Економічна ефективність роботи знаряддя для вертикального 

обробітку в порівнянні з іншими машинами 

 

Диски True-Tandem 330 Turbo подрібнюють навіть найжорсткіші 

рослинні залишки всьогоза один прохід, не залишаючи за собою незакладеної 

стерні або ущільнень по колії трактора. Вони відмінно підготують Ваші поля 
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після кукурудзи: розпушать скріплений корінням шар і ретельно змішають всі 

залишки, прискорюючи процес їх розкладання (рис. 3.). 

 

 
Рис. 3. Поле під час обробітку 

 

Робочі органи відмінно справляються і зі знищенням озимих бур’янів, 

виконуючи цю роботу без забивання робочих органів. Він вивертає 

сходибур’янів разом з корінням на поверхню ґрунту, де вони потім засихають. 

Вони також готують рівне насіннєве ложе для мінімізації “підстрибування” 

сівалки і забезпечення однакової глибини сівби насіння. Якісне вирівнювання 

також сприяє рівномірному проростанню сходів (рис. 4.). 

 
Рис. 4. Площа до та після обробітку агрегатом True-Tandem 330 Turbo 

 

За рахунок своєї ефективно продуманої конструкції агрегат для 

вертикального обробітку ґрунту True-Tandem 330 Turbo відрізняється високою 

продуктивністю при малій енергоємності. Цей агрегат був створений і 

випробуваний людьми, що працюють на землі, з урахуванням досвіду роботи і 

побажань таких же практиків землеробства. Завдяки потужній рамі, тандемним 

рушіям на центральній і бічній секціях, надійним підшипникам та міцному 

шасі, він виключно ефективно використовує можливості Турбо-дисків. 

Вирівнювальні катки оснащені спірально розташованими планками з плоским 



НАУКОВІ ЧИТАННЯ – 2021 

55 

профілем і не мають центрального вала, за рахунок чого збільшується їх 

міцність і запобігає забиванню ґрунтом та рештками.  
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ТЕОРЕТИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ПЛЮЩИЛЬНИХ АПАРАТІВ 

КОРМОЗБИРАЛЬНИХ КОМБАЙНІВ 

 

Яценко В. Ю., магістрант

 

 

Під час подрібнення матеріалу вальцевими апаратами кормзбиральних 

комбайнів потрібно, щоб виконалась умова затягування маси рухомими 

поверхнями вальців у робочий зазор (рис. 1.). 

При обертанні вальців навколо осей 
1

O  і 
2

O  на коробочку разом із силою 

тяжіння будуть діяти нормальні сили 
1

N  і 
2

N  та сили тертя 
1

F  і 
2

F . Вальці 

встановлені із деяким зазором h . Оскільки сила ваги m g  є дуже малою у 

порівнянні із силами тертя, то захоплення коробочки відбувається під дією 

останніх. Тому умову захоплення можна записати у вигляді [1, 2]: 
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Рис. 1. Схема захоплення маси вальцями 

 

Оскільки: 

 

                                                      
 Керівник: Заєць М. Л. 
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1y 1F F cos , а 1 1F N tg  

то  

1y 1 1F N tg cos   ,      (2) 

Також: 

1y 1N N sin .       (3) 

 

Після підстановки залежності (2) і (3) у (1) отримаємо: 

 
tg tg      або     .     (4) 

 

Отже захоплення маси вальцями можливе у випадку коли кут захвату   

менший кута тертя  . Кут   знаходять залежно від діаметра вальців 
1

d  і 
2

d , 

діаметру частинки кормової маси 
к

d  і зазору h : 
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Тоді значення даного кута можна визначити за виразом:  

 
2

2 1

1 к

d h
sin 1 cos 1

d d
 

 
     

 
.    (6) 
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Тому умова захоплення маси кормів подрібнювальними вальцями буде 

мати вигляд: 

 

 

 

2

1 к

2

1

d d
tg 1

d h



 


.      (7) 

 

Отже нами встановлено теоретичні передумови для проектування та 

розробки конструкційно-технологічних параметрів подрібнювальних пристроїв 

кормозбиральних комбайнів для приготування силосу та сінажу із злакових та 
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бобових культур. Що дає змогу визначиту, відповідно умові, діаметр вальців
к

d  

та регулювальний діапазон зазоруі зазору h . 
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ВПЛИВ ТИПУ ДОЇЛЬНОЇ УСТАНОВКИ НА ЯКІСТЬ ОТРИМАНОГО 

МОЛОКА 
 

Козінський М. Г., магістрант

 

 

Вимоги до якості на міжнародному рівні визначені стандартами ІSО серії 

9001. Ці стандарти встановили чіткі вимоги до систем забезпечення якості. 

Вони поклали початок сертифікації систем якості. Якість продукції є складовою 

і наслідком якості роботи. Тут безпосередньо оцінюється якість придатної 

продукції, думка споживача, аналізуються рекламації, адже наявність продуктів 

харчування – головна умова життя і трудової діяльності людини. У 

Європейському Союзі класифікація сорту молока йде лише на один сорт, 

іншого не передбачено законодавством [1, 2]. 

Гарантоване забезпечення населення якісними продуктами харчування – 

першочергове завдання внутрішньої і зовнішньої політики держави і основна 

умова його продовольчої безпеки. Якість  харчових продуктів визначається в 

першу чергу їх безпекою, а також вмістом необхідних людині харчових і 

біологічно активних речовин. Значними факторами забруднення молока є: 

мікроклімат приміщення корівника. За даними досліджень нормативні вимоги 

до його стану повинні відповідати наведеним у табл. 1 [2, 3]. 

Транспортування молока з дотриманням технологічних операцій вимагає 

від оператора значних фізичних навантажень, при цьому молоко контактує з 

оточуючим мікрокліматом приміщення корівника, що впливає на його якість. 

Швидкість виконання наведених ручних операцій впливає на стан здоров’я 

тварини, особливо під час молоковиведення, а на оператора відбувається значне 

фізичне навантаження оскільки необхідно використовувати тканні 

фільтрувальні елементи (багатошарова марля), які потребують очищення або 

заміну при обробці більше 40 л. молока [4]. 

 

                                                      
 Керівник: Медведський О. В. 
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Таблиця 1. Нормативні вимоги до параметрів показників мікроклімату 

корівника за прив’язного способу утримання корів 

Показник Норма 

Температура повітря у приміщенні, °С 8-16 

Бактеріальна забрудненість, тис. КУО/м
3
 70-120 

Відносна вологість, % 70-75 

Вуглекислий газ, % 0,25 

Сірководень, мг/м
3
 10 

Аміак, мг/м
3
 20,0 

Швидкість руху повітря, м/с 0,5-1,0 

 

Робота оператора в умовах доїння корів у відра включає транспортування 

молока з доїльної установки до бідона і поділяється на піднімання відра та 

перенесення відра до бідона. Крім того погіршується якість отриманого молока  

за рахунок  контакту його з повітряним середовищем приміщення [4]. У зв’язку 

з цим випливає необхідність удосконалення системи переміщення молока від 

доїльного відра до молочного танка.  

Таким чином, необхідно запропонувати технічне рішення котре 

забезпечувало б захист молока під час його переливання. Як варіант, можна 

запропонувати компактний пристрій, котрий буде встановлений на кришці 

доїльного відра із герметичною системою сполучення з бідоном більшої 

місткості. При цьому переміщення молока буде відбуватись без порушення 

стабільного технологічного процесу під час машинного доїння корів при 

використанні стійлової доїльної установки типу «відро», або мобільної 

індивідуальної доїльної установки для невеликих господарств. Враховуючи 

поширеність стійлового утримання корів у нашій країні, додатковий пристрій 

буде мати попит і у середніх молочних господарствах. 

Робота зі створення конструкції нового пристрою переливання молока 

має відбуватись за наступною послідовністю: проаналізувати технічне 

забезпечення процесу доїння корів на фермах України та розробити 

раціональну структурну схему транспортування молока з відра до бідона; 

розробити аналітичну модель процесу переміщення потоку повітря складовими 

системи та рух молока гнучким молокопровідним шлангом; дослідити вплив 

режимів транспортування молока під час машинного доїння на показник якості; 

встановити раціональні конструкційні параметри, рівень вакуумметричного 

тиску та його стабільність під час транспортування молока розробленим 

пристроєм. 
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ОСОБЛИВОСТІ КОНСТРУКЦІЇ ПОДРІБНЮВАЧА ЗЕРНА 

 

Добрінецький М. О., магістрант

 

 

У даний час без застосування ресурсозберігаючих машинних технологій, 

високоефективних комплексів машин і поточних ліній неможливе вирішення 

життєво важливих ринкових проблем сучасного тваринництва. 

Зерновий корм, що підготовлюється для годування 

сільськогосподарських тварин, повинен відповідати зоотехнічним вимогам [1]. 

Для приготування комбікормів в основному використовуються концентровані 

корми (зернофуражні злакові, бобові культури, жмих), що містять велику 

кількість живильних і біологічно активних речовин.  

Концентровані корми в раціоні великої рогатої худоби складають 25-60%, 

свиней і птиці – до 80-95%. Ефективність використання кормів залежить від їх 

відповідності по фізико-механічним властивостям і вмістом живильних 

речовин. Основними операціями приготування комбікормів для тварин і птиці є 

очищенні, подрібнення, дозування і змішування.  

Зерно подрібнюють до дерті або муки. Ступінь подрібнення зерна 

визначається видом і віком тварини. Комбікорм поділяють на три степені 

подрібнення, які характеризуються середньозваженими розмірами частинок 

(модулем помелу): дрібна (з величиною частинок від 0,2 до 1,0 мм), середня 

(від 1,0 до 1,8 мм) і велика (від 1,8 до 2,6 мм) [2]. 

Для подрібнення компонентів використовують молоткові дробарки, які є 

універсальними машинами.  

Незалежно від ступеня подрібнення і фізичних властивостей продукту, 

конструктивних особливостей подрібнюючи машин вони повинні відповідати 

наступним вимогам [3-5]:  

- безперервна, рівномірна подача продукту в робочу зону; 

- рівномірне подрібнення і швидке видалення із робочої зони; 

- можливість регулювання ступеня подрібнення; 

                                                      
 Керівник: Сукманюк О. М. 
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- легка заміна швидкозношуваних деталей машин; 

- мінімальна питома витрата енергії. 

У залежності від продуктивності, подрібнювального продукту 

змінюються розміри, маса і деякі конструктивні елементи. 

Типова молоткова дробарка (рис. 1) складається з корпусу 5, 

завантажувального 6  і відвідного патрубків 8, молоткового ротора 2 з 

робочими елементами у вигляді молотків 3, деки 7 і сепарувальної поверхні 4, 

яка в більшості випадків виконана у вигляді перфорованого решета. 

 

 
Рис. 1 Загальна схема молоткової дробарки: 1 – вал; 2 – молотковий 

ротор; 3 – молоток; 4 – решето; 5 – корпус; 6 – завантажувальний патрубок; 7 – 

дека; 8 – відвідний патрубок. 

 

Молоткові дробарки при переробці кормів з різними фізико-механічними 

властивостями прості у конструктивному виконанні, надійні у використанні, 

компактні, а також високі швидкості робочих органів дозволяють здійснити 

пряме з’єднання валу ротора з електродвигуном. 

Технологічний результат подрібнення залежить від конструктивного 

виконання і кінематичних режимів робочих органів, їх взаємодії з 

подрібнювальним матеріалом, організації повітряного потоку та 

транспортуванню подрібненого продукту. 

Робочі органи дробарок у залежності від участі в технологічному процесі 

можна поділити на активні і пасивні. До активних (ударних) відносяться такі 

елементи, за рахунок яких відбувається підведення енергії до 

подрібнювального матеріалу. Дана енергія витрачається на руйнування 

частинки, відсікаючись від активного робочого органу, вони прямують 

покинути зону дії і в результаті зіштовхуються з пасивним робочим органом – 

решето, деки, вихрові камери, проти різи, колосняки. 

Удосконалення робочого процесу молоткової дробарки можливе шляхом 

підвищення ефективності дії робочих органів на подрібнювальний матеріал та 

прискореного відведення готового продукту із камери подрібнення. При цьому 

інтенсивність процесу подрібнення зернових культур здійснюється за рахунок 

максимального використання підведеної енергії ударів активними елементами і 

вторинними ударами матеріалу об пасивні робочі органи. 
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Отже, проведений огляд конструкції робочих органів дробарок дозволяє 

виділити проблемні недоліки і сформувати направленість енергозбереження в 

розробці перспективних способів подрібнення зернового матеріалу для 

приготування комбікормів.  
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУ АЕРОДИНАМІЧНОГО СЕПАРУВАННЯ  

 

Росковинський Д. О., магістрант

 

 

В більшості машин як основна ознака подільності використовуються 

аеродинамічні властивості. До них відноситься критична швидкість за якої 

частинка перебуває у зваженому стані, тобто витає. Іншою важливою 

властивістю є коефіцієнт парусності, який характеризує здатність частинки 

здійснювати опір повітряному потоку [1]. 

За відносного руху тіла в повітрі виникає опір який залежить від форми 

стану поверхні маси тіла і його розміщення в повітряному середовищі. Чим 

більша різниця цього опору для компонентів суміші тим існує більша 

імовірність їх ефективного розділення [1, 2].  

Повітряний потік створюється в сепараторах вентиляторами. Залежно від 

напрямку способу надходження та циркуляції повітря повітряні системи 

поділяються [1, 2]: 

 за напрямком повітряного потоку – з вертикальним і похилим 

потоком; 

 за способом надходження повітря в канали – із всмоктувальним, 

нагнітальним і нагнітально-всмоктувальним потоками; 

 за кількістю каналів для сепарування – з одним або двома каналами;  

 за способом циркуляції повітря – з розімкненим або замкненим 

циклом. 

                                                      
 Керівник: Медведський О. В. 
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Системи із нагнітально-всмоктувальним потоком мають два вентилятори 

з яких один нагнітає повітря, а другий всмоктує. У похилому або 

горизонтальному повітряному потоці (рис. 1, а) ворох, що висипається із 

бункера підхоплюється ним і залежно від аеродинамічних властивостей 

компонентів сепарувальної суміші переміщає їх у відділення важкої чи легкої 

фракції. 

 

 
 

Рис. 1. Схеми аеродинамічних сепараторів: а – з похилим нагнітальним 

потоком; б – витяжний відцентровий вентилятор; в – з діагональним 

вентилятором: 1 – щупле насіння із легкими домішками; 2 – очищена фракція; 

3 – бункер вихідної суміші [1, 2].  

 

У вертикальному повітряному потоці (рис. 1, б) наявні домішки легші за 

основне насіння піднімаються повітряним потоком із решета, а основне насіння 

рухається по решету та сортується за розміром. У сепараторі з діагональним 

вентилятором використовується комбінована система руху повітряного потоку 

під час поділу вихідної суміші на дві фракції (рис. 1, в) [1, 2]. 

Відділення легкої фракції може відбуватися лише тоді, коли критичні 

швидкості зерна та домішок, що перебувають у зваженому стані відрізняються 

між собою. Розділення вихідної суміші за аеродинамічними, ваговими 

властивостями та станом поверхні використовується у конструкції пнемо-

сортувальних столів (рис. 2) [1, 2]. 

 
 

Рис. 2. Структурна схема пнемо-сортувального столу: 1 – основа стола; 

2 – решітчаста поверхня; 3 – збір легкої фракції; 4 – збір середньої фракції; 5 – 

збір важкої фракції; 6 – вентилятор. 
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У пневмостолах (рис. 2) відділення гарного насіння, тобто з повною 

зрілістю, відбувається за рахунок особливостей розташування в просторі 

решітчастої поверхні із поздовжнім та поперечним кутом нахилу. При цьому 

стіл здійснює коливальний рух, а під решітчасту поверхню подається 

вентилятором повітря. Вихідна суміш продувається повітряним потоком і 

перебуває на ній у зваженому, іншими словами, киплячому середовищі. Тому 

ефективність розділення зростає. 

Незважаючи на різноманітність конструкційних рішень, представлені 

сепаратори мають недостатню ефективність, що потребує подальшого вивчення 

та удосконалення. 
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МОНІТОРИНГ ПОТЕНЦІАЛУ ПОБІЧНОЇ МАСИ ОСНОВНИХ 

ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР, ЩО МОЖЕ БУТИ ВИКОРИСТАНИМ ДЛЯ 

ВИРОБНИЦТВА ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ В УКРАЇНІ 

 

Олійник Р. В., студент групи ЕТ3-19-1стн

 

 

Для визначення доступного (ДП), технічного (ТП) і економічного 

потенціалу (ЕП) побічної продукції (маси) зернових культур пропонуємо 

використати коефіцієнти, які використовували в свої працях наступні автори: 

Гелетуха Г. Г. та Железна Т. А. [1], Голуб Г. А., Кухарець С. М. та Марус О. А. 

[2], Ярош Я. Д. та Кухарець М. М. [3] та інші.  

Дослідження цих джерел дало змогу відібрано найбільш повторюванні 

коефіцієнти в розрізі окремих культур для перерахунку валового збору 

рослинницьких культур на для обчислення доступного, технічного і 

економічного потенціалу побічної продукції рослинництва. 

Солома від зернових і зернобобових, стебла кукурудзи вироблюваної на 

зерно, соняшнику та інших культур є побічною продукцією рослинництва. 

Можливий потенціал побічної продукції зернових культур дорівнює 

максимально утвореному (доступному) обсягу соломи від зернових культур, 

помножений на коефіцієнти технічного і економічного потенціалу. 

Потенціал побічної маси зернових культур, що може бути використаним 

для енергетичних потреб в Україні, наведено в таблиці 1. 

 

                                                      
 Керівник: Гончаренко Ю. П. 
 



НАУКОВІ ЧИТАННЯ – 2021 

64 

Таблиця 1. Моніторинг потенціалу побічної маси основних зернових культур, 

що може бути використаним для виробництва електроенергії в Україні, т [4] 

Зернова культура 
Роки 

Зміна 2020 р. 

до 2019 р. 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 +, - у % 

Зернові і зернобобові разом  21874400 25366264 23053402 30155511 30921510 26349278 -3834603 -15,6 

в т.ч.         

Кукурудза на зерно 16002734 19259176 16922797 24559555 24613749 20779146 -169026 -14,4 

Пшениця 4377797 4297161 4316070 4059957 4674104 4104771 -46665 -15,5 

Ячмінь 1094069 1245512 1093607 970081 1177018 1007992 21154 36,5 

Зернобобові 213393 372555 526490 405705 301665 255000 13068 20,9 

Жито 67758 67845 87994 68226 57987 79141 11405 50,9 

Овес 72542 74235 70003 62147 62667 75735 1767 14,8 

Просо 28142 25040 11141 10626 22400 33805 -3834603 -15,6 

Гречка 17966 24740 25301 19214 11921 13688 -569333 -12,2 

 

Розрахунковими коефіцієнтами для визначення потенціалу побічної маси 

зернових культур пропонуємо обрати такі: 

- пшениця ДП -1; ТП -0,5; ЕП - 0,33; МП - 0,165; 

- жито ДП -1,05; ТП -0,5; ЕП - 0,33; МП - 0,17325; 

- ячмінь: ДП -0,8; ТП -0,5; ЕП - 0,33; МП - 0,132; 

- овес: ДП -0,9; ТП -0,5; ЕП - 0,33; МП - 0,1485; 

- просо: ДП -0,8; ТП -0,5; ЕП - 0,33; МП - 0,132; 

- гречка: ДП -0,85; ТП -0,5; ЕП - 0,33; МП - 0,14025; 

- кукурудза на зерно: ДП -1,4; ТП -0,7; ЕП - 0,7; МП - 0,686; 

- культури зернобобові: ДП -0,85; ТП -0,5; ЕП - 1; МП - 0,425 [1], [2], [4]. 

та інші.  

Отримати суму потенціалу побічної маси зернових культур можна 

уникнувши громіздких розрахунків, а саме перемноживши відповідні один 

одному валовий збір культури та її коефіцієнт можливого виходу продукції для 

електроенергетики, і на виході отримати суму потенціалу.  

Загальний можливо доступний потенціал побічної біомаси в Україні, що 

може бути використана для виробництва електроенергії становить в 2020 році 

26349278 тон, що менше чим в 2019 році на 4572232 тонн чи на 14,8 %, та 

більше чим 2015 році на 4474878 тонн чи на 20,5 %. В 2020 році наявний 

потенціал сформували наступні зернові культури: кукурудза на зерно – 

20779146 тонн чи 78,9 %; пшениця – 4104771 тонн чи 15,6 %, ячмінь – 

1007992 тонн чи 3,8 %, зернобобові – 255000 тонн чи 1,0 %, жито – 79141 тонн 

чи 0,3 %; овес – 75735 тонн чи 0,3 %; просо – 33805 тонн чи 0,1 %; гречка – 

13688 тонн чи 0,1 %. 

Отже, потенціал побічної маси зернових культуру який може бути 

використаний в енергетичному комплексі України для виробництва 

електроенергії є досить значним. 
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ОСНОВНІ СТРАТЕГІЧНІ ЗАВДАННЯ РОЗВИТКУ 

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ 

 

Костриця А. В., студент групи ЕТ3-19-1стн

 

 

В Україні прийнято стратегію розвитку енергетики України строком до 

2035 року [1]. Висвітлення даної стратегії в наукових дослідженнях проводили 

Дєгтяр А. О. та Євдокімов В. А. [2], Лисюк В. М. [3], Нечаєва Т. П. [4], 

Салашенко Т. І [5], Турбіна О. І. [6], Ущаповський К. В. [7] та інші.  

Серед основних стратегічних завдань розвитку електроенергетики 

України можемо виділити такі:  

- по-перше – це встановлення в перспективі однакового для всіх 

споживачів електроенергії утворення ціни на неї за ринковим принципом;  

- по-друге – здійснити трансформацію підходів щодо енергоефективного 

використання традиційних джерел енергії для її виробництва в напрямку 

зростання частки відновлювальних джерел швидкими темпами джерел, шляхом 

впровадження та застосування інноваційних технологій та рішень, що дасть 

змогу скоротити енергоємність ВВП за сім-десять років приблизно на 35–45 %. 

Відмітимо те, що існує необхідність аналізу складових впливу надходження 

електроенергії від відновлювальних джерел електроенергії на її ринкову 

вартість;  

- по-третє – всіляко сприяти переходу до енергоощадливого підходу щодо 

споживання електроенергії;  

- по-четверте – слід продовжити модернізацію ринків електроенергії, 

зваживши сучасні здобутки та прорахунки, враховуючи вимого Європейського 

енергетичного законодавства, а саме: Третього енергетичного пакету, який 

ставить вимогу щодо здійснення кінцевого відокремлення в 

електроенергетичній галузі за головними видами діяльності;  

                                                      
 Керівник: Коновалов О. В. 
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- по-п’яте – окрім цього, відповідно до згаданого вище Третього пакету 

потрібно використати всі можливості для забезпечення підвищення 

ефективності функціонування енергетичних ринків. Відмітимо момент, що ЄС 

прагне поширювати власний досвід щодо реформування ринків електроенергії 

на Украйну та інші країни-члени Енергетичного співтовариства, зобов’язуючи 

ці країни впроваджувати норми децентралізованого енергетичного підходу;  

- по-шосте – забезпечення правових і моделювання організаційно-

технічних заходів щодо мають на меті синхронізацію об’єднаних енергетичних 

систем України та ЄС;  

- по-сьоме – удосконалення моделі «прямі договори між постачальниками 

і споживачами електроенергії»;  

- по-восьме – це масштабна реконструкція інфраструктурних об’єктів 

електроенергетичної галузі, з метою зниження втрат електроенергії, шляхом 

залучення державних і приватних інвестиційних вливань в цей процес;  

- по-дев’яте – це постійне оновлення українського законодавства та 

питань ручного регулювання електроенергетики з метою отримати 

привабливий інвестиційний клімат щодо галузі електроенергетики; 

- по-десяте – слід сприяти створенню технічно-організаційних, науково-

інформаційних, фінансово-економічних, соціально-екологічних умов для 

стрімкого зростання ефективності виробництва електроенергії, та всіляко 

підтримувати в розумних межах використання джерел енергії альтернативного 

походження [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]. 

Маємо можливість зробити висновок, що метою існуючої стратегії 

забезпечення розвитку української електроенергетики задекларовано відносини 

виробник-споживач з мінімальною кількість посередників, прості для інвестора 

і не обтяжливі для державних та приватних електроенергетичних компаній, а 

також інноваційний напрямок технологічної модернізації інфраструктури 

електроенергетики. 
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