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ВИКОРИСТАННЯ КОСМІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В АГРОВИРОБНИЦТВІ 

 

Котлінський Юрій Олександрович 

студент групи Аі-19-ск 

 

Технології космічного моніторингу дозволяють ефективно 

відстежувати різні аспекти сільськогосподарської діяльності. Зйомки з 

космосу забезпечують проведення інвентаризації сільськогосподарських 

земель, виконання оперативного контролю стану посівів на різних 

стадіях, дозволяють виявляти процеси деградації земельних ресурсів, 

визначати потенційні загрози для посівів і вирішувати багато інших 

завдань агропромислового комплексу. 

Завдання космічного моніторингу групуються по галузях і напрямах 

діяльності агропромислового комплексу. Це може бути облік і 

використання сільськогосподарських земель; визначення чітких меж 

полів і робочих ділянок з розрахунком площ; інвентаризація і експлікація 

сільськогосподарських земель; картографування реальної структури 

земельних угідь на землях сільськогосподарського призначення (рілля, 

луки, сади, багаторічні насадження, поклади і невикористовуванні землі); 

картографування сівозмін, визначення реальної структури посівних 

площ; виявлення невикористовуваних земель, контроль раціонального 

використання сільськогосподарських угідь; визначення ділянок 

заростання сільськогосподарських земель деревами та кущами, оцінка 

заростання сільськогосподарських угідь; виділення ділянок ерозії, 

перезволоження, заболочування, інших проявів деградації земель; 

оновлення ґрунтових карт, дистанційне картографування властивостей 

ґрунтового покриву (вміст органічної речовини, розвиток ерозійних 

процесів, ступінь зволоження); виявлення фактів несанкціонованого 

використання сільськогосподарських земель. 

У рослинництві є актуальними такі завдання: моніторинг стану 

посівів сільськогосподарських культур на різних стадіях вегетації (приріст 

біомаси, ступінь зволоження), оцінка схожості; планування і контроль 

виконання агротехнічних робіт (оранка, збирання врожаю тощо); 

виявлення і прогнозування несприятливих процесів і явищ (повені, 

наявність шкідників). В напрямку питань зрошення і меліорації земель: 

інформаційний супровід проектно-вишукувальних робіт у сфері 

                                                 
 Керівник: Кухарець Савелій Миколайович 
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меліорації земель і сільськогосподарського водопостачання; контроль і 

моніторинг стану меліоративних і гідротехнічних об'єктів. 

 

 
 

Рис. Космічний знімок виконаний штучним супутником Землі 

RapidEye [https://www.satimagingcorp.com/gallery/rapideye/] 

 

Основні переваги супутників дистанційного зондування для 

вирішення задач сільського господарства наступні. Оперативність – 

актуальні космічні знімки можуть бути отримані протягом короткого часу 

після розміщення замовлення на здійснення зйомки. Об'єктивність – 

інформація, що отримується за космічними знімками, є апріорі 

достовірної та відображає дійсну картину стану сільськогосподарських 

земель і рослинності. Одночасність і періодичність – сучасні супутникові 

системи дистанційного зондування Землі дозволяють здійснювати 

зйомку з високою роздільною здатністю з дуже високою періодичністю 

(до 1 доби). Однаковість – дані космічної зйомки поставляються з 

еталонних сенсорів, які встановлюються на супутниках, і не потребують 

будь-яких додаткових перетвореннях, спрямованих на поліпшення їх 

взаємної сумісності. Оглядовість – сучасні супутникові системи 

дистанційного зондування Землі дозволяють отримувати одноразову 

зйомку на величезних площах, що забезпечує одночасність 

спостережень на виробничих ділянках, розташованих на значній відстані 

один від одного.  
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ВИКОРИСТАННЯ ВІДНОВЛЮВАНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ В 

ТВАРИННИЦТВІ 

 

Березюк Костянтин Валерійович 

студент групи Аі-19-ск 

 

Посилюється інтерес до технологій, які призводять до більшої 

енергетичної безпеки у виробництві продуктів харчування. Різноманітні 

поновлювані джерела енергії, такі як сонце, вітер, геотермальна енергія, 

вода і біомаса забезпечують можливість, використовуючи відповідні 

технології і установки, забезпечувати сільське господарство і 

тваринництво чистою енергією навіть в місцях, не пов'язаних з мережею 

розподілу електроенергії. Світ стикається зі зростаючим попитом на 

харчову продукцію, оскільки населення стає все більш численним. 

Велика частина земель схильна до ерозії, забруднення, опустелювання 

тощо. Забруднення води і її дефіцит, а також залежність від дорогих 

джерел енергії доповнюють список причин, які роблять продовольчі 

кризи все більше і більше ймовірними.  

Тепер питання полягає в тому, чи зможе сільське господарство 

подолати фокусування на симптомах погіршення ситуації і вирішити 

причини. Якщо ми не зможемо виробляти більше їжі з меншим 

використанням енергії, води і меншим забрудненням, в якийсь момент 

ресурси будуть необоротно виснажені, а сільськогосподарські райони 

втратять свою життєздатність. 

Для вирішення цих проблем концепція сталого сільського 

господарства постійно збагачується. Сучасна концепція полягає в 

збільшенні використання поновлюваних джерел енергії. Інтеграція 

поновлюваних джерел енергії в стійке сільське господарство і 

тваринництво має вирішальне значення для доступу до сучасних 

енергетичних технологій на будь-який фермі, незалежно від її 

місцезнаходження і наявності інфраструктури передачі електроенергії. 

Це прекрасна можливість не тільки скоротити енергетичні та вуглецеві 

витрати, але і підвищити рівень життя в сільських громадах, а також 

підвищити продовольчу безпеку. 

Сонячні джерела живлення. Добре спроектована сонячна 

система повинна мати безперешкодний доступ до сонячного світла 

                                                 
 Керівник: Кухарець Савелій Миколайович 
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протягом більшості або всіх днів на рік. Дахи ферм і фермерських 

господарств, а також відкриті ферми мають найбільший доступ до 

сонячних променів і найбільш перспективні в оцінці сонячної радіації. 

Фотовольтаїчні системи можуть використовуватися для освітлення, 

гальванізації, малих двигунів, для відкриття і закриття автоматичних 

дверей і воріт, для регулювання покриттів затінення, вентиляційних 

отворів, іригаційних клапанів, нагріву, охолодження, конвеєрних ліній, 

обладнання для підготовки системи подачі кормів та поливу, а також для 

переміщення мобільних зрошувальних систем і перекачування води. 

Нагрівання води в тваринництві може коштувати 40 % від рахунку за 

електроенергію ферми. Це може бути компенсовано термосонячною 

системою. На додаток до гарячої води, вона також може 

використовуватися для опалення. Система використовує сонце для 

нагріву води або рідкого холодоагенту, такого як вода і етиленгліколь, 

або антифриз в колекторах (плоскі або вакуумні трубки), які в основному 

монтуються на даху будівель. У сільському господарстві це можуть бути 

дахи будівель для худоби і обслуговуючого персоналу. Гаряча вода 

зберігається в резервуарі, подібному звичайним газовим і електричним 

водонагрівачів. 

Теплові насоси. Тепловий насос являє собою економічну систему 

кондиціонування повітря, яка використовує постійну температуру 

зовнішніх джерел, таких як вода (свердловина, річка, озеро), земля, 

повітря і навіть сніг. Він переносить тепло з цих нижчих температурних 

середовищ через тепловідвід для споживача в умовах більш високої 

температури. У сільському господарстві він може служити автономною 

системою опалення та охолодження будинків, а також для підігріву води. 

Енергія вітру. При певних обставинах вітроенергетичні системи 

можуть бути економічним вибором джерела відновлюваної енергії. 

Залежно від вітрового ресурсу невелика вітроенергетична система може 

скоротити рахунок за електроенергію на фермі і уникнути високих витрат 

на розширення ліній електропередачі до віддалених місць. 

Газоподібне і рідке біопаливо. Анаеробні біореактори – це 

установки для виробництва енергоносіїв і скорочення відходів в 

сільському господарстві. Існує кілька типів анаеробних біореакторів, ці 

системи можуть виробляти біогаз при природних зовнішніх 

температурах. Як варіант використання поновлюваних джерел енергії в 

сільському господарстві слід згадати використання біопалива, 

отриманого з рослинних олій, злаків, біомаси. Оскільки біогаз являє 

собою суміш метану та інших газів, його можна використовувати в 
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магістралях природного газу або рідкого пропану. В даний час велика 

частина біогазу використовується для вироблення електроенергії в 

якості палива для двигуна, який управляє генератором. Біогаз також 

може використовуватися в котельних установках для гарячої води та 

опалення, а також для когенерації електроенергії та тепла. 

 

 
 

Рис.1. Біогазова станція з ТЕЦ – AgroBiogas 

[https://agrobiogas.com.ua/biogas-plant-with-chp/] 

 

Біодизель – це в основному олія (ріпак, камелія і соняшник), 

близька до звичайних дизелів, які можуть використовуватися в 

звичайних дизельних двигунах без необхідності його модифікації. Після 

модифікації двигуна і паливної системи рослинні масла також можуть 

використовуватися в дизельних двигунах. Біоетанол отримують в 

процесі ферментації вуглеводів і є чистішим паливом, ніж бензин і 

дизельне паливо. Він використовується для спеціально розроблених 

двигунів Іншим варіантом є синтетичне паливо, яке утворюється шляхом 

дисоціації біогазу в CO і H2, які зв'язуються за синтезом Фішера-Тропша 

в вуглеводнях.  

Таке паливо ще називають біонафтою. 

 

 

 

 



Науково-практична конференція, січень 2021 

8 

ЕКОЛОГОБЕЗПЕЧНИЙ ОБРОБІТОК ҐРУНТУ 

 

Петрович Геннадій Юрійович 

студент групи Аіз-19-ск 

 

Біологічне землеробство – основа поліпшення екологічного стану 

навколишнього середовища та оздоровлення людства. Успішне 

вирішення цього питання можливе при вдосконаленні всіх складових 

частин системи землеробства. Найважливішою з них є обробка ґрунту, 

так як вона визначає процеси відтворення родючості ґрунту, 

регулювання ґрунтових режимів, процеси деградації та охорони ґрунтів. 

Таким чином, в одному випадку вона сприяє становленню біологічного 

землеробства, а в іншому – зводить всі зусилля в цьому напрямку до 

нуля. 

В даний час в практиці сільського господарства панівна система 

обробітку ґрунту – оранка. Поряд з нею фрагментарно застосовують 

плоскорізну, чизельну і інші системи безвідвального обробітку ґрунту на 

різну глибину. 

Практично у всіх країнах світу за останні 100 років в оброблюваних 

ґрунтах відбулося зменшення вмісту гумусу. Однак оранка продовжує 

залишатися головним способом обробки ґрунту; пізніше з'явилися 

плоскорізи, чизелі і інші знаряддя для безвідвального розпушування. Але 

вони не отримали серйозного визнання з боку виробничників, так як 

відсутнє серйозне обґрунтування необхідності такого безвідвального 

розпушування. Тому вчені всіх країн продовжували вивчати оранку, 

плоскорізний та чизельний та інші способи обробітку. Отримані 

результати свідчать: одні на користь відвальної обробки, інші на користь 

безполицевого розпушування. Це свідчить про випадковий характер 

успіху безвідвальної або відвальної обробки, що залежить від 

кліматичних умов, доз добрив, застосування пестицидів, інтенсивності 

технологій вирощування сільськогосподарських культур тощо. 

Поверхнева зароблення органічних і рослинних добрив призводить 

до підвищення біологічної активності ґрунту, до швидкої мінералізації 

органічних речовин. Необхідно зауважити що при закладенні органічних 

добрив в глибокі шари ґрунту поживний режим ґрунту істотно не 

покращується. При цьому у зв'язку зі збільшенням засміченості посівів 

                                                 
 Керівник: Кухарець Савелій Миколайович 
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виникає проблема боротьби з бур'янами. В інтенсивному землеробстві 

таку боротьбу здійснюють за допомогою гербіцидів. В еологобезпечному 

землеробстві боротьбу з бур'янами ведуть за допомогою сівозмін. 

В даний час в землеробстві існує деякі технологічні схеми обробки 

ґрунту, які в принциповому плані можна розділити на три великі групи: 

технології, засновані на використанні в якості головного прийому 

основного обробітку ґрунту відвальної обробки; технології, засновані на 

безвідвальній обробці ґрунту; технології з поверхневою обробкою ґрунту. 

Прийоми, що лежать в основі кожної з цих технологій, мають певні 

переваги і недоліки. До переваг відвальної обробки ґрунту відносять 

створення добре аерованого, гомогенного за родючістю орного шару, 

високу фітосанітарну ефективність, забезпечення сприятливих умов для 

передпосівної обробки ґрунту. У той же час здійснення відвальної 

обробки пов'язано з великими витратами енергетичних і матеріальних 

ресурсів, інтенсивною мінералізацією гумусу, розвитком ерозійних 

процесів. 

Безвідвальний (плоскорізний) обробіток ґрунту менш енергоємний. 

Якщо із застосуванням оранки витрата палива становить 30–35 %, то 

при використанні плоскорізної обробки вони можуть знижуватися до 5–

7 %. Відповідно відбувається зменшення і загальних енергетичних 

витрат. При плоскорізній обробці ґрунту зменшуються втрати гумусового 

фонду, знижується інтенсивність ерозійних і дефляційних процесів в 

порівнянні з відвальної обробкою. Недоліки плоскорізної обробки ґрунту: 

низька фітосанітарна ефективність. При безвідвальну розпушуванні 

зростає засміченість посівів, поліпшуються умови для збереження 

вогнищ шкідливих об'єктів; внаслідок збереження на поверхні ґрунту 

рослинних залишків ускладнюється створення гарного посівного шару; 

відбувається диференціація (різкий поділ) шарів орного горизонту за 

родючістю. Нижні шари орного горизонту мають більш низьку родючість 

порівняно з верхніми. 

Поверхнева обробка ґрунту, яку здійснюють найчастіше дисковими 

ґрунтообробними знаряддями, дуже економічна, але не забезпечує 

створення глибокого окультуреного шару ґрунту, знищення бур’янів, 

тощо. Позитивні і негативні сторони розглянутих прийомів обробітку 

ґрунту можуть мати різне значення в залежності від виду вирощуваних 

культур, конкретних ґрунтово-кліматичних, погодних та інших умов. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ РІЖУЧОЇ 

ПЛАСТИНИ РІЗЦЯ ЗІ ЗМІННИМИ ПЛАСТИНАМИ 

 

Федорчук Андрій Олександрович 

студент групи Аіз-19-ск 

 

При обробітку металів використовують ріжучий інструмент, 

оснащений твердосплавними пластинками. Це стосується і обробітку на 

токарних верстатах, де у якості інструменту використовують різці з 

твердосплавними пластинками ТК чи ВК, в залежності від матеріалу, що 

обробляється. Твердосплавні пластинки при цьому можуть бути або 

постійно приєднаними до державки за допомогою, наприклад, припою 

або мати можливість заміни при їх зношенні. В першому випадку 

необхідною є заміна всього інструменту, тоді як в другому випадку можна 

замінити тільки ріжучу пластинку, або, навіть, не замінювати а тільки 

повернути її при застосуванні багатогранних пластинок.  

В той же час за даними досліджень до 50 % твердосплавних 

пластинок виходить з ладу не внаслідок їх зношення, а в результаті їх 

поломок. Поломки можуть бути викликані різними причинами, але 

основною причиною є перевищення допустимих меж розтягуючими 

нормальними напруженнями, оскільки тверді сплави, як крихкий 

матеріал значно гірше працюють на розтягнення ніж на стискання. Для 

визначення напружень в твердосплавних пластинках дослідниками 

використовуються як аналітичні так і експериментальні методи. 

Необхідно відмітити, що при дослідженні напружень розглядають тільки 

плоский напружений стан, оскільки розподілення напружень при 

об’ємному напруженому стані є дуже складною задачею і недостатньо 

вивчене. Серед аналітичних методів виділяють наступні:  

 пластинка розглядається як абсолютно тверде тіло, 

навантажене зосередженою силою різання, або розподіленим 

навантаженням. Напруження при цьому визначаються за відомими 

формулами. 

 для визначення напружень використовують метод скінчених 

елементів, розбиваючи тіло пластинки, або і всього різця на 

трикутні елементи, сітка яких згущується по мірі наближення до 

леза різця. 

                                                 
 Керівник: Кухарець Савелій Миколайович 
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Серед експериментальних методів досліджень виділяють метод 

розрізного різця, метод фотопружності і метод голографії. Кожен з цих 

методів має свої переваги і недоліки і особливості застосування. 

Дослідження напружено-деформованого стану пластинки дозволить 

зменшити вихід з ладу вартісного інструменту. 

 

 

ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОФІЛЮ ДИСКОВОГО РОБОЧОГО ОРГАНУ 

ГРУНТООБРОБНОЇ МАШИНИ З МЕТОЮ ПОКРАЩЕННЯ 

ПЕРЕРІЗАННЯ РОСЛИННИХ ЗАЛИШКІВ 
 

Бовсунівський Віталій Вікторович 

студент групи Аі-19-ск 
 

Обробіток ґрунту є основою виробництва продукції рослинництва в 

сільському господарстві. Ґрунтово-кліматичні умови України є досить 

різноманітними. Значну частину земель України в зоні Полісся і 

Лісостепу складають схильні до водної і вітрової ерозії дерново-

підзолисті і торф'яно-підзолисті ґрунти з порівняно невеликим вмістом 

гумусу. Для забезпечення збереження і підвищення родючості ґрунту 

поживні речовини, які були винесені з ґрунту при зборі урожаю повинні 

бути повернені в ґрунт шляхом зароблення в нього рослинних залишків і 

внесенням добрив. Для обробітку таких ґрунтів доцільно застосовувати 

екологічно безпечні методи.  

Одна з основних функцій дискового робочого органу 

ґрунтообробного знаряддя полягає у подрібненні рослинних решток, які 

залишаються після збору урожаю, а також підрізання коренів бур’янів. 

При цьому частина рослинних решток зароблюється в ґрунт, а частина 

залишається на поверхні ґрунту утворюючи шар мульчі, яка зберігає 

вологу в ґрунті, а потім, перегниваючи, насичує ґрунт поживними 

речовинами. Подрібнення рослинних решток дисковим робочим органом 

відбувається за рахунок їх перерізання. 

Основне завдання, яке ставили перед собою проектувальники 

дискових робочих органів – це розпушення ґрунту при руйнуванні брил 

ударною дією хордоїдальної частини леза. В той же час механізм 

перерізання рослинних залишків і коренів бур’янів дисковими робочими 

органами недостатньо вивчений. Очевидно, що сучасний дисковий 
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робочий орган повинен не тільки розпушувати ґрунт, особливо це 

стосується збіднених гумусом дерново-підзолистих ґрунтів, але й 

ефективно подрібнювати рослинні залишки для утворення мульчі, і 

насичення поверхневого шару ґрунту рослинними залишками, що дуже 

актуально в умовах сучасних змін клімату і обмеженої кількості опадів. 

Цього можна досягти удосконаленням профілю дискового робочого 

органу, розглянувши механізм перерізання рослинних залишків лезом 

робочого органу. 

 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ МЕХАНІЗМУ УЩІЛЬНЕННЯ ҐРУНТУ ПІД ДІЄЮ 

КОЛІСНОЇ ТЕХНІКИ 

 

Воробйов Владислав Миколайович 

студент групи Аі-19-ск 

 

Основним видом сільськогосподарської техніки яку застосовують 

при обробітку ґрунту є колісна техніка. Це і трактори, і комбайни, і 

сівалки, і автомобілі та причепи. Сучасний інтенсивний обробіток ґрунту 

і, відповідно, масове застосування колісної техніки призводить до 

переущільнення ґрунту. В результаті погіршуються умови вирощування 

сільськогосподарських культур. Це пояснюється зменшенням порового 

простору в ґрунті, зменшується кількість доступної для рослин вологи, 

зменшується також проникнення повітря в ґрунт. Як наслідок знижується 

активність мікрофлори ґрунту і швидкість перегнивання рослинних 

залишків, а відповідно і кількість поживних речовин в ґрунті. Ще одним 

наслідком є погіршення температурного режиму ґрунту.  

Для запобігання переущільненню ґрунту застосовують цілий ряд 

заходів. Так, на тракторах виконують здвоєння коліс, знижують тиск в 

шинах, використовують шини великого розміру, оснащують 

сільськогосподарські машини металевими гусеницями і т. д. Але 

металеві гусениці мають високу вартість і малий ресурс, техніка з такими 

гусеницями складна в обслуговуванні і тому застосування такої техніки є 

досить обмежене. 

Умовою покращення застосування колісної техніки є доскональне 

вивчення механізму ущільнення ґрунту. Очевидно, що ущільнення 

настає при певному напружено-деформованому стані ґрунту. Величина 
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шарового тензора напружень повинна значно перевищувати величину 

девіатора напружень. Складним при цьому є те, що ґрунт не являє 

собою суцільне середовище. Дослідниками розроблено декілька 

моделей ґрунту для дослідження напружено-деформованого стану. 

Найточнішою, очевидно, є модель ґрунту при якій ґрунт розглядається як 

природне дисперсне тіло, яке складається з окремих мілких і 

наймілкіших мінеральних частинок, які не зв’язані між собою, або зв’язані 

так, що міцність зв’язків в багато разів менша міцності матеріалу самих 

частинок. Але розрахунок напружено-деформованого стану для таких 

моделей пов’язаний з великими труднощами.  

Ще одним кроком для вивчення механізму ущільнення ґрунту під 

дією колісної техніки може бути дослідження руху частинок ґрунту під час 

руху сільськогосподарської техніки.  

 

 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДЖЕРЕЛ ВАКУУМУ ДЛЯ 

ДОЇЛЬНИХ УСТАНОВОК 

 

Нестеренко Марина Миколаївна 

магістрант 

 

Вакуумна установка призначена для створення сталого 

вакуумметричного тиску у трубопроводах доїльних агрегатів для 

забезпечення дії доїльних апаратів, транспортування молока та 

приведення в дію систем автоматики (циркуляційного миття, роздавання 

кормів тощо). Основним у складі вакуумної установки є вакуумний насос, 

що приводиться в дію від електродвигуна. Вакуумна установка може 

включати як ротаційно-пластинчасті так і рідинно-кільцеві вакуумні 

насоси (рис. 1). 

Найбільшого поширення серед енергетичного джерела для 

доїльних установок набули ротаційно-пластинчаті вакуумні насоси за 

рахунок простоти конструкції та незначних експлуатаційних видатків та 

здатністю забезпечити задані зоотехнічні вимоги до доїльного 

обладнання. Але даному типу вакуумних насосів притаманні ряд 

недоліків. Зокрема це підвищене нагрівання під час роботи за рахунок 
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тертя лопаток по статору і торцевих кришках насоса, що знижує ресурс 

внаслідок спрацювання тертям корпусних деталей.  

  
а б 

Рис. 1. Вакуумна установка з вакуумним насосам: а – ротаційно-

пластинчастим: 1 – вакуумний насос; 2 – глушник; 3 – масляний бачок;  

4 – вакуумний регулятор; 5 – вакуумметр; 6 – вакуумний балон; 7 – 

вакуумна магістраль доїльної установки; б – водокільцевим: 1 – корпус 

насоса; 2 – ротор; 3 – водяний бак; 4 – переливна трубка  

 

Ротаційно-пластинчасті та водо кільцеві вакуумні насоси відмінні за 

будовою, принципом роботи та експлуатаційними показниками. Виконана 

порівняльна характеристика вакуумних насосів за питомими, 

показниками подана на рис. 2. 

 
Рис. 2. Значення експлуатаційних показників вакуумних насосів:  

Еп – питома енергоємність, кВт×год/м3; Мп – питома металомісткість, 

кг×год/м3 (власні дослідження) 
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Відповідно до проведеного аналізу (рис. 2), можна сказати, що 

водокільцеві вакуумні насоси переважають ротаційно-пластинчасті за 

питомою енергоємністю та питома металомісткістю на 37 % та 7 % 

відповідно. Це означає, що рідинно-кільцеві вакуумні насоси можуть 

використовуватись для доїльних установок з високою пропускною 

здатністю, оскільки за однакових умов витрат потужності на привод 

мають суттєву перевагу за продуктивністю. Окрім цього, рідинно-кільцеві 

вакуумні насоси (рис. 1, б) мають переваги порівняно з ротаційними 

оскільки у нього відсутнє сухе тертя між ротором і статором, що веде до 

збільшення ресурсу насоса і виключає необхідність мащення. Ось чому 

все частіше доїльні установки комплектують рідинно-кільцевими 

вакуумними насосами. 

 

 

ВСТАНОВЛЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ ДОЇЛЬНИХ АПАРАТІВ 

ФІЗІОЛОГІЧНИМ ВИМОГАМ МАШИННОГО ДОЇННЯ 

 

Климчук Анатолій Анатолійович 

магістрант 

 

Доїння є найбільш відповідальним і трудомістким процесом у 

технології виробництва молока. Воно складається із двох фаз: 

молоковіддачі і молоковиведення. Молоко утворюється і збирається в 

молочній залозі тварини, причому основна його частина (до 90 %) 

міститься в альвеольному просторі вимені і недоступна для 

безпосереднього виведення без протікання процесу молоковіддачі. 

Молоковіддача – це складна реакція молочної залози, в результаті якої 

молоко витісняється із альвеол у цистерни вимені. Процес відбувається 

під впливом гормону окситоцину, який продукується у головному мозку 

тварини і транспортується потоком крові до вимені [1]. 

Накопичене у цистернах дійок молоко виводиться шляхом 

молоковиведення, яке відбувається за рахунок різниці тисків з обох боків 

сфінктера шляхом створення надлишкового тиску всередині дійки 

(витискання) або зниження тиску (створення вакууму) за її межами [2].  

Таким чином, молоковіддача є задачею зоотехнологічною, а 

молоковиведення – науково-технічною. Саме за принципом створення 

розрідження під дійкою тварини працюють сучасні доїльні апарати. У 

                                                 
 Керівник: Медведський Олександр Васильович 

 



Науково-практична конференція, січень 2021 

16 

зв’язку із цим технічні засоби машинного доїння корів мають відповідати 

встановленим вимогам з метою повноти видоювання та збереження 

здоров’я тварин [3].  

До доїльних апаратів ставляться наступні зоотехнічні вимоги [3]: 

- режим роботи апарата повинен адаптуватись до інтенсивності 

молоковіддачі для забезпечення оптимальної швидкості доїння; 

- у процесі доїння повинна здійснюватись своєчасна стимуляція 

молоковіддачі і досягатись найбільш повне видоювання молока без 

ручного додоювання, температура доїльних стаканів повинна бути 

близькою до температури вимені тварини; 

- в апараті повинно бути передбачено засоби регулювання 

співвідношення тактів частоти пульсації; 

- повинна забезпечуватись повна безпека для тварини, як самого 

процесу доїння, так і випадкових перетримок доїльних стаканів на дійках; 

- необхідно надійно ізолювати молоко від дотику рук людини, що 

виключає бактеріологічне забруднення молока; 

- в апараті повинен бути передбачений облік надою молока від 

кожної корови; 

- бажана наявність засобів сигналізації про закінчення процесу 

доїння, а також засобів для автоматичного відключення доїльних 

стаканів при зніманні їх з дійок; 

- апарат повинен бути максимально простим при найменшому 

числі деталей, щоб забезпечувалась можливість проведення швидкого 

миття; 

- тривалість перехідних процесів повинна бути зведена до 

мінімуму, а перепади тисків у піддійкових камерах повинні відбуватись 

миттєво; 

- пропускна здатність повинна відповідати максимальному 

значенню інтенсивності молоковіддачі; 

- конструктивні параметри колектора повинні забезпечувати 

відсутність зворотного потоку молока; 

- частота пульсації, співвідношення тактів доїльного апарата 

повинні бути незмінними у процесі доїння або автоматично 

пристосовуватись до умов доїння. 

Оцінка серійних доїльних апаратів вказала на неможливість 

виконання ними всіх вимог до доїльного обладнання. Зокрема, це 

стосується забезпечення якісних та безпечних для здоров’я тварин 

стимулюючих подразнень під час машинного доїння корів. Надання 
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доїльному апарату стимулюючих подразнень під час машинного доїння 

корів можливе за рахунок удосконалення конструкції доїльного стакана. 
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АНАЛІЗ МЕТОДІВ ФОРМУВАННЯ МІКРОКЛІМАТУ В САЛОНІ 

АВТОБУСА 

 

Вигівський Анатолій Володимирович  

студент групи ЕТ-19-1ск 

 

Виключно важливу роль відіграє температурно-вологостні умови 

мікроклімату в салоні автотранспортного засобу перевезення пасажирів, 

тому що стан повітряного середовища дуже впливає на людський 

організм. Мікроклімат в салоні автобуса (опалення, вентиляція, 

кондиціонування) належать до трьох пріоритетних чинників формування 

комфортності пасажирських перевезень. В силу суттєвих відмінностей 

клімату різних країн Світу нормативні документи, щодо вимог і оцінки 

відповідності систем опалення, вентиляції і кондиціонування не входять 

в міжнародну базу Правил ЄЕК ООН, що сконцентровані у сфері безпеки 

і екології руху, та відносяться до національних баз стандартів (напр. у 

ФРН – DIN 1946-3, DIN 33403, DIN ENISO 7730 1995) [2]. Щоб 

підтримувати, в замкнутому просторі автобусного салону тобто задану 

температуру і вологість повітря – автотранспортні засоби повинні 

обладнуватись системою кондиціонування повітря.  

Сучасна система повного кондиціонування повітря повинна 

забезпечувати:  

 охолодження повітря;  
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 видалення з повітря вологи;  

 підтримання температури і вологості повітря в найбільш 

сприятливих межах;  

 фільтрацію повітря; 

 додавання до повітря, циркулюючого в салоні, деякої частки 

свіжого повітря;  

 іонізацію і ароматизацію повітря. 

Основним елементом систем кондиціонування повітря 

автотранспортних засобів є охолоджувач повітря, температура поверхні 

якого нижче точки роси оброблюваного повітря. Нажаль, поки що, 

переважно для всіх можливих систем кондиціонування салонів 

автомобілів і автобусів застосовують тільки фреонові компресійні 

установки. Однак фреонова система кондиціонування не екологічна, 

хоча і має в порівнянні з іншими системами охолодження високий ККД, 

невелику металоємність і не вимагає великих потужностей на привід 

агрегатів, яка становить 30–35 % від потрібної потужності для 

охолодження повітря в салоні автобуса.  

В сучасних автобусах є функція постійної подачі ззовні свіжого 

повітря в салон автобуса без обов’язкового увімкнення чи то 

кондиціонера, чи то клімат – контролю. Однак задіяти її в спеку – значить 

безупинно подавати в салон через сопла блоків управління, які 

розміщуються над головами пасажирів, гаряче літнє повітря. Звичайно, 

це вкрай некомфортно і в деякій мірі небезпечно [3].  

Європейські виробники транспорту для визначення оптимальних 

показників мікроклімату салону автомобіля використовують стандарти з 

питань ергономіки теплової зовнішнього середовища для цього 

використовують такі показники [4]:  

 температуру повітря; 

 середню температуру випромінювання; 

 швидкість переміщення повітря;  

 виділення метаболічного тепла;  

 терморегуляцію організму,  

 теплопередачу та рівняння теплового балансу, тощо. 

Автомобільні системи кондиціонування повітря в салонах 

автотранспортних засобів пройшли широкий шлях розвитку від 

примітивних, що представляють собою радіатор з вентилятором, до 

фреонових систем. Мета кондиціонера не генерувати холод, а витягти 

тепло з повітря, що знаходиться в салоні автотранспортного засобу. 
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Потрібно зауважити, що одним з ключових елементів в підтримці 

системи кондиціонування повітря-це фільтр пилу. Цей елемент запобігає 

потраплянню частинок і домішок з повітря, що потрапляє в салон. 

Несправне стану цього фільтра тягне за собою не тільки зниження 

комфорту в салоні, а також зниження обсягу повітря, що нагнітається 

через систему вентиляції і кондиціонування. Також, щоб гігієнічно 

підтримувати системи кондиціонування повітря, потрібно 

використовувати дезінфікуючий засіб при кожній заміні фільтра [5]. 
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СПОСОБИ ТА ЗАСОБИ АКУМУЛЮВАННЯ ЕНЕРГІЇ ПОНОВЛЮВАНИХ 

ДЖЕРЕЛ 

 

Камінський Олександр Вікторович 

студент групи ЕТ-19-1ск 

 

Аналізуючи способи перетворення енергії поновлюваних джерел, 

слід зазначити, що проблема акумулювання є однією з ключових. В цей 

час існує досить багато систем акумулювання, що передбачають 
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зберігання енергії у вигляді теплової, механічної, хімічної або 

електричної енергії. Основні види систем акумулювання, які можуть бути 

використані для накопичення енергії з поновлюваних джерел зазначені у 

таблиці 1. 

 

Таблиця 1. Основні види систем акумулювання енергії 

Вид енергії Характеристика системи накопичення 

Електрична Ємнісні та електромагнітні накопичувачі 

Електрохімічна 
Електрохімічні батареї та регенеративні паливні 

елементи 

Хімічна 
Ємності та абсорбуючі системи для водню і 

біомаси 

Механічна 

(динамічна) 

Інерційні (маховик), гідравлічні та пневматичні 

системи 

Теплова Системи фазового переходу та ємнісні 

 

Магнітні накопичувачі. Надпровідникові індукційні накопичувачі 

призначені для акумулювання енергії електромагнітного поля. У 

звичайних умовах, із-за опору, контуру ця енергія швидко розсіюється, 

перетворюючись в тепло. Надпровідникові індукційні накопичувачі 

використовують явище надпровідності, накопичуючи енергію магнітного 

поля, що створюється електричним струмом у надпровідній котушці, 

практично без втрат. Завдяки явищу надпровідності, енергія, яка 

накопичена в котушці, зберігається тривалий час і може практично 

миттєво бути видана в мережу за вимогою.  

Основним обмеженням яке перешкоджає отриманню високої 

щільності енергії, є механічна міцність надпровідної котушки. Оскільки 

магнітні поля і струми тут величезні, то зусилля, діючи на котушку, дуже 

великі. Сплави ж застосовувані для створення надпровідників крихкі. 

Широкому впровадженню в енергетику існуючих проектів перешкоджає 

дуже висока вартість. 

Суперконденсатори. До числа найважливіших досягнень 

електрохімічної технології відноситься створення суперконденсаторів. 

Це конденсатори з подвійним електричним шаром. Вони відрізняються 

від звичайних конденсаторів тим, що для просторового розподілу 

різнойменних зарядів, що продукують робоче електричне поле, 

використовують не макроскопічний діелектричний шар між провідними 
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обкладинками, а мікроскопічний поляризований шар на межі поверхні 

розділу двох середовищ.  

До теперішнього часу досліджено системи суперконденсаторів з 

питомою енергією до 10–25 кДж/кг, що приблизно в 100 разів перевищує 

питому енергію відомих конденсаторів. Питома середня потужність 

суперконденсаторів, залежно від тривалості розряду, досягає величини 

0,1–10 кВт/кг, що істотно перевищує питому потужність традиційних 

накопичувачів енергії (в тому числі і акумуляторів). Кількість допустимих 

циклів «розряд-заряд» для суперконденсаторів різних типів знаходиться 

в межах від 104 до 105. 

Інерційні накопичувачі енергії. Під інерційним накопичувачем 

енергії розуміється пристрій що накопичує енергію в обертальній масі. 

Інерційний накопичувач складається з: 

а) тіла обертання, що володіє значним моментом інерції – 

маховик; 

б) системи підведення та відведення енергії – трансмісія. 

Розгін маховика відбувається за допомогою підключення до 

джерела енергії. Після відключення джерела енергії накопичена енергія 

за необхідності може використовується тривалий час. Інерційний 

накопичувач схематично можна представити як систему «двигун–

маховик–генератор». Маховики, які володіють найбільшою питомої 

енергоємністю називають – супермаховиками, завдяки застосуванню 

вуглецевих композитів. Такі маховики мають граничну частоту обертання 

від 20 до 100 тис. об/хв. 

Пневмо-повітряне акумулювання. Акумулювання енергії 

відбувається у повітряно-акумулюючої газотурбінної електростанції. 

Установка включає двоступеневу турбіну високого тиску та 

двоступеневий компресор з проміжним охолодженням повітря. У години 

мінімального навантаження повітря під тиском 6 МПа закачується в 

підземні сховища, що отримані в наслідок видобутку корисних копалин. У 

години максимального навантаження стиснене повітря зі сховища 

подається до повітряної турбіни. Обсягу сховища на 300 тис. м3 повітря 

стисненого достатньо для роботи електростанції протягом двох годин із 

генеруванням 60 МВт енергії. 

Основними недоліками пневмо-повітряних акумулюючих станцій є: 

 нагрівання повітря під час його стиснення;  

 необхідність вибору місця установки.  

Необхідність охолодження повітря, котре закачується до підземного 

сховища, вимагає будівництво охолоджувачів баштового типу. Для 
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роботи станції, навіть середніх розмірів, доводиться зарезервувати дуже 

багато повітря. При цьому, недоцільно використовувати звичайні сталеві 

або бетонні місткості високого тиску із-за значної їх вартості. Ось чому 

необхідно використовувати природні порожнини. 

Теплове акумулювання. Тепловими накопичувачами енергії 

називаються пристрої, в яких шляхом підвищення температури або зміни 

фазового стану робочого тіла внаслідок нагрівання запасається енергія. 

Теплоакумулювальні установки відрізняються від інших накопичувальних 

систем однією особливістю: акумулювальний пристрій не є самостійним 

обладнанням, яке працює у складі електроенергетичної системи. Існує 

безпосередній зв'язок із конкретною паросиловою установкою 

електростанції. Якщо з якоїсь причини виходить з ладу паросилова 

установка, то не працює і акумулювальний пристрій, і навпаки. 

Акумулятори теплової енергії можна класифікувати за характером 

протікання физико-хімічних процесів в теплоакумулювальних 

матеріалах: 

1) акумулятори ємнісного типу, в яких використовують 

матеріали, що при нагріванні (охолодженні) не змінюють свого 

агрегатного стану (вода, галька, водні розчини солей і т.д.); 

2) акумулятори фазового переходу, в яких використовують 

процеси плавлення (затвердіння) речовини (глауберова сіль, парафін); 

3) акумулятори, що засновані на конвертованих фізичних і 

хімічних реакціях; 

Ємність теплового акумулятора залежить від теплофізичних 

характеристик теплоакумулювальних матеріалів. 

 

 

ЗАСТОСУВАННЯ ЛІНІЙНИХ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ РІВНЯНЬ ПЕРШОГО 

ПОРЯДКУ В ЗАДАЧІ НА СУМІШІ 

 

Карандюк Артем Дмитрович 

студент групи Аі-20-1ск 

 

Неможливо уявити собі сучасну науку без широкого застосування 

математичного моделювання. Суть цієї методології полягає в заміні 

вихідного об’єкту його «образом» – математичною моделлю – та 
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подальшим вивченням моделі за допомогою обчислювально-логічних 

алгоритмів, що реалізують ся на комп’ютерах. Цей метод пізнання, 

конструювання та проектування поєднує в собі багато переваг як теорії, 

так і експерименту. Робота не з самим об’єктом (явищем, процесом), а з 

його моделлю дає можливість відносно швидко та без суттєвих витрат 

досліджувати його властивості та поведінку в будь-яких ситуаціях. 

Одним з прикладів застосувань лінійних диференціальних рівнянь 

першого порядку є задачі на суміші. 

Розглянемо резервуар, що містить суміш, наприклад розчин солі у 

воді. Припустимо, що розчин з концентрацією    (індекс i означає input) 

грамів солі на літр розчину вливається у резервуар зі сталою швидкістю 

   (індекс i означає input) літрів на секунду і що розчин в резервуарі 

одразу ж змішується, причому відтік має сталу швидкість   (індекс o 

означає otput) літрів на секунду. Необхідно знайти кількість солі  ( ) в 

даний момент часу t , знаючи кількість  ( )     в момент часу    . 

Щоб написати диференціальне рівняння для  ( ), обчислимо зміну    

протягом короткого інтервалу часу [      ]. Кількість солі у розчині, що 

вливається у резервуар протягом часу    секунд дорівнює        грамів. 

Кількість солі у розчині, що витікає з резервуару протягом того ж самого 

інтервалу часу, залежить від концентрації   ( ) солі у розчині в момент 

часу t. Очевидно, що   ( )  
 ( )

 ( )
. Тоді  

  

  
          ( ). 

Візьмемо ліміт при     . Якщо всі функції є неперервними та  ( ) 

диференційовна, то похибка в цій апроксимації також наближається до 

нуля, і ми отримуємо диференціальне рівняння: 

 
  

  
      

   ( )

 ( )
.       (1) 

 

Якщо  ( )    , то  ( )     (     ) , тобто, рівняння (1) є 

лінійним диференціальним рівнянням першого порядку.  

Ще одним прикладом задач, які зводяться до розв’язання лінійного 

диференціального рівняння є задачі про коливання температури. 

Розглянемо коливання температури всередині приміщення, які 

виникають під дією зовнішніх коливань температури, що мають форму: 

 

 ( )                    .    (2) 

 

Наприклад, протягом доби влітку мінімальна температура дорівнює 

       
 в момент часу      (четверта ранку), а максимум        
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досягається, коли       (четверта година дня). Запишемо, спочатку, 

рівняння для коливання температури назовні у вигляді  ( )     

       (   ).  

Значення    
         

 
 
     

 
   ,    

         

 
  

     

 
      

Для того, щоб  ( ) дорівнювало      необхідно, щоб      (   )  

 ,а      (   )    коли   (   )   , тому    .  

Для того, щоб  (  ) дорівнювало       необхідно, щоб  

 

     (   )       (   )      
 

 (   )
 

 
 

  (    )

    

Остаточно маємо: 

 

 ( )            (   )          (   ).   (3) 

 

Використовуючи тотожність    (   )                    

зводимо рівність (3) до вигляду (2): 

 

 ( )      (   
 

 
         

 

 
     )     

 

 
      

 √ 

 
       (4) 

 

Існує закон охолодження, встановлений Ньютоном, який 

формулюється таким чином: швидкість зміни температури  ( )  тіла 

пропорційна різниці між   та температурою навколишнього середовища 

 , тобто 
  

  
   (   ), де  – додатна константа.  

Якщо ми запишемо закон Ньютона для охолодження тіла для 

відповідної внутрішньої температури  ( ) в момент часу  , але замість 

температури навколишнього середовища підставимо температуру 

назовні приміщення, що записується рівнянням (2), ми отримаємо лінійне 

диференціальне рівняння першого порядку: 

 
  

  
     (                  )     (5) 

 

з коефіцієнтами-функціями  ( )    та  ( )    ( ). 

 

Типові значення константи пропорційності   лежать в інтервалі від 

0,2 до 0,5 (хоча   може бути більше, ніж 0,5 для погано ізольованого 
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будинку з відчиненими вікнами, або менше, ніж 0,2 для добре 

теплоізольованого будинку з майже герметично зачиненими вікнами).  

Припустимо, що опівночі (в момент часу   ) початкова температура 

в будинку дорівнювала   , тобто  ( )     і нам потрібно дослідити, яким 

чином буде змінюватись температура протягом декількох найближчих 

днів. Розв’язком диференціального рівняння (5) з початковою умовою 

 ( )     є функція: 

 

 ( )        
                   ,   (6) 

де                   
         

     
    

      
   

     
  та   

 

  
. 

 

Зверніть увагу, що згасаючий показниковий член у функції (6) 

прямує до нуля при     , майже не впливаючи на тривалий «стійкий 

періодичний» розв’язок:   ( )                    . Отже, через 

тривалий час внутрішня температура буде коливатися кожні 24 години 

навколо тієї самої середньої температури   , що й середня температура 

назовні. Побудуємо множину інтегральних кривих, що відповідають 

можливим початковим температурам    в межах від      до      при, 

          
 

 
     

 √ 

 
   

 

  
  та         (рис. 1).  

Відмітимо, що незалежно від початкової температури внутрішня 

температура встановлюється приблизно протягом 20 годин та входить в 

режим періодичних щоденних коливань. 

Прикладом задачі про коливання температури є процес 

переміщення вологи під час мікрохвильового сушіння сої. Єдиним 

способом, що дозволяє забезпечити виконати математичне 

моделювання процесів, які відбуваються в зернині сої є комбінація 

перетворення мікрохвильової енергії в теплоту, нагрівання існуючих в 

насінині диполів молекул води, процеси переміщення вологи від центра 

до оболонки зернини і випаровування вологи.  

На сьогоднішній день мікрохвильове сушіння є одним із 

перспективних напрямків для досліджень, тому що даний метод є 

набагато ефективнішим у порівнянні із традиційними методами 

післязбирального сушіння зерна і водночас недостатньо вивченим.  
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Рис.1. Інтегральні криві для рівняння, що описує коливання 

температури в будинку 

 

Серед факторів, від яких залежить процес мікрохвильового сушіння 

можна відзначити: швидкість руху вологи по мікропорам продукту, 

початкова температура і вологість сировини, розміщення основного 

магнетрона відносно об’єкту сушіння та швидкість руху сировини в 

камері сушіння. Одним з поширених підходів до моделювання кінетики 

сушки є запропонований Шервудом і Люісом апарат класичної теорії 

дифузії, що ґрунтується на законі Фіка [1]. Отже, розглянуто деякі 

приклади застосування диференціальних рівнянь першого порядку для 

складання математичної моделі, яка описує процес сушки зернових 

культур. 
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СИСТЕМИ КООРДИНАТ КОСМІЧНОГО МОНІТОРІНГУ ЗЕМЛІ 

 

Кутишенко Анастасія 

студентка групи НЗ-20-1 

 

Людина, людська спільнота розвивалась та розвивається в 

нерозривній єдності з природою, з Землею. Успішність цього розвитку 

залежить від рівня знань про Землю. Тому потреба людської спільноти в 

покращенні рівня свого життя вимагає постійного розширення та 

поглиблення знань про Землю, які тепер інтегровані (об’єднані) в науку 

про Землю, або геонауку.   

При вивченні геосфери Землі застосовують методи та інструменти 

хронології, геології, географії, фізики, хімії, біології та математики. 

Можливість й ефективність цих застосувань значно зросла із розвитком 

та впровадженням інформаційних технологій та космічних систем. 

В Україні розроблено ряд наукових програм космічного моніторингу 

Землі, наприклад, проект «Зондування» (НЦАКДЗ ІГН НАНУ), метою 

якого є «вивчення глобальних та регіональних змін довкілля на основі 

дистанційних методів, створення наукових основ та космічних технологій 

раціонального природокористування». Зрозуміло, що моніторинг Землі 

включає взагалі отримання кількісної інформації про її літосферу, 

гідросферу, атмосферу, біосферу та клімат. Вже тепер є звичним 

приведення в теленовинах космічних знімків із зображенням таких 

земних катаклізмів як зародження та рух ураганів, морських течій, 

лісових пожеж, розподіл температури, вологості та стан рослинності на 

поверхні Землі тощо. Зрозуміло, що інформація на подібних 

зображеннях може бути використана лише тоді, коли знатимемо до якої 

конкретно місцевості, точки на поверхні Землі вона відноситься, або, як 

кажуть, «прив’язана», або ідентифікована. Щоб провести (отримати) таку 

ідентифікацію треба знати не тільки положення космічного апарату на 

траєкторії відносно певної, визначеної точки місцевості в момент 

отримання зображення, але й напрямок оптичної вісі (осі) приладу, за 

допомогою якого це зображення отримано. Положення космічного 

апарату, точки місцевості та напрямку оптичної вісі визначаються 

вибраними системами координат, яких є значна кількість. В математиці 

(лінійній алгебрі, аналітичній геометрії) вивчаються основні принципи 

побудови систем координат та переходу від однієї системи до іншої В 
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роботі розглядаються деякі основні системи координат: прямокутна 

система координат на площині; полярна система на площині; прямокутна 

система координат в просторі; сферична система координат. 

Розглядаються формули зв’язку між різними системами координат 

як на площині так і в просторі, при цьому застосовуються матриці 

напрямних косинусів, а необхідні співвідношення записуються в 

матричній формі. Зроблено опис основних систем координат, які 

використовується в позиціонуванні космічного апарату під час руху. Це 

прямокутні й сферичні системи координат з початком в центрі Землі 

(геоцентричні системи) та з початком на поверхні Землі (топоцентричні 

системи). Приводяться матриці напрямних косинусів зв’язку між цими 

системами.  

В роботі наведено, як приклад (рис. 1), варіант супроводжувальної 

системи координат, яка зв’язана з центром маси космічного апарату. 

Відносно неї позиціонуються виміри приладами космічного апарату(КА), 

які через матриці напрямних косинусів перераховуються в потрібні земні 

системи координат. 

 

 
Рис. 1. Супроводжувальна система координат 

 

Враховуючи сферичні координати КА R, λ, φ, матриця напрямних 

косинусів   
 

 системи координат OАХАYАZА  відносно системи OцХцYцZц 

матиме вигляд [1, 2] (застосовуються формули сферичної тригонометрії): 

 

  
  (

                         
                          

          

)    (1) 
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Висновки 

 

1. Наведено обґрунтування необхідності систем координат для 

ефективного моніторингу Землі. 

2. Наведено основні принципи побудови різних систем координат: 

на площині (прямокутні, полярні); в просторі (прямокутні, сферичні); 

топоцентричні; геоцентричні; супроводжуваьні, зв’язані з КА. 

3. Наведено основні математичні формули зв’язку між системами 

координат. 
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АНАЛІЗ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ФАКТОРІВ РУЙНУВАННЯ 

АВТОДОРОЖНІХ ПОКРИТТІВ 

 

Камінчук Максим Сергійович 

студент групи ГМ-18 

 

Експлуатаційна якість автомобільної дороги. як і будь-якого іншого 

технічного об’єкту, визначається зокрема її надійністю, під якою 

розуміють її властивість виконувати функції задані на стадії 

проектування дороги та зберігати свої експлуатаційні показники в 

заданих проектною документацією межах протягом закладеного при 

проектуванні технічного  ресурсу роботи. Технічний ресурс 

автомобільної дороги визначається не лише певним терміном її 

експлуатації, але і її реальним станом у зв’язку з недоцільністю 

подальшої експлуатації дороги. 

                                                 
 Керівник: Шелудченко Богдан Анатолійович 
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Одним з основних факторів, які обмежують технічний ресурс 

автомобільної дороги є непридатний для подальшої експлуатації стан її 

дорожнього покриття, який виникає через його руйнування (рис.1).  

 

 
 

Рис.1. Характер руйнування дорожнього покриття автодороги 

 

Отже, підвищення технічного ресурсу автомобільних доріг потребує 

нових аналітичних та експериментальних досліджень, які мають бути 

базуватись як на попередніх наукових напрацюваннях, так і на реальних 

конструкційних розробках. 

 

 

ОСОБЛИВОСТІ КОНСТРУКЦІЙНОГО РОЗРАХУНКУ «СЕНДВІЧ-

ДЕТАЛЕЙ» ЗА ГРАНИЧНИМИ НАВАНТАЖЕННЯМИ 

 

Мельник Василь Володимирович 

студент групи Аі-19-ск 

 

Зазвичай сандвіч-конструкції (англ. sandwich – багатошаровий 

бутерброд) використовують для виготовлення будівельних конструкцій 

(рис.1). Зокрема, ще в 1959 році американська компанія «Koppers Inc» 

уперше почала масове виробництво сандвіч-панелей для спорудження 

житлових будинків. І хоча такі конструкції в машинобудуванні не 

використовують так широко, як у будівництві, можна навести багато 

прикладів їх використання особливо при виготовленні різних ємностей та 

                                                 
 Керівник: Шелудченко Богдан Анатолійович 
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резервуарів, а також для виготовлення попередньо напружених деталей 

бінарного типу. 

 
 

Рис.1. Типова конструкція сандвіч-панелі 

 

Як найпростіший приклад машинобудівної сандвіч-конструкції 

можна розглянути сталевий вал в дюралевій трубі, які складено в єдиний 

конструкційний елемент посадкою з натягом і навантажено деяким 

скручуючим моментом   (рис.2). 

 

 
Рис. 2. Сандвіч-конструкція деталі обертання 

 

Особливістю розрахунку такої конструкції є те, що незалежно від 

того, чи виникає текучість раніше у всіх точках поперечного перерізу 

дюралевої труби, чи у будь яких точках сталевої серцевини стержня 

(діаграма Прандтля), несуча здатність такої конструкції буде вичерпана 

лише при переході в стан текучості обох бінарних складових. Тому:  

 

       
      

 
      (1) 

 

Що і є станом граничної рівноваги навантаженої конструкції в цьому 

випадку. 
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ МАЛИХ БІОГАЗОВИХ УСТАНОВОК 

В ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВАХ 

 

Вінцевич Андрій Анатолійович 

магістрант 

 

Застосування малих біогазових енергетичних установок в 

фермерських господарствах дозволить надати структурі господарства 

нові якості: зробити його енергетично незалежним, збільшити обсяги 

виробництва, вирішити проблему утилізації відходів. Малі біогазові 

установки знайшли широке поширення в Німеччині, Данії, Індії. Аналіз 

зарубіжного досвіду використання БЕУ показує, що широке застосування 

ці установки отримали в тих країнах, де здійснюються програми розвитку 

і стимулювання, такі як біогазова програма Китаю. У нашій країні в даний 

час активно формується ринок малих біогазових установок і, зокрема 

сегмент, орієнтований на фермерські господарства. Свою продукцію 

пропонують українські та зарубіжні виробники. Але тут між виробниками 

є серйозні відмінності. Провідні зарубіжні виробники, які мають великий 

досвід розробки і будівництва біогазових установок, як правило, 

пропонують «будівництво під ключ» досить великих установок, 

розрахованих на переробку десятків тон субстратів на добу, природно, 

що і вартість цих установок вимірюється мільйонами євро. Проте такі 

установки, щодо по конструкції є досить складним пристроєм, в якому 

відбуваються складні біохімічні процеси, пов'язані з життєдіяльністю 

різних груп мікроорганізмів. В результаті переробки мікроорганізмами 

вихідних субстратів виділяється біогаз. Біогаз є сумішшю газів, 

основними в якій є двоокис вуглецю і метан. Власне метан, процентний 

вміст якого в біогазі становить 50–80 %, і є ресурсом для вироблення 

електричної і теплової енергії. За конструкцією біогазові установки 

бувають одноступінчастими і багатоступінчатими, за принципом дії – 

періодичної і безперервної дії, за типом змішування – повне змішування 

або порційне змішування. Відносно невеликі установки для фермерських 

господарств зазвичай мають одноступеневу схему безперервної дії з 

повним змішуванням. Така схема установки дозволяє максимально 

спростити конструкцію, зменшити розміри, мінімізувати витрати на 

виробництво. Але, з точки зору умов для утворення біогазу такі 

установки мають ряд суттєвих недоліків. Розглянемо деякі з них. Процес 

                                                 
 Керівник: Кухарець Савелій Миколайович 
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утворення біогазу складається з чотирьох основних стадій: Гідролізна 

стадія. Під час протікання гідролізної фази, в результаті життєдіяльності 

бактерій, стійкі субстанції (протеїни, жири і вуглеводи) розкладаються на 

прості складові (наприклад, амінокислоти, глюкозу, жирні кислоти). 

Кислотоутворююча стадія. Отримані під час гідролізної фази прості 

складові розкладаються на органічні кислоти (оцтова, пропіонова, 

масляна), спирт, альдегіди, водень, діоксид вуглецю, а також такі гази як 

аміак і сірководень. Цей процес протікає до тих пір, поки розвиток 

бактерій має сповільниться під впливом отриманих кислот. Ацетогенна 

стадія. Під впливом ацетогенних бактерій, утворених під час 

кислотоутворюючої фази із кислот, виробляється оцтова кислота. 

Метаногенез. Оцтова кислота розкладається на метан, вуглекислий газ і 

воду (СН3СООН → CH4+CO2+H2O). Водень і вуглекислий газ в свою 

чергу перетворюються в метан і воду (CO2+4H2 → CH4+2H2O). 

Найбільш продуктивно виділення метану відбувається в 

центральній частині реактора, при цьому на дно випадає осад, 

відбувається розшарування субстрату, а на поверхні може утворюватися 

кірка, що перешкоджає виходу біогазу. Перемішування має забезпечити 

циркуляцію субтрата за обсягом реактора і не допускати утворення кірки. 

З досвіду експлуатації біогазових установок в Німеччині відомо, що 

найбільш частою причиною зниження виходу біогазу є поломка або 

неефективна робота перемішуючих пристроїв. Існують дві основні 

системи перемішування субстрату в реакторах – механічними мішалками 

і гідропневматичне перемішування. Недоліком гідропневматичного 

способу перемішування є часте засмічення елементів насосних 

установок, що призводить до порушення оптимальних умов протікання 

процесу метаногенеза. Для таких систем перемішування повинні 

використовуватися спеціальні насоси, а субстрат повинен бути 

попередньо подрібнений до частинок певних розмірів. Важливим для 

ефективного використання біогазових установок є термін перебування 

субстрату в реакторі. Для різних субстратів оптимальні значення термінів 

ферментації різні. Процес виходу біогазу залежить від тривалості 

протікання стадій процесу. Для швидких субстратів (гній, харчові відходи) 

вихід біогаз починається через кілька діб після завантаження в реатор, а 

для важких може знадобитися кілька місяців. Найбільший вихід біогазу з 

субстрату зазвичай спостерігається в період після початку виділення, 

потім процес поступово сповільнюється, але невелика кількість біогазу 

може виділятися дуже довго.  
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АНАЛІЗ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА КАРАМЕЛЬНОГО 

СОЛОДУ 

 

Климчук Владислав Анатолійович 

студент групи Аі-17-1 

 

Для теплової обробки солоду використовують спеціальне 

обсмажувальне обладнання. Таке обладнання може працювати як за 

умови атмосферного тиску так і у середовищі вакуумметричного тиску.  

Класифікують обладнання для обсмажування солоду:  

 за видом теплової обробки (смаження, тушкування, 

припускання, пасерування);  

 за способом передачі теплоти (конвекція, теплопередача, 

радіаційний);  

 за видом середовища для нагрівання (без додавання жиру, в 

малій кількості жиру, у великій кількості жиру – у фритюрі).  

Залежно від виду теплоносія розрізняють жаровні з обсмажуванням 

в гарячому маслі, в потоці гарячого повітря, під впливом ІЧ-променів. В 

жаровнях з паровим обігрівом використовують водяну пару під тиском 

0,8–1,2 МПа, який спрямовується до нагрівальних камер. 

За конструктивним виконанням апарати для смаження мають 

циліндричний барабан зварної конструкції (рис. 1), що приводиться в дію 

за допомогою електроприводу. Під барабаном розташована топка. 

Продукти горіння омивають зовнішню поверхню барабана під час його 

обертання та виходять у газовідвід. Внутрішня поверхня барабана 

обладнана спіральними напрямними, які інтенсифікують процес обробки 

завантаженого продукту за рахунок перемішування. 

Процес смаження в барабанного типу досить тривалий. 

Регулювання температурного режиму здійснюється за допомогою зміни 

подачі палива. Як правило, місткість циліндричних барабанів складає 

100 та 300 кг. 

Для виробництва карамельного солоду використовують, також, 

обладнання з барабаном, який має подвійні стінки, та з газовим 

обігрівом. На місці топки, як у попередньому варіанті, використовують 

газовий пальник. При цьому продукти горіння рухаються аналогічно, 

знизу до верху. Нормативний режим роботи забезпечується 

автоматично, шляхом взаємодії систем вентиляції, пневмоавтоматики та 

                                                 
 Керівник: Медведський Олександр Васильович 
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обігріву. Вентиляційна система обладнана одним припливним та двома 

витяжними вентиляторами. Повітряна та опалювальна системи 

керуються системою автоматики. Таким чином, наявність центрального 

управління дозволяє задавати і автоматично підтримувати технологічний 

режим обсмажування. 

 
 

Рис.1. Обладнання з горизонтальним циліндричним барабаном: 1 – 

вал барабана; 2 – редуктор; 3 – пасовий привод; 4 – цегляна кладка; 5 – 

відвід продуктів горіння; 6 – барабан; 7 – спіральні напрямні; 8 – витяжна 

труба; 9 – завантажувальна горловина; 10 – видалення готового 

продукту; 11 – топка [http://knigakulinara.ru/books/item/f00/s00/z0000024/] 

 

Для обсмажування ячмінного солоду, при виробництві темних 

сортів пива, використовуються обладнання шахтного типу. Для 

нагрівання продукту у шахті встановлено трубчасті електричні нагрівачі – 

по одному під кожною похилою полицею. Оптимальним режимом роботи 

обладнання вважається такий, коли тривалість процесу руху солодового 

продукту зверху донизу через вертикальну шахту відповідає тривалості 

його піднімання доверху за допомогою скребкового барабана. 

Розглянуте обладнання має досить велику енергоємність із-за 

відсутності елементів інтенсифікації процесу.  
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ВСТАНОВЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ 

ТІСТОМІСИЛЬНИХ МАШИН 

 

Мамчур Микола Володимирович 

магістрант 

 

Основою технологічного процесу приготування тіста є якісна 

підготовка вихідних компонентів їх дозування та перемішування. 

Однорідність тіста є основною вимогою якості, адже від того, наскільки 

рівномірно окремі компоненти будуть розподілені в основному об’ємі 

залежать характеристики отриманого готового продукту. Саме тому 

тістомісильна машина є найбільш відповідальним обладнанням 

технологічного ланцюга з виготовлення хлібобулочних виробів. 

Для замісу тіста застосовуються різноманітні за конструкційними 

особливостями тістомісильні машини. Будь-яка тістомісильна машина 

складається з трьох основних елементів:  

 ємності для замісу тіста;  

 місильного органу;  

 приводу робочих органів.  

Тістомісильні машини класифікують: 

 за характером роботи – обладнання періодичної та неперервної 

дії; 

 за типом ємності – машини зі стаціонарними ємностями або 

змінними діжками; 

 за розташуванням та характером руху робочого органу – 

машини з горизонтальною, вертикальною та похилою віссю 

обертання робочого органу, з плоским коливальним і складним 

просторовим рухом; 

 за частотою обертання робочого органу – машини бувають 

тихохідні, з частотою обертання робочого органу 15–60 об/хв., та 

швидкохідні – 80–280 об/хв. 

Найважливішою характеристикою тістомісильних машин є 

інтенсивність замісу тіста, яка позитивно впливає на якість 

хлібобулочних виробів, сприяє підвищенню вологопоглинальної 

здатності борошна, поліпшенню структури м’якушки, збільшення 

об’ємного виходу хліба та уповільнення черствіння.  
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Підвищення інтенсивності замісу тіста в тістомісильних машинах 

може здійснюватися різними способами:  

 підвищенням частоти обертання робочого органу в 

швидкохідних машинах; 

 збільшенням тривалості замісу тіста до 15–20 хв. в тихохідних 

машинах. 

На сучасному етапі розвитку хлібопекарської промисловості для 

виробництва хлібобулочних виробів використовуються тістомісильні 

машини різних конструкцій. Найпоширенішими є машини циклічної та 

безперервної дії. Причому, частіше зустрічаються періодичні (циклічні) 

тістомісильні машини з горизонтальним та вертикальним приводним 

валом. Вони характеризуються гнучкістю при роботі з компонентами 

різного складу, а циклічність процесу замішування дозволяє готувати їх в 

об’ємі, що дорівнює одному замісу. Для вивчення та удосконалення 

різного класу тістомісильних машин необхідно знати їх структуру та 

функціональне призначення окремих конструктивних елементів.  

Однак слід підкреслити, що робочі органи існуючих машин мають 

постійну та незмінну геометричну форму. Регулюється в таких машинах 

лише частота обертання приводного валу робочого органу. 

Цілком очевидно, що такі технічні вирішення нічого принципово 

нового не дають, але серйозно ускладнюють кінематику машини, її 

обслуговування та керування. Проте природні обмеження, пов’язані зі 

швидкостями протікання в тісті фізико-хімічних, біохімічних та інших 

процесів, є серйозною перешкодою для подальшого розвитку цього 

напрямку. Не вирішить кардинальним чином вказаної проблеми й 

запровадження комп’ютерно-керованих технологічних машин та 

інтегральних технологій. 

Аналіз якості хлібобулочних виробів підтверджує, що багато 

технологічних процесів замішування вже досягли або наблизилися до 

своїх граничних параметрів. Спроба подальшого їх прискорення за 

рахунок інтенсифікації роботи машин шляхом підвищення робочих 

параметрів може призвести до суттєвого погіршення якості готових 

виробів. З короткого аналізу особливостей і стану сучасного обладнання 

і способів процесу замішування випливає, що проблема пошуку нових 

напрямків у харчовому машинобудуванні і способів замішування, які б 

вирішили частково або повністю перераховані проблеми, як і раніше 

надзвичайно актуальна. 
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ВСТАНОВЛЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ ОЧИСНИКІВ МОЛОКА ДІЮЧИМ 

ВИМОГАМ 

 

Хромов Максим Михайлович 

студент групи Аі-19-ск 

 

Основна причина погіршення гігієнічних властивостей молока – 

його засмічення в процесі машинного доїння корів. Джерелом 

забруднень є брудний шкіряний покрив вим’я, погано промиті доїльні 

апарати і молокопроводи, а також забруднене бактеріями повітря 

корівника, які всмоктуються в молочні шляхи доїльної установки через 

камери колекторів доїльних апаратів. 

Чітке дотримання санітарно-гігієнічних правил на всіх стадіях 

технологічного процесу забезпечує отримання молока високої якості – 

200 тис. бактерій в 1 мл. Вимоги до якості здаваного підприємством 

молока наведені в табл. 1. 

 

Таблиця 1. Вимоги до якості заготівельного молока 

Показник І сорт ІІ сорт Несортове 

Кислотність, 0Т 

Ступінь чистоти по еталону  

(не нижче групи) 

 

 

 

Бактеріальна забрудненість 

за редуктозною пробою (не 

нижче класу) 

Температура, К 

16–18 

І (відсутні 

механічні 

домішки) 

 

 

І (менше 500 

тис. бактерій 

в 1 мл.) 

не вище 283 

18–20 

ІІ (наявні 

окремі 

частинки 

механічних 

домішок) 

ІІ (від 500 тис. 

до 4 млн.) 

 

- 

≥21 

ІІ 

 

 

 

 

ІІІ (від 4 

млн. до 20 

млн.) 

- 

 

Якість молока визначають за найгіршим показником. Наприклад, 

якщо молоко має перший клас за редуктозною пробою й кислотність  

16–18 0Т, але ступінь чистоти другої групи, то  його  відносять до другого 

сорту. Ось чому очищення молока безпосередньо під час доїння є 

необхідним процесом, який значно покращує якість молока і сприяє 

                                                 
 Керівник: Медведський Олександр Васильович 

 

 



Науково-практична конференція, січень 2021 

39 

отриманню додаткового прибутку за рахунок вищих закупівельних цін на 

сортове молоко.  

Саме тому виникає завдання в удосконалення очисників доїльних 

установок, що задовольняли б наступні вимоги: 

 фільтрувальна площа повинна відповідати необхідній 

пропускній спроможності доїльної установки; 

 простота конструкції, що забезпечить швидку заміну 

фільтрувального елемента; 

 нові порції молока не повинні омивати бруд від попередньо 

очищеного молока; 

 висока експлуатаційна надійність, тобто виключення випадків 

руйнування фільтрувального матеріалу. 

Для видалення механічних домішок з молока використовують 

фільтри, робочими елементами яких є ватні диски, марля, фланель, 

папір, металева сітка та синтетичні матеріали. Фільтри для молока 

поділяють на відкриті і закриті.  

У відкритих воно проходить через фільтрувальну перегородку під 

дією гідростатичного тиску стовпа фільтрованої рідини. До відкритих 

фільтрів належить цідильник, який складається з корпуса, двох 

металевих сіток і пружинного затискача. Між металевими сітками є 

ватний або марлевий (3–4 шари) фільтр. Верхня сітка закріплена 

пружинним затискачем. Металеві сітки бувають плетені або штамповані з 

кількістю отворів 25–100 на 1 см2, розміром 0,5–1,5 мм. Цідилки 

використовують при доїнні із збиранням молока в переносні бідони. Їх 

встановлюють на горловинах фляг, танків та приймальних ваг. 

У закритих фільтрах молоко проходить через фільтрувальний 

матеріал під вакуумметричним або надлишковим тиском. Такі фільтри 

називаються магістральними так як вони монтуються в потокових 

молочних лініях доїльних установок. До таких очисників належать 

дискові, циліндричні та конічні фільтрувальні апарати й магістральні 

циліндричні фільтри.  

Окрім вказаних способів очищення через фільтрувальні елементи, 

на тваринницьких підприємствах широко використовується й відцентрове 

очищення. Даний спосіб дає можливість позбутись від слизу та згустків 

молока, що підвищує якість очищення молока. 
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ВСТАНОВЛЕННЯ КЛАСИФІКАЦІЙНИХ ОЗНАК ЗМІШУВАЧІВ 

КОМПОНЕНТІВ 

 

Тишко Володимир Олегович 

студент групи Аі-19-ск 

 

Змішувачі можуть бути призначені для приготування сухих сипких 

(комбінованих), вологих та рідких сумішок. За принципом дії вони поді-

ляються на змішувачі порційної і безперервної дії. За організацією 

робочого процесу всі змішувачі поділяють на дві великі групи: з рухомою 

камерою та нерухомою камерою, або транспортуючі (рис. 1). 

До першої групи належать барабанні, горизонтальні, вертикальні 

або похилі змішувачі різноманітного конструктивного виконання.  

До другої групи належать змішувачі з різноманітними робочими 

органами для перемішування сумішки кормів. 

 

 
Рис. 1. Схеми змішувачів кормів: а, б – горизонтальні безперервної 

дії; в – шнековий вертикальний періодичної дії; г, д – лопатеві 

періодичної дії; е – барабанний періодичної дії; ж – пропелерний для 

рідких сумішок 

 

Порційні змішувачі найпоширеніші. У них послідовно виконуються 

такі операції: завантаження кормів, змішування і вивантаження готової 
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кормосумішки. З такої організації процесу випливає одна суттєва 

технологічна перевага – можливість застосування вагового дозування, 

яке дозволяє готувати кормові сумішки з мінімальним відхиленням 

компонентів і автоматизувати формування сумішки за рецептом. Поряд з 

цим порційні змішувачі поступаються неперервним за показниками 

енерго- і металомісткості. 

У змішувачів безперервної дії всі три операції (завантаження, 

змішування і вивантаження готового продукту) здійснюються одночасно. 

Це порівняно з порційними для одних і тих же габаритів забезпечує 

більш високу продуктивність, але висуває більш жорсткі вимоги до 

величини і рівномірності дозування вихідних компонентів. При ком-

плектуванні змішувальних установок безперервної дії живильниками і 

дозаторами обов’язково потрібно узгоджувати їх за технологічними 

характеристиками. 

За конструкцією робочих органів змішувачі поділяються на шнекові, 

лопатеві, барабанні, вібраційні, комбіновані. Для змішування рідких 

кормів застосовують циркуляційні, пневматичні і механічні пристрої. У 

свою чергу механічні пристрої можуть бути лопатевими, пропелерними, 

турбінними і планетарними (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Типи мішалок: а – лопатеві; б, в, г – стрічкові; д, е, ж, з – 

турбінні; и, к, л, м - пропелерні 



Науково-практична конференція, січень 2021 

42 

 

Лопатеві змішувачі призначені для змішування всіх видів кормів. У 

процесі роботи компоненти кормів безперервно завантажуються в 

змішувач, де піддаються інтенсивній дії лопатей, що обертаються, 

розміщених за гвинтовою лінією. При цьому шари корму отримують різні 

колові швидкості, пересипаються один відносно одного, поступово 

просуваючись до вивантажувального отвору. 

Конструкція робочого органа змішувачів залежить від фізико-

механічних і технологічних властивостей змішуваних компонентів. 

Наприклад, для приготування комбікорму із сухих зернових компонентів 

на валу встановлюють через рівні відстані суцільну широку стрічку і 

радіальні лопаті.  

Для змішування ж запарених м’ятих бульбоплодів із сухими 

концентрованими кормами і рідкими добавками збільшують кількість 

лопатей і відповідно зменшують поверхню суцільної гвинтової стрічки. 

Для раціональнішого перемішування кормових матеріалів 

застосовують двовальні гвинтові стрічкові змішувачі. Серед них за 

універсальностю і можливостю керування процесом змішування, 

виділяється бітерно-гвинтовий. Особливістю його є наявність робочих 

органів двох типів - суцільного гвинта і лопатевого бітера, які 

обертаються в одному напрямку, причому зони їх обертання не 

перетинаються. Наявність окремого привода створює передумови для 

встановлення найбільш раціональних режимів роботи змішувача 

залежно від складу і фізико-механічних властивостей вихідних 

компонентів. 

Лопатеві змішувачі відносяться до універсальних машин 

періодичної і неперервної дії. Призначені для перемішування рідких, 

сухих і зволожених кормових мас, а також стеблових кормових 

матеріалів. Вони мають одновальні і двовальні робочі органи. 

Конструктивно лопатеві змішувачі періодичної дії складаються з 

нерухомого корпуса, всередині якого на вертикальному або 

горизонтальному валу закріплені по гвинтовій лінії лопаті.  

Останні розміщують похило до напрямку руху. Для підвищення 

ефективності змішування на стінках корпуса встановлюють нерухомі 

лопаті. 
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КЛАСИФІКАЦІЯ ДОЗАТОРІВ СИПКИХ МАТЕРІАЛІВ 

 

Столяр Антон Ігорович 

студент групи Аі-19-ск 

 

Дозування сипких матеріалів, тобто рівномірна видача заданих 

вагових порцій за одиницю часу – невід’ємна операція в технологічних 

процесах переробної галузі, наприклад, приготування комбікормів, сухих 

сумішок при їх гранулюванні, вологих кормових сумішок безпосередньо на 

тваринницьких фермах, а також при роздаванні кормів тваринам. 

Дозувальні пристрої можуть бути призначені для одного якогось 

матеріалу, наприклад для завантаження подрібнювачів, подачі в сушарку 

безперервної дії, роздачі кормів. Вони відповідають вимогам відповідно до 

спеціального призначення. 

Для приготування комбікормових сумішок, коли на змішування 

подається два і більше компонентів, застосовують вагове або об’ємне 

дозування, кожне з яких може бути порційним і безперервним (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Схеми дозаторів сипучих матеріалів: а – шнековий; б – 

дисковий; в – барабанний; г, д – стрічкові; е – порційні 
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При порційному дозуванні відбирають кожну порцію компонента 

визначеної ваги чи об’єму, що відповідає дозі, і подають їх для 

змішування в порційний змішувач. При безперервному ж дозуванні всі 

компоненти подають неперервними потоками у співвідношеннях, які 

відповідають рецепту, і безперервно перемішують їх у потоці.  

Вагове порційне дозування дозволяє найбільш точно скласти 

рецепт заданого раціону і тому його широко застосовують під час 

складання сумішок у лініях приготування преміксів або білково-

вітамінних добавок, порошків замінника молока і комбікормів.  

Для такого типу дозаторів похибка не перевищує 1 %. В останні 

роки намітилась тенденція до використання вагового дозування при 

складанні рецептур, зокрема при застосуванні автоматизованих ліній у з 

використанням бункерних змішувачів. 

Вагове безперервне дозування при такій же складності апаратури 

дещо поступається точністю порційному (до 3%), що обумовило 

обмежене його застосування в лініях приготування комбікормів. В першу 

чергу це зв’язано з відсутністю надійних і простих за конструкцією 

вагових дозаторів. Наявні системи поступаються порційним, крім 

точності і за економічними показниками. Враховуючи, що саме 

неперервне дозування дозволяє значно підвищити продуктивність всього 

комплекту обладнання при приготуванні різноманітних 

повнокомпонентних сумішок, доцільно вести пошук більш досконалих 

пристроїв для забезпечення вимірювання маси потоків з похибкою, яка 

не перевищуватиме похибки порційних автоматів. 

Перевагою вагового дозування є ще те, що воно дає можливість 

повністю автоматизувати процес подачі компонентів для сумішки і 

забезпечити тим самим значне підвищення продуктивності праці при 

підготовці до процесу. 

Об’ємне безперервне дозування широко застосовують у лініях 

переробки кормів при завантаженні подрібнювачів, у кормоцехах 

тваринницьких ферм і комплексів при складанні простих і 

повнораціонних вологих кормових сумішок. За певних умов об’ємне 

дозування можна застосовувати і в лініях приготування комбікормів. 

Таким чином, пошук раціонального рішення для конкретних умов 

потребує реалізацію узгоджених конструкційних рішень 
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РОЗРОБЛЕННЯ КОНСТРУКТИВНО-ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ СХЕМИ 

МОБІЛЬНОГО КОРМОРОЗДАВАЧА КОРМІВ 

 

Вознюк Дмитро Сергійович  

студент групи Аіз-19-ск 

 

Серійні кормороздавачі мають ряд недоліків, що і викликало 

потребу в розробці конструктивної схеми яка б поєднувала позитивні 

сторони відомих машин з можливістю виконання максимально можливої 

кількості технологічних операцій, зокрема забезпечення можливості 

розкидання підстилки на вигульних майданчиках та у приміщеннях при 

безприв’язному утримані тварин. 

Так як найбільш поширеним та простим у використанні на 

тваринницьких фермах ВРХ набув кормороздавач КТУ-10А, то 

удосконалювати будемо саме цю машину в напрямку усунення недоліків 

пов’язаних із забезпеченням необхідної, відповідно до зоотехнічних 

вимог, рівномірності дозування кормів тваринам. Окрім цього, даний 

кормороздавач не спроможний конкурувати з роздавачами-змішувачами, 

які мають значно більші функціональні можливості. 

Отже, метою удосконалення є надання кормороздавачу КТУ-10А 

можливості роздавати корми без додаткового їх доподрібнення 

стаціонарними кормоприготувальними машинами та забезпечення 

видачі заданої норми корму кожній тварині. 

Слід звернути увагу на систему дозування корму кормороздавачем, 

зокрема на блок бітерів. Основним завданням бітерів є розпушення 

моноліту кормового матеріалу та спрямування його до поперечного 

транспортера. Але при наявності листостебельного корму подовженої 

довжини, бітерний дозатор не справляється із своїм завданням, 

відбувається намотування маси та, як наслідок, погіршення якості 

дозування. Для усунення цього недоліку листостебельний корм 

необхідно додатково подрібнювати, а це додаткові витрати часу та 

ресурсів. 

Таким чином, основним завданням розробки буде удосконалення 

механізму спрямування корму до поперечного транспортера з 

додатковим подрібненням та ефективним розпушенням з одночасним 
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покращенням рівномірності його подачі до вивантажувального 

транспортера. 

Досягнути поставленої мети можна за рахунок зміни конструкції 

бітерів, які поєднували б вищевказані особливості функціонування 

дозувально-перевантажувального механізму кормороздавача. 

Принципова схема розробки зображена на рис. 1. 

 

1
2 3

45

m
α

 
 

Рис. 1. Схема удосконаленого кормороздавача: 1 – розроблений 

бітер; 2 – ніж; 3 – зубчаста лопатка; 4 – поздовжній транспортер; 5 – 

вивантажувальний транспортер. 

 

Принцип роботи удосконаленої машини наступний. Моноліт 

кормової маси поздовжнім транспортером подається до удосконалених 

бітерів, якими зчісується, доподрібнюється та спрямовується до 

поперечного транспортера. Доподрібнення забезпечується нерухомо 

встановленими за гвинтовою лінією (вздовж осі бітера) ножами, а якісне 

розпушення та подача маси – зубчастими лопатками. Поєднання цих 

пристосувань в один механізм дає змогу отримати раніше заявлений 

ефект. 
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ОГЛЯД ІНТЕНСИВНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ КОНЮШИНИ НА 

НАСІННЯ 

 

Киричко Данило Олегович 

студент групи Аі-19ск 

 

Збільшення виробництва та поліпшення якості тваринницької 

продукції багато в чому залежать від кормової бази, стан якої поки 

відстає від потреб тваринництва і стримує його розвиток. Один з 

основних шляхів підвищення культури та продуктивності як польового 

кормовиробництва, так і природних кормових угідь – це поліпшення 

насінництва багаторічних трав. Конюшина має велике агротехнічне 

значення, так як її пласт є чудовим попередником для льону-довгунця, 

озимих, цукрових буряків, картоплі та інших культур, введення даної 

багаторічної трави в сівозміну підвищує їх врожайність. При високих 

урожаях сіна вона добре очищає поля від бур'янів, помітно підвищує 

родючість ґрунту. У сучасних умовах функціонування 

сільськогосподарського виробництва і в ринково економічно нестабільній 

ситуації, питання технологічних процесів обробітку дрібнонасіннєвих 

культур є досить актуальними. Зокрема, для підвищення ґрунтової 

родючості в сучасних системах землеробства, розробка технологічних 

систем і технічних засобі, що найбільш відповідають агротехнічним 

вимогам з врахуванням умов обробітку дрібно насіннєвих культур, є 

першочерговою задачею. Збільшення валових зборів насіння конюшини 

можливо за рахунок отримання високих стійких урожаїв цієї культури на 

основі впровадження енергозберігаючих, екологічно-безпечних та 

інтенсивних технологій. 

Сучасна технологія – це науково обґрунтована машинна 

технологія, що забезпечує заплановану врожайність при поєднанні 

найбільш раціональних та новітніх агротехнічних прийомів, при яких 

передбачається точний облік гідротермічних ресурсів окремих ґрунтово-

кліматичних зон країни, мінімізація ґрунтообробітку, інтегрований спосіб 

боротьби з бур’янами, шкідниками і хворобами, застосування нових 

комплексів машин і знарядь, використання високопродуктивних, добре 

адаптованих гібридів.  
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Однак економічна ефективність інтенсивної технології гарантована 

тільки при комплексному застосуванні всіх її елементів, раціональному 

використанні матеріально-технічних ресурсів, якісному виконані всіх 

операцій з вирощування культур. 

Рихлення ґрунту сприяє накопиченню і зберіганню вологи і 

поживних речовин в формі, доступної для засвоєння їх рослинами. Дана 

операція в цілому також відповідає агротехнічними вимогами, тому що 

після культивації бур'янів всі повністю підрізані, поле після обробітку 

мілкогрудковатої висоти гребенів рихленого шару не перевищує 3–4 см. 

Нерівномірність глибини обробки не перевищує ±1 см [1]. Суцільну 

культивацію слід проводити впоперек попередньої обробки або під кутом 

до неї на швидкості 9–12 км/год, проводиться культивація.  

Боронування, а саме дисковими боронами, застосовують для 

обробки зябу, після орного рихлення задернілих пластів, лущення стерні, 

освіження слабо задернілих луків, зароблення добрив і поживних 

решток. При дисковому боронуванні нерівномірність глибини обробки не 

перевищує ±2 см. Верхній шар ґрунту стає брібногрудковатим, всі 

бур'яни підрізані. Це відповідає агротехнічним вимогам перед 

поверхневим обробітком ґрунту. Операція виконується дисковими 

боронами. Після обробки ґрунту дисковою бороною поверхня поля 

достатньо пухка, бур’яни всі підрізані. Також ця борона є універсальною і 

використовується в садівництві [1]. 

Тому, для того, щоб досягти високих врожаїв конюшини потрібно 

дотримуватись технічного процесу вирощування даної культури. 

Своєчасно вносити добрива обробляти ґрунт та раціонально 

використовувати сільськогосподарську техніку та знаряддя. Ці вимоги в 

повній мірі задовольняє комплекс машин до складу яких входить важка 

дискова борона. 

 

Список використаних джерел 
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ОСОБЛИВОСТІ ГІДРОТЕРМІЧНОЇ ОБРОБКИ ЗЕРНА ПРИ 

ВИРОБНИЦТВІ КРУП 

 

Самко Іван Ігорович 

студент групи Аі-19ск 

 

До основної операції технологічного процесу переробки зерна в 

крупу відносяться гідротермічна обробка (ГТО). Основна мета якої – 

підвищення різниці структурно-механічних властивостей оболонок і 

ендосперму, або ж квіткових плівок і ядра зерна. Процес ведуть так, щоб 

зменшити міцність квіткових плівок і підвищити міцність ядра для 

зниження його дробимості при лущенні і шліфуванні, а також для 

підвищення виходу крупи. 

Для цього застосовують гаряче кондиціонування, при якому зерно 

пропарюють під тиском, намагаючись отримати значного зволоження і 

нагрівання зерна, а також застосовують сучасні варіанти обробки – СВЧ, 

лазерне випромінювання тощо. 

У результаті гідротермічної обробки в зерні відбуваються 

структурно-механічні зміни, що поліпшує умови відділення оболонок і 

зародка від ендосперму. В мікроструктурі ендосперму відбувається 

часткова або повна денатурація білків, підвищується вміст декстринів. 

Утвориться монолітна структура з клейстеризованого крохмалю і 

денатурованого білка; ядро стає більш міцним, припиняються 

окислювально-відновні процеси (дихання) і знижується активність 

ферментів. Таке ядро здатне витримувати тверді механічні 

навантаження. У плівках і оболонках зерна гідротермічна обробка 

викликає руйнування слизистих речовин, інактивацію ферментів, а в 

гречці – плодові оболонки, стають більш тендітними. У зв'язку з цим 

гідротермічна обробка полегшує обрушення зерна і сприяє збільшенню 

виходу недробленої крупи. Пропарювання і наступне сушіння знижують 

вміст водорозчинних і летучих речовин. Придушуються термофільні 

аеробні мікроорганізми, гриби, цвілі, бактерії. 

Нині розроблені різні метод гідротермічної обробки (ГТО). Серед 

них холодне, гаряче, швидкісне і вакуумне кондиціювання. Найбільшого 

розповсюдження у всіх країнах отримало холодне кондиціювання з 

використанням спеціальних мийних або зволожувальних машин.  

Велика кількість круп'яних культур визначає необхідність 

індивідуального підбору параметрів режиму ГТО для кожної культури. За 
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класичною схемою проведення ГТО зерно спочатку пропарюють в 

апараті періодичної або безперервної дії, потім темперують у засіку в 

нагрітому стані, просушують до технологічної вологості і прохолоджують. 

Гідротермічна обробка вівса дозволяє не тільки підвищити міцність 

ядра, але і знищити гіркуватий присмак, звичайний для вівсяної крупи. 

Пропарювання здійснюють при тиску 0,05–0,10 МПа протягом 3–5 хв. 

Після нетривалої відлежки зерно проходить сушіння й охолодження; 

вологість його знижується з 20 % до 12,5–13,5 % [1]. 

Гідротермічна обробка гречки застосовується рідше. Зерно 

обробляють паром при тиску 0,25–0,30 МПа протягом 3–5 хв., потім 

приблизно півгодини витримують у засіку для посилення структурно-

механічних і технологічних перетворень ядра. Крупа стає світло-

коричневого кольору, має приємний запах і смак [2]. 

Отже, при проведенні гідротермічної обробки забезпечується 

випуск крупи із заздалегідь установленою вологістю, підвищується 

коефіцієнт лущення, зменшується оборот продукту в процесі переробки, 

знижується  дроблення ядра, збільшується вихід крупи, а як наслідок, 

продуктивність крупозаводів.  
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Однією з основних умов успішного розвитку агарного виробництва 

в зоні Полісся України є підвищення рівнів екологічної безпеки та 

потенційної родючості ґрунтів і на цій основі збільшення врожайності 

сільськогосподарських культур. Сільськогосподарські угіддя, розташовані 
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в зоні Полісся, мають різноманітний ґрунтовий покрив та ландшафт, який 

характеризується великою складністю та різноманітністю [1]. 

Інтенсифікація аграрного виробництва, призвела до значного 

підвищення кількості технологічних операцій, виконуваних машинно-

тракторними агрегатами в складі мобільного засобу та 

сільськогосподарського знаряддя. Особливо небезпечною з точки зору 

ущільнення ґрунту, є оранка, як найбільш енергоємна операція обробітку 

ґрунтів [2]. З огляду на зазначене, виникає потреба в проведенні аналізу 

впливу ущільнюючої дії сільськогосподарської техніки на 

агротехнологічний стан ґрунту. Відомо, що найвищої продуктивності 

рослини досягають при певних оптимальних значеннях щільності ґрунту, 

яка для різних типів ґрунтів та сільськогосподарських культур різна і 

відрізняється від густини, яка визначена щільністю будови та 

геоморфологічним складом ґрунту. Для більшості сільськогосподарських 

культур оптимальна щільність ґрунту має варіювати в межах від 1,10 до 

1,30·103 кг/м3, збільшення або зменшення щільності ґрунту від 

оптимальної на величину від 0,1 до 0,3·103 кг/м3 призводить до зниження 

врожаю на величину від 20 до 40 % [2]. 

Процеси взаємодії ходових систем з ґрунтом залежать, в першу 

чергу, від його механічних властивостей, тобто від величин опору 

деформаціям і демпфуючих властивостей щодо руйнування структури, а 

також складу машинно-тракторного агрегату та способу агрегатування 

сільськогосподарських машин [1, 2]. 

Найбільше ущільнення спостерігається безпосередньо по слідах 

тракторів. В поперечному напрямку від сліду рушія ступінь деформації 

фізично стиглого ґрунту зменшується на величину від 0,04 до 

0,06·103 кг/м3, при цьому його щільність у всіх зонах визначення значно 

вища, ніж на контролі [2]. 

Негативні екологічні наслідки переущільнення ґрунту призводять до 

погіршення водно-повітряного режиму ґрунту та умов мінерального 

живлення рослин, зниження урожайності сільськогосподарських культур, 

посилення ерозії ґрунту, забур’яненості, розвитку хвороб та шкідників, 

зниження ефективності застосування добрив, зростання витрати 

мінеральних ресурсів та енерговитрат при обробітку ґрунту. Одночасна 

дія зазначених факторів призводить до зниження рівня екологічної 

безпеки при використанні мобільної сільськогосподарської техніки [2]. 

Виконаний аналіз стану ґрунтів в процесі їх переущільнення 

ходовою частиною мобільної сільськогосподарської техніки, засвідчив 

про тісний зв’язок поміж зміною механіко-технологічних та екологічних 
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показників стану ґрунту та рівня екологічної безпеки застосовуваної 

мобільної сільськогосподарської техніки, в тому числі в складі 

ґрунтообробних агрегатів. Окрім властивостей ґрунту, на його 

переущільнення впливають також і конструкційні, експлуатаційні, 

технологічні та агротехнічні характеристики сільськогосподарської 

техніки, а також характер виконуваних технологічних операцій [2]. 

Отже, проведений огляд досліджень з проблеми ущільнюючої дії на 

ґрунт, свідчить про негативний вплив колісних рушіїв машинно-

тракторних агрегатів та потребує пошуку раціональних способів 

обробітку, які будуть позитивно впливати на родючість ґрунту та його 

загальний рівень екологічної безпеки. 
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Проблема підвищення якості продукції та раціонального 

використання сировини - невід'ємна частина конкурентоспроможності 

продукції. Її рішення вимагає ціленаправленоїї, зацікавленої і 

відповідальної діяльності. Для поліпшення якості зерна пропонується 

вдосконалення лінії з післязбиральної обробки зерна в системі 

зерноочистки і раціонального застосування регульованих газових 

середовищ (РГС) по експозиціям для знезараження ємкостей силосів в 

елеваторі із застосуванням генератора азоту. 
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Виробництво зерна відіграє вагому роль в забезпеченні продуктами 

харчування населення країни. Зерно є сировиною для багатьох галузей 

харчової і переробної промисловості. До них відносяться 

борошномельна, круп'яна, пивоварна, спиртова, крохмалова, а також 

комбікормова галузі. Тому важливо приділяти увагу післязбиральної 

обробки і знезаражування зерна від шкідників хлібних запасів. Для 

захисту зерна широко використовуються хімічні методи боротьби, які 

полягають в застосуванні різних пестицидів. Однак, застосування 

отруйних речовин небезпечно для здоров'я людей, а також багато видів 

комах поступово звикають до отрутохімікатів, що призводить до 

збільшення дози, для їхнього знищення. 

Так само використовують нехімічні методи боротьби, такі як зміна складу 

повітря в міжзерновому просторі та засоби витіснення компонентів 

кисню, іншими компонентами, такими як вуглекислий газ, азот і їх суміш, 

тим самим викликаючи загибель комах за рахунок кисневого голоду. 

Зберігання зерна відповідальний етап. Для цього використовують силоси 

з регульованим газовим середовищем, які дуже актуальні для зберігання 

зерна.  

Через безперервність роботи установки, що підтримує певні 

характеристики приміщення, метод регульованого газового середовища 

вимагає великих енерговитрат. Тому, розробка обладнання з меншою 

витратою енергії і більшою продуктивністю є актуальною в даний час. 

Склад атмосфери грає істотну роль в зберігання зерна. при недостатній 

кількості кисню в системі зберігання у комах настає загибель. Станція 

РГС це комплекс основного і допоміжного обладнання, необхідний для 

створення і підтримки РГС заданого складу в зернових силосах 

елеватора. 

Адсорбційний поділ повітря відноситься до циклічних адсорбційним 

процесам, регенерація адсорбенту в яких відбувається за рахунок 

падіння загального тиску. Даний процес називається коротко цикловою 

адсорбцією або PSA «Pressure Swing Adsorption». Принцип 

адсорбційного (Pressure Swing Adsorption) PSA отримання азоту 

заснований на фізичних явищах адсорбції та дифузії. Адсорбентом є 

пориста тверда речовина, здатна поглинати молекули різних газів. Кожен 

газ з промислових газів в залежності від фізичних властивостей, має 

свою адсорбційну величину. Тому, для кожного з них застосовується свій 

адсорбент. Чим більшу вологість має зерно, що зберігається, тим 

інтенсивніше відбувається процес його дихання. Залежно від цього 

експозиція роботи РГС буде змінюватись. Так, для пшениці, жита і вівса 
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вологістю від 13,5–15,5 % експозиція зерна буде варіюватися від 7 до 8 

годин на добу. Для соняшнику вологістю від 7–8 % – 5–6 годин, для 

кукурудзи, вологістю від 12,5 до 15,5 % – 6–7 годин. Якість зерна, що 

зберігає при регульованому газовому середовищі, залишається 

незмінною протягом тривалого періоду. Провівши аналіз якості зерна, 

яке зберігалося в РГС, з вмістом кисню менше 1 %, встановили, що 

зерно зберігає свої технологічні та борошномельні якості, колір і запах 

залишаються незмінними, і відповідають стандартам ДСТУ 3768:2019 

«Пшениця. Технічні умови». якість зерна при зберіганні в РГС. 

Таким чином, завдяки установці РГС підприємству вдасться 

знизити втрати зерна за рік, що є істотним показником і ймовірно 

призведе до отримання економічного ефекту. 
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Відомо, що одним з ефективних способів обробітку ґрунту є 

фрезерування. Фрезерування позитивно впливає на агрофізичні та 

механічні властивості ґрунту, покращує його водний та повітряний 

режими. Перемішування шарів ґрунту покращує біологічну активність 

середовища, і підвищує врожайність сільськогосподарських культур. 

Застосовують фрези з горизонтальною і вертикальною віссю 

обертання. Напрямок обертання фрези може співпадати з напрямком 

обертання ведучих коліс трактора - пряме фрезерування, і бути 
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протилежним йому – зворотне фрезерування. Точка ножа фрези описує 

траєкторію у вигляді циклоїди відповідно до системи рівнянь [1]: 
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    (1) 

де R – радіус фрезерного барабана по лезам ножів, м; 

 – кутова швидкість барабана, об/с; 

 – показник кінематичного режиму роботи фрези. 
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V

R
      (2) 

де V – швидкість руху агрегату, м/с. 

 

Форма циклоїди залежить від величини  . Коли 1, має місце 

скорочена циклоїда і коли 1 – подовжена циклоїда. 

Шлях, який проходить ґрунтообробний фрезерний агрегат за один 

оберт фрезерного барабана, називається подачею на фрезу, яка 

визначається: 

 

 S=


R2
       (3) 

 

Траєкторія руху двох суміжних ножів зміщені по горизонталі на 

величину SZ, називається подачею на ніж. Подача на ніж визначається 

за формулою [2]:  

 

 SZ = z

R


2

      (4) 

де z – кількість ножів на одному диску барабана. 

 

З формули (4) видно, що подача на ніж SZ залежить як від 

конструктивних параметрів фрези R та Z, так і від кінематичного 

параметру  . Як правило, подача на ніж становить для просапних та 

болотних фрез 3–6 см, а для польових – до 10–15 см, ротаційних плугів – 

до 20–25 см [3]. Від величини подачі на ніж залежить висота гребенів h, 

що залишаються на дні борозни після проходу фрези. Величина h 

графічно визначається положенням точки перетину двох суміжних 

траєкторій руху ножів барабана. 
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Гребенистість дна борозни є одним з важливих агротехнічних 

показників роботи ґрунтообробної фрези. За агротехнічними вимогами 

висота гребенів не повинна перевищувати 0,2 глибини обробітку, тобто  

h0,2a [2]. Виходячи з цього, кінематичний параметр роботи фрези може 

бути визначений за формулою:  
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За формулою (2) визначимо параметр . Для визначення подачі на 

фрезу та подачу на ніж скористамось формулами (3) та (4). В обраному 

масштабі (наприклад, 1:5 або 1:10) накреслити коло радіусом R (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Кінематичний аналіз траєкторії руху ножів ґрунтообробної 

фрези 

 

Через центр кола О провести горизонтальну лінію і відкласти на ній 

подачу на фрезу S. Поділити коло і подачу S на рівну кількість частин - 8, 

12 або 16 (чим більше частин розподілу, тим точніше графічна 

побудова). Позначимо точки розподілу від 0 до 12. За початкове 

положення приймемо ніж з лезом в точці «0» – перша точка траєкторії 

руху ножа. За час, поки ніж з точки «0» перейде за рахунок обертання 

барабана в точку 1, центр обертання барабана О перейде в точку 1'. Для 

визначення положення леза ножа в цей момент потрібно з точки 1 

провести пряму паралельну горизонталі, відклавши на ній радіус R, 
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знайти точку 1'. Подібним чином визначити точки 2,3–12 і з’єднати їх 

плавною кривою лінією. 

На ділянках, коли ніж рухається в ґрунті (тобто, в межах глибини а) 

показати можна ще декілька траєкторій руху ножів в площині різання; 

кожна з цих траєкторій зміщена по напрямку руху машини на величину 

SZ. З графічної побудови, з урахуванням масштабу визначити висоту 

гребенів h і перевірити виконання агровимоги h0,2а [4]. 
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ОБҐРУНТУВАННЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ ПАРАМЕТРІВ 

ВЕНТИЛЯТОРНОГО ОБПРИСКУВАЧА  

 

Благоднюк Владислав Ігорович  

студент групи Аіз-19-ск 

 

Суть обприскування полягає в нанесення на поверхню рослин, 

комах, ґрунт розпилених пестицидів або їх робочих рідин. Прогресивні 

технології обприскування передбачають зменшення витрат не тільки 

робочої рідини, а й зменшення на 25–50 % норми витрати препаратів за 

рахунок оптимізації дисперсності і якісних показників роботи машин. 

Використання ультрамалооб’ємного обприскувача з пропонованим 

удосконаленням задовольняє всім вимогам прогресивних технологій. 

Основні параметри залежать від характеру і умов виконуваної роботи. 

Задану норму витрати робочих рідин пестицидів Q, л/га та їх 

концентрація для конкретних умов роботи в господарстві встановлює 

                                                 
 Керівник: Заєць Максим Леонідович 

 



Науково-практична конференція, січень 2021 

58 

агроном по захисту рослин. Залежно від об’єкту обприскування, 

метеорологічних умов визначають робочу ширину захвату В, м. вона 

дорівнює відстані між осями двох його суміжних проходів. 

Робоча ширина захвату вентиляторного обприскувача дорівнює 

ширині оброблюваної смуги, на якій кількість краплин на одиницю площі 

відповідає агротехнічним вимогам щодо обприскування даної культури. 

Кількість краплин на одиницю площі відповідає агротехнічним вимогам 

щодо обприскування даної культури. Кількість краплин, що осідають по 

ширині оброблюваної смуги, на різній відстані від осі проходу агрегату 

різна і, як правило, на краях смуги густота покриття поверхні краплинами 

недостатня. Тому вентиляторними обприскувачами обприскують з 

перекриттям смуг, оброблених за два суміжних проходи обприскувача. 

 Швидкість обприскувача можна змінювати в широких межах 

залежно від марки трактора, особливості оброблюваних культур і умов 

прохідності на даній ділянці. Знаючи робочу ширину і швидкість агрегату, 

обчислимо площу (1), яку обробляє обприскувач за 1 хв., за 

формулою, м2/хв: 
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S


 ,     (1) 

де B – ширина захвату, м., В=40 м; 

  – робоча швидкість машини, км/год.,  =10 км/год. 
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Якщо норма витрати робочої рідини Q л/га, то на 1 м2 вага 

становитиме Q/10000. Тоді хвилину витрати робочої рідини (2) (л/хв) 

через розпилювальний пристрій визначають за такою залежністю: 
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   ,    (2) 

де Q – норма витрати робочої рідини, л/га., Q=50 л/га. 
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Отже, визначили потрібну хвилинну витрату робочої рідини, яка 

відповідає заданій нормі Q л/га, та вибраним технологічним параметрам 
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обприскування: ширині захвату В=40 м і швидкості руху агрегату 

=10 км/год. Підрахувавши хвилинну витрату порівнюють з 

продуктивністю насоса. Вона має бути меншою за продуктивність 

насоса, тому що частина рідини з нагнітальної магістралі через 

гідромішалку і редукційний клапан пере пускається в резервуар. Якщо 

підрахована хвилинна витрата дорівнює або більша за продуктивність 

насоса, слід змінити технологічні параметри обприскування В і  . 

Упевнившись, що продуктивність насоса може забезпечити підраховану 

хвилинну витрату, знаходять параметри розпилювального пристрою, які 

відповідають цій хвилинній витраті. 

У вентиляторних обприскувачах в залежності від виду робіт 

задаються тиском в нагнітальній магістралі і визначають витрату рідини 

(3) через один розпилювач по формулі: 

 

n

q
q 1 ,       (3) 

де q – хвилинна витрата робочої рідини, q=33.3 л/хв.; 

n – кількість розпилювачів в пакеті, n=5 шт. 
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Знаючи витрату рідини через розпилювач визначимо діаметр 

отворів на диску по формулі (4): 
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  ,     (4) 

де   – коефіцієнт витрати рідини,  =0,8; 

D – діаметр отвору, мм; 

Р – тиск рідини, Р=200 м. вод. ст. 

 

2 26,64
2,8

0,048 3,14 3820
d  


; 

1,69 мм.d   

Оптимальна дисперсність розпилу краплин в обприскувачі 

дистанційної дії може бути забезпечена при зміні швидкості обертання 

дискових розпилювачів в межах від 2600 до 4640 об/хв. Знаючи 
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частоту обертання визначимо дальність польоту частини рідини з 

розпилювача без урахування дії на неї повітряного потоку. 

 

 

ОБГРУНТУВАННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ СХЕМИ 8-МИ 

КОРПУСНОГО НАЧІПНОГО ПЛУГА 

 

Краузе Дмитро Карпович  

студент групи Аі-19-ск 

 

Начіпні плуги мають переваги в порівнянні з напівнавісними і 

причіпними. Начіпні плуги менш металомісткі, більш маневрені, 

потребують меншої поворотної смуги на кінцях гонів, мають більшу 

продуктивність на одиницю ширини захвату. 

Розроблюваний восьмикорпусний начіпний плуг складається із 

восьми корпусів, опорного колеса з гвинтовим механізмом, рами, навіски, 

механізму розвороту корпусів. 

Робочими органами плуга є розпушувальний безполицевий 

дисковий рифлений ніж, розміщений перед розпушувальним корпусом. 

Стояки корпусів обладнують пристроями (болтами, що працюють на 

зріз), які запобігають пошкодження робочого органу плуга. Рама 

трикутної форми з незмінним периметром зварна і складається з 

головного повздовжнього і поперечного брусів. 

Корпуси шарнірно приєднані до головного бруса за допомогою 

спеціальних скоб. На кінці кожної стійки є важелі, які об’єднанні 

штовхаючою штангою в паралелограмний механізм. Ця штанга з’єднана 

з гідроциліндром. 

Для забезпечення допустимої транспортної габаритної ширини, 

рама повертається навколо шарніра проти годинникової стрілки  за 

допомогою гідроциліндра, працюючого на виштовхування. При цьому 

заднє опорне колесо входить в габарити трактора. В робочому 

положенні плуга цей гідроциліндр повинен знаходитись в плаваючому 

положенні і плуг під дією реакції на польові дошки корпусів 

розвертається навколо шарніра до положення, обумовленого 

відповідною установкою корпусів. 

Зміна ширини захвату, тобто, одночасний поворот корпусів навколо 

своїх стойок здійснюється гідроциліндром в транспортному положенні 
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плуга. Синхронно з корпусами повертаються навколо своєї вертикальної 

осі на той же кут і колесо. 

Контроль встановленої ширини захвату здійснюється за допомогою 

покажчика, з’єднаного зі штовхаючою штангою і переміщуючого вздовж 

нерухомої шкали. В робочому положенні плуга, верхня тяга навіски 

провисає і плуг працює як напівнавісний, що забезпечує копіювання 

рельєфу поля і стійкість ходу корпусів по глибині. При роботі плуга 

дисковий ніж розрізує грунт у вертикальній площині, а корпус підрізує 

шар ґрунту, піднімає його, згинає і розтягує в повздовжньому і 

поперечному напрямках. Інтенсивне розпушення ґрунту відбувається під 

дією в основному розтягувального зусилля. 

При обробітку плугом стернових фонів на поверхні поля 

залишається 85 % стерні. Ширина захвату плуга ПРПВ-8-50 - 4 метра. 

Кінематична схема розроблюваного начіпного плуга подана на рис. 1. 

 
Рис. 1. Кінематична схема розробленого начіпного 

вісьмикорпусного плуга: 1 – механізм регулювання ширини захвату; 2 – 

корпус; 3 – рама; 4 – повздовжній брус; 5 – поперечний брус; 6 – опорне 

колесо; 7, 8 – гідроциліндр; 9 – шарнір. 

 

 

ОБҐРУНТУВАННЯ МОДЕРНІЗАЦІЇ РОЗКИДАЧА МІНЕРАЛЬНИХ 

ДОБРИВ МВУ-5 
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Ничипорчук Андрій Олександрович 

студент групи Аі-19-ск 

 

Одним із факторів, що знижують ефективність віддачі добрив є 

недосконалість способів їх внесення. Біля 80 % всіх мінеральних  

добрива  в  сільськогосподарському виробництві вносять в ґрунт з 

допомогою машин з розкидними робочими органами відцентрового типу. 

Розподіл добрив по поверхні ґрунту цими розкидаючими апаратами є 

незадовільним, з нерівномірністю від 25 % до 50 %, що знижує 

врожайність сільськогосподарських культур. Крім того, вони сепарують 

суміш добрив на складові компоненти і не стабільно працюють у вітряну 

погоду. Пояснюється це  принципом їх роботи, який ґрунтується на 

вільному парінні неоднорідних часток в нестабільно діючому середовищі. 

Заслуговують на увагу апарати для внесення добрив, які працюють 

по принципу пневмотранспортування  матеріалу до розкидаючих органів 

по індивідуальним каналам з додатковим їх розподіленням в зоні 

внесення на необхідну ширину захвату. 

Всі різновиди робочих органів для поверхневого внесення 

мінеральних добрив можна розділити на дві основні групи: 

тукорозподільчі і тукорозкидаючі. 

Через велику кількість випадкових факторів робота тукорозкидних 

апаратів характеризується великою нестабільністю, в результаті чого 

нерівномірність внесення мінеральних добрив перевищує 25 %.  

В зв’язку з цим, більш перспективними є тукорозподільчі апарати, 

яким, відмічені вище, недоліки присутні в значно меншій степені. 

Потрібно відмітити, що тукорозподільчі апарати, які працюють по 

принципу тукових сівалок, важкі, громіздкі, металоємні і потребують для 

завантаження спеціальних навантажувачів.  

Тому в світовій практиці, в даний час, розпочинають знаходити 

широке застосування тукорозподільчі апарати штангового типу, які 

транспортують добрива з центральної ємності на ширину захвату по 

закритим каналам. Ці апарати менш складні ніж тукові сівалки. Вони 

володіють великою мобільністю і малою металоємкістю в зв’язку з чим 

більш детально розглянемо апарати саме цього типу.  
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Класифікуючи штангові тукорозподільчі апарати по способу 

внесення добрив, можна виділити три характерні групи механічні, 

пневмомеханічні і пневматичні. 

З механічних найбільш розповсюдженні шнекові з відкритою, 

замкнутою або тупиковою транспортними системами. Недоліком їх є 

наявність обертаючих деталей, що робить їх чутливими до вологості 

добрив внаслідок їх налипання на робочу поверхню, призводить до 

подрібнення добрив, при внесенні невеликих доз, а якість внесення 

значно знижується. Розподіляють рівномірно вони тільки пиловидні 

добрива. Достоїнством їх є простота конструкції і обслуговування. 

Значно кращими є вібраційні розподільчі пристрої, в яких 

мінеральні добрива розподіляються по ширині захвату вібраційним 

конвеєром, тобто каналом визначеної форми при коливному русі. 

Достоїнством їх є незначна енергоємність, мала металоємкість і 

достатньо висока рівномірність  розподілення мінеральних добрив по 

ширині захвату. 

Добре зарекомендували себе апарати, які працюють по принципу 

пневмотранспорту добрив до розкидаючих робочих органів. Робота 

таких апаратів базується на одному із двох принципів. В першому 

випадку добрива подаються в середину ротора, розганяються ним, 

висипаються в розташовані по периферії кожуха приймальні отвори 

транспортних каналів, по яким потрапляють на ґрунт. Ці апарати 

називаються пнемо-механічними. Недоліком їх є те, що можливе 

забивання каналів і має місце подрібнення добрив. 

Найбільш прості і зручні пневматичні апарати. Принцип їх роботи 

відрізняється від пневмомеханічних і залежить від відокремлення 

джерела повітря від механізму розподілу туків в загальний пневмопривід 

і розподілення потоку аеросуміші в пасивній ділильній головці у процесі 

пневмотранспортування із дозуванням і розподіленням туків по окремим 

трубопроводам. 

Удосконалена машина представляє собою розкидач мінеральних 

добрив МВУ-5, у якого встановлений модернізований відцентровий 

розкидний апарат (рис. 1.) 
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Рис. 1. Модернізований відцентровий розкидний апарат 

 

З викладеного вище можна зробити висновок, що найбільш 

досконалими є пристрої з механічним розподілом туків. В них 

рівномірність розподілу по патрубкам цілком залежить від застосованого 

механічного дозатора і не залежить від параметрів пневмомережі, що 

утворює умови для високої надійності і рівномірності. 

 

 

АНАЛІЗ КОНСТРУКЦІЙ ПНЕВМОМЕХАНІЧНИХ СІВАЛОК ТОЧНОЇ 

СІВБИ 

 

Довбня Вадим Вікторович 

магістрант 

 

На більшості сівалок забезпечених пневматичною централізованою 

туковисівного системою, єдиний туковий бункер оснащений 

завантажувачем добрив і розташований за трактором. На деяких 

машинах він може навішуватися в передній частині трактора (рис. 1). 

Фронтальний навіс тукового бункера дозволяє змістити центр ваги 

агрегату і забезпечити його більшу стійкість [1].  

На вітчизняних просапних сівалках найбільш поширені групові 

ємкості, які подають добрива в тукові сошники двох секцій сівалки. Слід 

сказати про те, що за якістю роботи закордонні сівалки не набагато 

                                                 
 Керівник: Грудовий Роман Сергійович 
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перевершують вітчизняні зразки, однак, вони відрізняються високою 

точністю виготовлення і використання в їх конструкціях сучасних 

матеріалів і технологій виготовлення деталей (лиття в кокіль, деталі з 

металокераміки і поліамідів, спеціальні профілі, якісні порошкові сталі). 

 
Рис. 1. Сівалка пневматична серії ED фірми «Amazonen-Werke» 

 

На більшості сівалок застосовують груповий привід апаратів, коли від 

одного колеса приводяться в рух висівні диски кількох апаратів, як 

правило – половина від загального числа апаратів на сівалці. Однак на 

деяких машинах традиційно використовується індивідуальний привід 

висівного апарату від заднього прокочуючого котка, це характерно для 

сівалок РПЛ (рис. 2), сівалок фірми «Franz Kleine» (рис. 2., б) [1, 2] тощо. 

 
Рис. 2. Пневматичні сівалки з центральним туковисівним бункером: 

а і б – сівалки точної сівби «Hatzenbichler»; в – Сівалка пневматична серії 

ED фірми «Amazonen-Werke» 

 

Груповий привід висівних апаратів дозволяє спростити процес 

налаштування сівалки на задану норму висіву насіння, індивідуальний – 

зменшує ймовірність зміни дози і рівномірності висіву насіння при 

пробусовуванні привідних коліс. 
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Привід туковисівних апаратів на сівалках здійснюється від 

спеціального приводного колеса, забезпеченого грунтозацепам (рис. 1), 

що дозволяє знизити імовірність його пробуксовування. Практично всі 

сучасні просапні сівалки з пристосуваннями або без них можуть 

здійснювати такі способи сівби: широкорядний; пунктирний і гніздовий. 

Однією найважливішою класифікаційною ознакою просапних сівалок є 

принцип дозування насіння. В даний час найбільш розповсюджені 

пневматичні просапні сівалки. Вони оснащені висівними апаратами, які 

використовують в процесі роботи пневматику у вигляді розрідження або 

надлишкового тиску.  

За способом агрегатування з тракторами розрізняють навісні та 

причіпні просапні сівалки. Просапні сівалки з міжряддям 70 см і числом 

секцій до восьми, а також з міжряддям 45 см і числом секцій до 

дванадцяти, як правило, проводяться навісними, що дозволяє 

забезпечити більшу стійкість їх положення відносно напрямку руху 

трактора. Сівалки з великим числом секцій частіше причіпні (рис. 3) [3]. 

 
Рис. 3. Причіпна 36-ти рядна сівалка фірми «John Deere» 

 

В окремих випадках в причіпному варіанті можуть виготовлятися і 

посівні машини невеликої ширини захвату (рис. 4) [4]. Це дозволяє 

збільшувати конструктивну масу сівалки, нарощувати об’єм бункерів. 

 
Рис. 4. Сівалка восьмирядова «Great Plains» PD 8070 (з міжряддям 

70 см) 
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При цьому сівалки шириною до 6 м, як правило, виготовляють з 

цільними рамами, а при більшій габаритній ширині – з секційними (рис. 

5.). 

 
Рис. 5. Сівалки широкозахватні з секційною рамою: а – 

пневматична сівалка точного висіву «Hatzenbichler»; б – сівалка точно 

сівби фірми «Amazonen-Werke» 

 

Пневматичні висіваючі апарати набули поширення в зв'язку з 

меншою вимогливістю їх дозаторів до калібрування насіння, що 

дозволяє використовувати один дозуючий елемент (диск, барабан) з 

відносно великими отворами для висіву різних фракцій. Перевага 

пневматичних апаратів також в тому, що вони висівають насіння без 

пошкодження і не вимагають додаткових пристосувань. Пневматичні 

сівалки можуть працювати на підвищених швидкостях, мають більш 

високу надійність технологічного процесу, забезпечують широкий 

діапазон зміни норм висіву. 

 

Список використаних джерел 

 

1. Пневматична посівна техніка : веб-сайт. URL : 
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АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ МОЖЛИВОСТЕЙ ЕФЕКТИВНОГО 

ВИКОРИСТАННЯ ОСВІТЛЕННЯ, ОПРОМІНЮВАННЯ В 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОМУ ВИРОБНИЦТВІ 

 

Денисюк Віталій Сергійович, Пасічник Євгеній Анатолійович 

студенти групи ЕТ-19-1ск 

 

Життя на Землі людей, рослин і тварин не можливе без сонячного 

випромінювання. До складу сонячного випромінювання відносяться 

видиме, інфрачервоне (ІЧ) і ультрафіолетове (УФ) випромінювання. 

Природними джерелами цих випромінювань є Сонце, зірки, блискавка. 

На поверхню атмосфери Землі потрапляє в середньому 10 % 

ультрафіолетового, 40 % видимого і 46–50 % інфрачервоного світла, а 

на рівні землі відповідно 2–4 % ультрафіолетове, 40 % видиме і 50 % 

інфрачервоне світло. 

Аналіз досліджень показує, що рівень освітлення і опромінення при 

їх використанні в сільськогосподарському виробництві недостатній, тому 

для освітлення і опромінення використовуються штучні джерела 

видимого, інфрачервоного і ультрафіолетового випромінювання.  

Освітлювальні установки в сільському господарстві споживають 

біля 10 % електроенергії від загальної її кількості. Витрати електроенергії 

на опромінення в сільськогосподарському виробництві також значні. 

Раціональне застосування освітлювальних й опромінюючих установок 

може підвищити продуктивність праці на 5–10%, продуктивність тварин – 

на 8–15%, дати більш високі врожаї сільськогосподарських культур, 

особливо при використанні захищеного ґрунту, покращити якість 

продукції переробної промисловості і ремонтних підприємств. 

Правильно виконане електричне освітлення сприяє зниженню 

собівартості продукції, зменшення травматизму, покращенню умов праці, 

утримання тварин, а також створення сприятливих умов та комфорту 

для відпочинку. 

Навпаки, не раціональне використання освітлення, негативно 

впливає на зір людей, тварин і птахів, що приводить до збільшення 

травматизму та зменшення продуктивності. 

Крім освітлення, оптичне випромінювання широко 

використовується в сільському господарстві, в залежності від області 

електромагнітних коливань, які знаходяться в межах від 1,0 нм 

(нанометр) до 1,0 мм і ділиться на три зони. 
                                                 
 Керівник: Прядко Володимир Анатолійович 
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Кожній зоні, або її частині, відповідають свої випромінювальні 

установки : 

УФ – С - =100–280 нм (бактерицидне випромінювання).  

В цьому діапазоні працюють установки знезараження води, повітря, 

тари. 

УФ – В - =280–315 нм (зона сильної біологічної дії).  

В цьому діапазоні працюють установки еритемного (вітального) 

опромінення, стимуляції і лікування живих організмів. 

УФ – А - =315–380 нм (ефективна  люмінесценція).  

В цьому діапазоні працюють установки  для люмінесцентного 

аналізу. 

УФ - =100–380 нм (зона всього ультрафіолету).  

В цьому діапазоні працюють установки ультрафіолетової обробки 

насіннєвого матеріалу для підвищення посівної якості й отримання 

мутантів, установки для боротьби з літаючими комахами. 

ФАР - =360–720 нм (фізіологічно активна радіація).  

В цьому діапазоні працюють установки для опромінення розсади 

тепличних культур та дорослих рослин. 

ВВ - =380–760 нм (зона видимого випромінювання).  

Ця зона використовується для освітлювальних установок як 

робочого, так і технологічного характеру. 

ІЧБ - =760–10000 нм (ближнє інфрачервоне випромінювання).  

В цій зоні працюють установки нагріву, обігріву, сушіння, боротьби з 

комахами та їх, личинками, інфрачервона обробка насіннєвого 

матеріалу. 

Комбіновані установки включають у себе різні зони оптичного 

випромінювання. В них використовуються як однакові лампи, наприклад, 

ДРТ, які мають випромінювання по всій ультрафіолетовій зоні та в зоні 

видимого випромінювання, так і комбінації з різних ламп, наприклад, в 

установках ИКУФ (інфрачервоні та ультрафіолетові). 

Проаналізуємо результати досліджень на прикладах. 

Теплиці. При створенні необхідного світлового режиму в теплицях 

використовують опромінювальні установки. Ці установки повинні 

спрямовувати весь світловий потік джерела випромінювання 

безпосередньо на корисну площу ґрунту. Крім того, випромінювач 

необхідно наблизити до рослин на мінімально допустиму відстань. 

Для теплиць спеціально розроблені лампи і опромінювачі, 

прилаштовані до роботи в умовах високої температури і вологості. 

Промисловість випускає лампи ДРЛФ 400 з термостійкою колбою, ДРИ 
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400, ДнаТ 400, ДРИ 1000, ДРФ 1000, ДРИ 2000, ДРОТ 2000, ДМ 43000 і 

ДМ 46000. Ці лампи працюють відповідно установок опромінення рослин 

в теплицях (УОРТ). 

Промисловість випускає опромінювачі тепличні ОТ-400МН і ОТ-

400МЕ з лампами ДРЛФ-400. Для комплектування теплиць обладнанням  

необхідно брати рівну кількість опромінювачів з індуктивним (ОТ-400МИ) 

і ємкісним (ОТ-400МЕ) баластом. 

Основним недоліком цих опромінювальних установок являється їх 

велика встановлена потужність тому слід дослідити і проаналізувати 

ефективність експлуатації світильників з натрієвими лампами високого 

тиску для рослин і світильників з світлодіоді фітолампи для рослин. 

Приміщення для утримання молодняка тварин і птиці. 

Для утримання молодняка тварин і птиці в приміщеннях необхідно 

підтримувати локально відповідну температуру і дозоване 

ультрафіолетове опромінення. 

Для підтримання температури часто  використовують темні і світлі 

електричні джерела ІЧ випромінювання. 

Дослідження показують найбільш ефективним є поєднання 

одночасної дії інфрачервоних і ультрафіолетових променів для 

опромінення молодняка. Така дія найбільш ефективно впливає на 

тварин і птицю.  

Це дає можливість в телятниках і свинарниках на 15–20 % 

збільшити приріст маси молодняку і на 10–15 % – зменшити втрати. Для 

сумісного ІЧ і УФ опромінення молодняка тварин і птиці промисловість 

випускає стаціонарні автоматизовані установки ИКУФ-1, ИКУФ-1М, «Луч» 

і «СОЖ» але ці установки потребують вдосконалення. 

Подальше вдосконалення установок ИКУФ-1, ИКУФ-1М і «Луч» 

повинно бути спрямоване на поліпшення їх експлуатаційних якостей, 

відпрацювання найбільш доцільних робочих режимів і доопрацювання 

конструкції опромінювачів – доповнення опромінювачів високовольтними 

іонізаторами повітря, у тому числі з малопотужними вентиляторами, 

заміну ламп ЛЭ15 (ЛЭ015) на більш потужні, наприклад ЛЭ30 (ЛЭО30), 

або лампи типу ДВТ невеликої потужності, наприклад, ДРТ100, ДРТ2-

100, ДРТ250, темні джерела ІЧ випромінювання та ін. 

Проектування та застосування освітлювальних та опромінювальних 

установок потребує творчого підходу з використанням інженерних рішень 

по найбільш ефективному та раціональному використанню установок із 

врахуванням енергозбереження. 
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Впровадження нових джерел світла, застосування світильників з 

високим к.к.д., використання удосконалених конструкцій відбивачів і 

раціональних схем освітлення дозволить підвищити ефективність 

електроосвітлювального обладнання та значно знизити витрати 

електроенергії на 15–25 %, зменшити фінансові затрати на оплату за 

використану електроенергію. Значно зменшиться потреба встановлення 

додаткових потужностей джерел електропостачання на ТП, КТП, 

резервних джерел живлення при реконструкції та будівництві обєктів 

виробничого, адміністративного, побутового та житлового призначення. 

Висновки. Аналіз досліджень показав можливості ефективного 

використання освітлення, УФ і ІЧ випромінювання в 

сільськогосподарському виробництві при створенні необхідних умов для 

утримання тварин і птиці з застосуванням автоматизованого керування. 

Але є питання які необхідно вирішувати.  

При проектуванні та експлуатації освітлювальних та 

опромінювальних установок потрібно вирішувати питання по найбільш 

ефективному та раціональному використанню установок із врахуванням 

енергозбереження. Впроваджувати нові енергозберігаючі джерел світла, 

застосовувати світильників з високим к.к.д., удосконалювати конструкції 

світильників.  
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ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МОДЕРНІЗАЦІЇ 

ЕЛЕКТРОТЕХНОЛОГІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ПРИГОТУВАННЯ І 

РОЗДАЧІ КОРМІВ ПРИ РЕКОНСТРУКЦІЇ ТВАРИННИЦЬКИХ ФЕРМ 

 

Колотило М. В., Лясоцький С. І. 

студенти групи ЕТ-19-1ск 

 

Аналіз досліджень сільськогосподарського виробництва показує 

незадовільний стан , а точніше відсутність тваринницьких та птахоферм. 

Тому актуальним питанням на сьогоднішній день являється 

відтворення сільськогосподарського виробництва  в тому числі 

тваринництва та птахівництва. Необхідно почати планово 

впроваджувати  внутрішньо  господарську та міжгосподарську 

спеціалізацію виробництва за рахунок реконструкції приміщень 

виробничих підрозділів, з метою впровадження нових ефективних 

технологій і модернізацію старого і встановлення нового 

автоматизованого електротехнологічного обладнання. Такий підхід 

сприятиме підвищенню продуктивності праці, дає можливість повніше 

використовувати сприятливі ґрунтово-кліматичні умови окремих районів 

країни для збільшення виробництва сільськогосподарської продукції.  

При проектуванні, реконструкції та модернізації 

електротехнологічного обладнання потрібно створити оптимальні умови 

роботи електрообладнання і засобів автоматичного керування, що 

забезпечить безперебійність технологічних процесів, ритмічність 

виробництва з врахуванням зменшення енергетичних затрат 

сільськогосподарської продукції.  

Одночасно з спеціалізацією господарств потрібно здійснювати 

концентрацію виробництва. У тваринництві вона виявляється у тому, що 

на фермах і промислових комплексах зосереджують таку кількість 

тварин, при якій забезпечується найбільш висока продуктивність праці і 

найкраще використання засобів електромеханізації, автоматизації та всіх 

основних фондів. 

Наприклад впровадження ефективних технологій годівлі свиней 

шляхом об’єднання приміщень для приготування кормів, утримання 

свиней, з роздачею кормів, впровадити комплексну електромеханізацію 

виробничих процесів з застосуванням електромеханізованих та 
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автоматизованих електроприводів технологічного обладнання за 

рахунок його модернізації. Створювати потокові лінії для подачі кормів в 

кормоцех, приготування кормо сумішей, завантаження кормів в 

кормороздавачі, роздача кормів в годівниці. 

Встановлювати універсальне технологічне обладнання для 

змішування запарювання кормів, яке дозволить використовувати для 

приготування кормів: коренебульбоплоди, гранульовані і брикетовані 

комбікорми, трав'яне борошно, січку трави і кормові суміші.  

Після приготування корми зразу потрапляють до 

кормороздавача, який роздає корми в годівниці. Це дасть можливість 

годувати свиней свіжо приготовленими кормами відповідної якості, що 

в значній мірі буде сприяти підвищенню приросту м’яса. Крім того 

зменшаться енергетичні затрати на транспортування кормів. 

В кваліфікаційних роботах будуть  розглянуті питання 

модернізації електротехнологічного обладнання для приготування і 

роздачі кормів при реконструкції тваринницьких ферм. 

Висновки. Досліджено та проаналізовано стан 

сільськогосподарського виробництва. Для вирішення питання 

запропоновано здійснювати концентрацію виробництва, реконструкції 

тваринницьких ферм, модернізацію електротехнологічного обладнання, 

створення потокових ліній для виконання технологічних процесів. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МОДЕРНІЗАЦІЇ 

ЕЛЕКТРОТЕХНОЛОГІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ ПРИ РЕКОНСТРУКЦІЇ 

ФЕРМ ВРХ 

 

Романчук Н. І., Матвійчук Д. Ю. 

студенти групи ЕТ-19-1ск 

 

На даному етапі в сільськогоподарському виробництві технології і 

електротехнологічне обладнання морально і фізично застарілі, не 

ефективні і часто приводить до простоїв обладнання із за аварій, що в 

свою чергу потребує додаткових затрат ручної праці і коштів. 

Дослідження показують що одною із основних причин являється 

електроприводи, які відпрацювали по декілька термінів і являються 

морально і фізично застарілими. Електроприводи не регульовані, 

встановлені апарати керування і захисту старих зразків, електродвигуни 

мають низький к. к. д. Тому пропонується в будівлях, приміщеннях 

сільськогосподарського виробництва при модернізації 

електротехнологічного обладнання необхідно звернути увагу на вимоги, 

які ставляться до електроприводів, та електротехнологічного 

обладнання при їх проектуванні. Значний ріст технологічного і 

енергетичного оснащення сільськогосподарського виробництва на основі 

розвитку наукових досліджень з використанням сучасної наукової 

апаратури, широке використання досягнень напівпровідникової 

мікроелектроніки і диспетчерського керування, дасть можливість перейти 

на промислову основу виробництва тваринництва та інших галузей 

промисловості в АПК на базі комплексної електромеханізації і 

автоматизації технологічних процесів.  

В кваліфікаційних роботах будуть розглянуті питання по 

проектуванню, модернізації, автоматизації, розрахунках вибору 

електротехнологічного обладнання та електроприводів, які забезпечить 

безаварійну роботу діючого технологічного обладнання на основі 

плавного пуску, змінного навантаження. Розглянемо приклади 

проектування, модернізації, автоматизації, та вибору приводів до 

технологічного обладнання для виконання виробничих процесів. 

Водопостачання. Пристрій плавного пуску (ПП) Altistart 01 

забезпечує автоматичне управління плавним пуском і зупинкою 

електронасосних агрегатів великої потужності при допомозі сигналів 

датчиків: рівня водонапірна, вежа), рівня (дренаж), «сухого ходу» в 
                                                 
 Керівник: Прядко Володимир Анатолійович 



Науково-практична конференція, січень 2021 

75 

системах: зрошення, водопостачання, водопідйому, водовідведення, 

режим дренажу, пожежні насоси.  

Перетворювач частоти (ПЧ) ATV312HU11M3 ATV312 1.1кВт 240 В 

3ф забезпечує автоматичне управління електронасосних агрегатів при 

допомозі частотного регулювання обертів по сигналу від датчика тиску 

4–20 мА (автоматична підтримка заданого тиску в трубопроводі), 

гідростатичний датчик рівня 4–20 мА для дренажних (фекальних) 

насосів.  

Транспортери. Модернізація електричної схеми керування 

потоковою лінією приготування концентрованих кормів з впровадженням 

пристрою плавного пуску (УПП, Софт-стартер) Schneider Electric AltiStart 

01. Запуск декількох двигунів пристроєм плавного пуску. Автоматизація 

керування норією з системою плавного пуску з використанням 

контролера і пристрою плавного пуску при змінному навантаженні на 

валу двигуна. Модернізація електричної схеми керування 

кормороздавачем РВК-Ф-74 на базі перетворювача частоти. 

Перетворювач частоти забезпечує реверсивний режим роботи, “плавний 

пуск – швидше – повільніше  -зупинка» робочого органу (стрічки, 

скребків) і в зворотному напрямку з використанням 

багатофункціонального пускача Tesys U з реверсивним модулем. 

Керування електроприводами підйомних механізмів. 

Керування електродвигуном талі за допомогою макроса «3-

провідне управління» частотного перетворювача АВВ ACS150  

Цей макрос використовується, коли управління приводом 

здійснюється за допомогою кнопок без фіксації. Для реалізації керування 

приводом за допомогою макросу «3-провідне управління» 

використовують приєднання виводів (рис. 1). 

Програмне керування реалізовується наступним чином: з панелі 

вводу для параметра 9902 задаємо значення 2, яке відповідає макросу 

«3-провідне управління». Наступним кроком є встановлення фіксованих 

швидкостей, яке відбувається через параметри 1202 – швидкість 1,  

1203 – швидкість 2, 1204 – швидкість 3. Також потрібно встановити час 

прискорення/сповільнення тобто для параметрів 2202 і 2203 присвоюємо 

значення 0, а для параметрів 2205 і 2206 – 1. 

Після встановлення параметрів керування приводом і попередньої 

перевірки з’єднань приступаємо до запуску. Після того, як ми підвели 

живлення до частотного перетворювача ми можемо керувати швидкістю 

за допомогою вбудованого потенціометра. Коли поступає імпульс 

напруги при замиканні контакту S1 привод переходить в режим пуску. 

http://www.roskip.ru/?id=7800
http://www.roskip.ru/?id=7800
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Рис. 1. Схема підключення для 3-х провідного керування 

 

Задавання швидкості відбувається при замиканні контактів S4-S5, 

коли замкнено контакт S4 двигун рухається зі швидкістю 1, при замиканні 

контакту S5 двигун обертається зі швидкістю 2, а коли одночасно 

замкнені контакти S4 і S5 двигун обертається зі швидкістю 3. Контакт S3 

відповідає за напрям обертання електродвигуна. Зупинка приводу 

відбувається в тому випадку, коли прийде імпульсний сигнал при 

розмиканні контакту S4. Крім того в підйомно-транспортних системах 

використовується  синхронізація для підняття габаритних вантажів і 

дистанційне керування.  

Висновки. Дослідження та аналіз електроприводів показує 

необхідність і широкі можливості модернізації електроприводів 

технологічного обладнання для їх ефективного використання в 

сільськогосподарському виробництві. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ КОМПЛЕКСНОЇ 

ЕЛЕКТРОМЕХАНІЗАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ПРИ 

РЕКОНСТРУКЦІЇ ПРИМІЩЕНЬ ДОПОМІЖНИХ ПІДРОЗДІЛІВ 

 

Марченко М. І., Баланський А. Б. 

студенти групи ЕТ-19-1ск 

 

Однією з основних гарантій роботи кожного виробництва являється 

надійна робота електротехнологічного обладнання, яке забезпечує 

випуск високоякісної продукції являється надійна робота 

електротехнологічного обладнання, яке забезпечує випуск високоякісної 

продукції. Для цього на виробництвах створюють допоміжні підрозділи, 

які виконують технічне обслуговування, поточний і особливо капітальний 

ремонт електротехнологічного обладнання, яке використовується в 

виробничих підрозділах підприємств, господарств.  

Крім того для потреб виробництва створюють, ділянки, цехи по 

дерево та металообробці.  

Для підтримки в справному і працездатному стані, а також для 

забезпечення надійної, довговічної роботи в кожній організації необхідно 

своєчасно і високо кваліфіковано виконувати систему заходів по 

технічному обслуговуванню і ремонту технологічного обладнання в тому 

числі металообробних і деревообробних верстатів, автотранспорту – 

спеціальних машин і механізмів, самохідної техніки, підйомно-

транспортних установок, машин, автомобілів і тракторів під час ТО, 

поточного та капітального ремонту.  

Аналіз досліджень показує відсутність таких допоміжних 

підрозділів, або вони знаходяться в неробочому стані. 

Тому питання реконструкції приміщень для створення допоміжних 

підрозділів з комплексною електромеханізацієт і автоматизацію 

технологічних процесів являється актуальним. 

При цьому потрібно звернути увагу на впровадження сучасних 

енергозберігаючих технологій з модернізацією існуючого 

електротехнологічного обладнання і встановлення нового. Це дасть 

можливість в значній мірі скоротити капітальні затрати на будівництво і 

придбання технологічного обладнання. 

Крім того ремонт та виготовлення комплектуючих деталей, 

обладнання, пакувальної тари зменшить фінансові затрати.  

                                                 
 Керівник: Прядко Володимир Анатолійович 

 



Науково-практична конференція, січень 2021 

78 

Модернізація та установка сучасного електротехнологічного 

обладнання дасть можливість в значній мірі підвищити продуктивність 

праці, якість виконаних робіт, зменшити енергетичні затрати при роботі 

таких допоміжних підрозділів. 

Також за рахунок таких підрозділів підприємства, господарства 

можуть мати додаткові прибутки налагодивши випуск продукції на 

продаж будівельних столярних матеріалів, а також надання послуг 

населенню та іншим підприємствам. Це ТО і ремонт автотранспорту – 

спеціальних машин і механізмів, самохідної техніки, підйомно-

транспортних установок, машин, автомобілів і тракторів.  

Провівши реконструкцію приміщень та модернізацію 

електротехнологічного обладнання можна відновити роботи по ТО і 

ремонту старої, нової і закордонної сільськогосподарської техніки, 

вантажних та легкових автомобілів та їх діагностику, ремонт та обкатку 

автотракторних двигунів, відновлення деталей, шиномонтаж, перемотку 

та ремонт електродвигунів, зварювальних трансформаторів, відновлення 

деталей з урахуванням встановлення відремонтованого, 

модернізованого, нового електротехнологічного обладнання для 

виконання відповідних технологічних процесів. 

Проведемо дослідження та аналіз можливостей комплексної 

електромеханізацію і автоматизацію технологічних процесів при 

реконструкції будівель, приміщень допоміжних підрозділів з 

модернізацією електротехнологічного обладнання. 

Ремонтні допоміжні підрозділи. В багатьох господарствах 

залишилися приміщення майстерень по ремонту  автотракторної техніки. 

В майстернях можна створити наступні ділянки: 

 ремонтно-слюсарна ділянка – розбирання технологічного 

обладнання, верстатів, вузлів, промивка відновлення, термічна та 

механічна обробка деталей, ремонт, збірка, налагодження та 

перевірка в роботі обладнання після ремонту;  

 електроремонтна ділянка – розбирання, ремонт, збірка і 

випробовування електродвигунів і електромуфт, електромонтаж 

шаф керування, післяремонтні випробування електроприводів 

технологічного обладнання;  

 металообробна ділянка – токарні, фрезерні, свердлильні 

роботи. 

Одним із основних питань являється відновлення, ремонт, 

модернізація старого електротехнологічного обладнання для виконання 

ремонтних робіт. 
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Деревообробні допоміжні підрозділи. 

Реконструкція деревообробних майстерень з впровадженням 

комплексної електромеханізації і автоматизації виробничих процесів 

деревопереробного виробництва – один із основних напрямків розвитку 

підприємств на сучасному етапі. З метою інтенсифікації обладнання і 

підтримання його на сучасному технічному рівні необхідно систематично 

проводити його модернізацію. Завдяки комплексній модернізації, 

електромеханізації і автоматизації технологічного обладнання значно 

зросте асортимент, продуктивність праці, покращиться якість продукції . 

Наприклад, в виробництві це може бути в 8 разів, об’єм випускаємої 

продукції деревообробної промисловості збільшиться в 2–3 рази при 

скороченні в 2–5 рази зайнятості робітників, тобто продуктивність праці 

може зрости в 4–6 рази. 

На сучасному етапі ряд організацій різного напрямку діяльності 

почали створювати виробничі підрозділи по виготовленню та реалізації 

виробів з дерева, що дає можливість мати стабільні фінансові 

надходження.  

Висновки. Аналіз досліджень можливостей комплексної 

електромеханізації технологічних процесів при реконструкції приміщень 

та створенні допоміжних підрозділів показує необхідність і можливість їх 

створення. Це дає можливість при мінімальних капітальних затратах 

створити міцну матеріально технічну базу і мати додаткові надходження 

за рахунок розвитку виробництва додаткових підрозділів. 
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СИСТЕМА ЖИВЛЕННЯ ДВИГУНА ВНУТРІШНЬОГО ЗГОРЯННЯ, ЩО 

ПРАЦЮЄ НА БІОПАЛИВІ 

 

Нечипоренко Олексій Володимирович 

магістрант 

 

Сьогодні біопаливо інтенсивно використовують в якості моторного 

палива в усьому світі. Це зумовлено двома основними факторами – 

високими екологічними нормами щодо складу відпрацьованих газів ДВЗ 

транспортних засобів, що сприятиме зменшенню їх шкідливого впливу на 

озоновий шар, та постійним зменшенням нафтових ресурсів [1]. Тому 

директиви та законодавчі документи, що діють в Україні та в 

Європейському Союзі, обумовлюють широке використання біопалив. В 

країнах, що входять до складу Європейського Союзу, директива 

2009/28/ЄС зазначає, що до 2030 року 15 % палива, яке 

використовується для живлення ДВЗ транспортних засобів, повинно 

вироблятися з поновлюваної екологічно-чистої сировини [2]. 

В якості альтернативи паливам нафтового походження в ДВЗ 

використовують такі види палива, як: біометан, біоетанол, рослинні олії, 

біодизель, водень. Сьогодні однією з найбільш успішних країн, яка 

спеціалізується на використанні біопалив для живлення ДВЗ, є Бразилія. 

В Бразилії, переважно, використовують біопалива першого покоління [3]. 

Однак, рівень використання біопалив для живлення ДВЗ все ще 

залишається досить низьким. Це пов’язано, в першу чергу, зі складністю 

виробництва біопалива та низкою питань, пов’язаних з експлуатацією 

ДВЗ на біопаливах. 

Експлуатація ДВЗ на різних видах палива пов’язана з наступними 

проблемами. Ці проблеми за групами можна поділити на наступні [4]: 

1) технічні, наприклад вихід з ладу системи подачі палива ДВЗ; 

2) технологічні, наприклад надмірна питома витрата палива 

двигуном, або надмірна подача палива форсунками системи живлення 

ДВЗ, тощо; 

3) пов’язані з навколишнім середовищем, наприклад збільшення 

викидів відпрацьованих газів ДВЗ в навколишнє середовище. 

Проблеми, пов’язані з виходом з ладу системи живлення ДВЗ, до 

функцій якої відноситься формування паливо-повітряної суміші і подача 

її в циліндри двигуна, зустрічаються найчастіше. Також при використанні 
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біопалив спостерігається ерозійне зношення поверхонь форсунок 

системи живлення ДВЗ, внаслідок чого спостерігається їх 

закупорювання. Це призводить до утворення збіднених паливо-

повітряних сумішей, які складно запалити в двигунах без використання 

додаткової енергії і які згорають лише частково. В наслідок, збільшується 

кількість відпрацьованих газів ДВЗ, що, в свою чергу, збільшує рівень 

забруднення навколишнього середовища [5]. 

Найчастіше в конструкціях транспортних засобів зустрічаються: 

система живлення двигунів з запалюванням від стиснення і система 

живлення ДВЗ з іскровим запалюванням, які, відповідно, працюють на 

дизельному паливі та на бензині. Якість зазначених видів палива 

повинна відповідати вимогам ДСТУ ISO 5163:2012 [6]. 

Системи живлення ДВЗ з запалюванням від стиснення і система 

живлення ДВЗ з іскровим запалюванням були спроектовані, щоб 

працювати на стандартних паливах нафтового походження, тому вони є 

чутливими, до води, кислот і твердих компонентів, що входять до складу 

біопалив. Крім того, в'язкість і щільність біопалив впливають на здатність 

форсунок розпиляти паливо і на швидкість та ступінь випаровування 

палива. Тому для різних видів біопалив потрібно проектувати різні 

системи живлення, щоб гарантувати формування якісної паливо-

повітряної суміші і довговічність системи живлення ДВЗ [7]. 

Біопалива можна поділити на стандартні біопалива, наприклад на 

E85 і біодизель, а також на біопалива низької якості, наприклад, 

біоетанол із вмістом води та рапсова олія. Виробництво такого виду 

палива не потребує значних енергетичних витрат, а технологія є 

простішою порівняно з виробництвом стандартних видів палива, однак і 

використання таких палив для живлення ДВЗ є складнішим. Тому слід 

шукати технічні рішення щодо використання палив, технологія 

виробництва яких є більш конкурентоспроможною, або розробляти нові 

конструкції системи живлення двигунів [8, 9]. 

Одним з шляхів вирішення зазначеної проблеми є розробка 

конструкції системи живлення ДВЗ, яка буде адаптована до роботи на 

двигунах з різним типом запалювання (запалювання від стиснення та з 

іскровим запалюванням) та на різних видах палива. Зазначена система 

живлення ДВЗ може використовуватися як основна система, або як 

допоміжна. Нова система живлення дозволить сільськогосподарським 

підприємствам в якості палива для ДВЗ використовувати біопаливо 

власного виробництва, що, в свою чергу, зменшить залежність від палив 

нафтового походження. 
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МЕТОД АНАЕРОБНОГО ЗБРОДЖУВАННЯ ОРГАНІЧНОЇ СИРОВИНИ В 

БІОГАЗОВИХ УСТАНОВКАХ 

 

Бондар Тарас Олексійович 

магістрант 

 

Головним вузлом біогазової установки є реактор (метантенк), в 

якому протікає процес анаеробного розкладання біомаси під дією 

метаноутворюючих бактерій в певному діапазоні температур 

зброджування (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Спрощена схема процесу анаеробного зброджування 

 

Аналіз літературних джерел [1, 2] свідчить, що сьогодні в світі 

розроблені і успішно застосовуються різні біогазові технології. Основною 

метою біогазової технології є утилізація відходів і виробництво 

органічного добрива, відновлення екології. Також, внаслідок хімічних 

перетворень з органічного матеріалу утворюється біогаз – один з видів 

альтернативного палива [3]. Щоб відновити запаси енергоносіїв, які 

швидко вичерпуються, провідні країни світу, які експлуатують біогазові 

установи, першочергово зацікавлені в отриманні найбільших обсягів газу 

з органічних відходів. Тому біогазові установки оснащені значними за 

об’ємом метантенками та займають досить великі площі. Крім цього, для 

забезпечення безперебійної роботи метантенків ведеться заготівля 

значних об’ємів рослинної сировини [4]. Все це вимагає суттєвих 
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капітальних витрат на будівництво станцій з переробки відходів і, як 

наслідок, такі проекти мають тривалий термін окупності і потребують 

державних дотацій. Одним з суттєвих недоліків процесу анаеробного 

зброджування є невисока швидкість переробки біомаси та відносно 

низька якість одержуваного біогазу. Процес є досить нестійким і 

залежить від температурного режиму, в якому протікає процес 

зброджування. 

Згідно ДСТУ 4516:2006 виділено три температурні режими з метою 

оптимізації процесу анаеробного зброджування: психрофільні – до 20–

25С; мезофільні – 25С–40С; термофільні – понад 40С. Слід 

зазначити, що вимоги до допустимих меж коливання температури для 

забезпечення оптимального газоутворення є настільки жорсткими, 

наскільки вищою є температура процесу зброджування: при 

психрофільному температурному режимі – ± 2С за годину; 

мезофільному – ± 1С за годину; термофільному – ± 0,5С за годину [5]. 

Функціонуючі в даний час біоенергетичні установки є складними 

автоматизованими комплексами, які працюють в мезофільному і 

термофільному режимах і переробляють великі об’єми відходів. В 

Україні психрофільний режим, в порівнянні з іншими режимами, 

вивчений мало. Даний режим зброджування широко застосовується в 

Китаї, В'єтнамі та Індії в біогазових установках, які встановлено на 

невеликих фермерських господарствах [6]. Зниження швидкості бродіння 

при психрофільних температурах компенсується простотою конструкцій 

метантенків і легкістю їх експлуатації та обслуговування. В роботі [7] 

представлено, що основні вихідні параметри – вихід біогазу, ступінь 

розкладання органічних речовин – в психрофільному режимі роботи 

залишаються на такому ж рівні, як і в мезофільному, збільшується тільки 

час витримування зброджуваного субстрату. 

В [8] зазначається, що для підвищення ефективності біогазової 

технології доцільно: проектувати установки зі спрощеною експлуатацією 

(контроль, управління, регулювання); знизити вартість шляхом розробки 

простіших і дешевших ємностей; розробити моделі для конкретних 

технологічних рішень, які передбачають різні цілі процесу (застосування 

кінцевих продуктів, захист навколишнього середовища) і виробниче 

підпорядкування установки: сільськогосподарські приватні підприємства 

різного масштабу, виробничі об'єднання (наприклад, для одного села). 

Розмір можливого завантаження бродильної камери метантенка 

залежить, в першу чергу, від обраної температури зброджування і часу 

бродіння. Чим нижчою є температура і чим тривалішим є процес 
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бродіння, тим більшою може бути ступінь завантаження метантенка, тим 

більше органіки може бути внесено. Зниження температури в реакторі 

також призводить до зниження токсичності [9]. В роботі [10] 

відзначається, що при зброджуванні свіжого гною ВРХ в реакторі не 

виникає такої проблеми, як утворення кірки. Проблеми виникають в тому 

випадку, якщо в субстраті присутні тверді і нерозкладані речовини. В [11] 

зазначається, що в субстратах з високою здатністю до текучості, 

маленькі бульбашки повітря піднімаються на поверхню самостійно. 

При виборі форми, розмірів і конструкції метантенка відіграють 

суттєве значення ступінь завантаження робочого простору, час циклу 

зброджування та інтенсивність перемішування; застосована система 

виробництва; рівень механізації. Ці фактори визначаються умовами 

виробництва і цілями технологічного процесу [12]. Можна досягти 

істотного зниження енергетичних витрат, якщо екскременти тварин на 

шляху до метантенка будуть втрачати якомога менше своєї природної 

теплоти. Тому слід прагнути мінімізувати відстань між тваринами і 

метантенком. Бажано розмістити метантенк всередині тваринницьких 

приміщень [13, 14]. Отже, потрібно обґрунтовувати і підбирати 

оптимальний об’єм і конструкцію метантенка біогазової установки, а як 

наслідок – розробляти пропозиції щодо технології його виготовлення, 

запуску, експлуатації та обслуговування в умовах України. 
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АЛГОРИТМ ДІАГНОСТУВАННЯ АВТОМОБІЛЯ НА СТЕНДІ З 

БІГОВИМИ БАРАБАНАМИ 

 

Семеній Роман Дмитрович 

магістрант 

 

З метою визначення методів покращення роботи стенду з біговими 

барабанами та оптимізації режимів діагностування було вивчено 

загальний план досліджень, який може бути здійснений на стенді [1–3]. 

Схема привідного блоку бігових барабанів представлена на рис. 1. 

Результати дослідження представлені на рис. 2 у вигляді 

алгоритму проведення випробувань, на якому вказані основні операції та 

діагностичні параметри, що знімаються. 

 

 
Рис. 1. Схема привідного блоку бігових барабанів 

                                                 
 Керівник: Цивенкова Наталія Михайлівна 
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Рис. 2. Алгоритм діагностування автомобіля на стенді з біговими 

барабанами 

 

1. Автомобіль встановлюють на пост і здійснюють зовнішній 

огляд; після чого вимірюють: 

 

– параметри акумуляторних батарей; 

 

– шуми; 

 

– тиск масла; 

 

– параметри запалювання; 

 

– початкове положення кута випередження 

запалювання; 

 

– тиск, створюваний паливним насосом; 

 

– вміст СО у відпрацьованих газах; 

 

– витрати палива холостого ходу; 

 

– биття карданного вала; 

 

– пробуксовування зчеплення; 

 

– витрату палива при максимальному 

обертовому моменті; 

 

– шуми, стукіт, нагрівання трансмісії; 

 

– потужність (силу тяги на колесах) при 

максимальному обертовому моменті; 

 

– витікання стисненого повітря із циліндрів; 

 

– параметри засобів освітлення та сигналізації. 

 

2. Завершуючи роботу, здійснюють: 

– візуальний огляд автомобіля та зняття його з поста; 

– ремонт при ТР, Д-2, ТО-2; регулювальні роботи; діагностування. 
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Робота зі стендом починається з того, що при постановці 

автомобіля на стенд виконується вимірювання ваги вісі, звісно, за 

наявності зважувального пристрою. За відсутності завантажувального 

пристрою вага може вводитись за результатами вимірювання на іншому 

стенді, наприклад, для перевірки амортизаторів. 

Коли автомобіль встановлюється на стенд, під дією його ваги 

спрацьовують датчики 4, які передають сингал про готовність стенду до 

роботи. В подальшому ці датчики служать для визначення 

проковзування шини відносно барабанів 1, 5, 7 та 10 і подають сигнал на 

відключення привідних мотор-редукторів в режимі розгону автомобіля 

приводом стенда та в режимі гальмування. Під час гальмування, в 

залежності від величини гальмівної сили, на балансирно підвішеному 

мотор-редукторі виникає реактивний момент. Корпус мотор-редуктора 2 і 

9 при цьому повертається на кут, пропорційний гальмівній силі. 

Реактивний момент, що виникає під час обертання мотор-редуктора, 

сприймається тензометричними датчиками 3 та 8, один кінець яких 

закріплений на лапах мотор-редукторів, а другий – на рамі 6. 

Для проведення аналітичних досліджень автомобіль 

представлений як коливальна система з підресорною масою у вигляді 

твердого тіла, що має три ступені вільності (рис. 1). Підвіска автомобіля 

представлена у вигляді пружних елементів і демпферів, що працюють 

паралельно. 

Подальша робота включатиме моделювання діагностичних 

параметрів стендів з біговими барабанами, оптимізацію конструкції 

стенду для обкатки та діагностування двигуна на автомобілі та 

моделювання силових характеристик стенду для обкатки та діагностики 

автомобілів. 
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СТРУКТУРА ТЕХНІЧНИХ ВТРАТ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ В СІЛЬСЬКИХ 

РОЗПОДІЛЬЧИХ МЕРЕЖАХ 

 

Нелеп О. В., магістрант1 

 

При передачі електричної енергії до споживачів в елементах 

електричних мереж закономірно виникають втрати, основними із яких 

являються технічні втрати [1]. Для оцінки величини втрат електроенергії 

в різних елементах сільських розподільчих мережах та визначення 

необхідних заходів, спрямованих на їх зниження, необхідне проведення 

детального аналізу їх структури (рис. 1). 

Звітні втрати електроенергії ΔWзвіт. Це різниця електроенергії, що 

надійшла в мережу, і електроенергії, яка відпущена з мережі 

споживачам. Дані втрати включають в себе різні складові: 

безпосередньо втрати в елементах мережі за рахунок фізичних явищ, 

витрата електроенергії визвані роботою електробладнання 

встановленого на підстанціях яке забезпечує передавання 

електроенергії, похибки при контролі електроенергії приладами її обліку, 

розкрадання електроенергії, а також несплату або неповну оплату 

споживаної електроенергії. 

Критеріями поділ втрат на складові можуть бути: 

- характер втрат (постійні, змінні),  

- клас напруги,  

- групи елементів,  

- виробничі підрозділи і т.д.  

Відповідно до специфіки методів визначення кількісних значень 

звітних втрат, та ії фізичної природи вони можуть бути розділені на 

чотири групи: 

1) технічні втрати електроенергії ΔWтех, обумовлені фізичними 

процесами в проводах і електрообладнанні, що відбуваються при 

передачі електроенергії по електричних мережах. 

2) витрати електроенергії на власні потреби підстанцій 

ΔWвл.пот., обумовлені необхідністю забезпечення роботи технологічного 

обладнання підстанцій та життєдіяльності обслуговуючого персоналу. 

Дані втрати визначається показниками лічильників, які встановлені на 

трансформаторах власних потреб станцій та підстанцій; 

 

                                                 
 Керівник: Гончаренко Юрій Павлович 
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Рис. 1. Структура технічних втрат 

 

3) втрати електроенергії при її вимірюванні за рахунок 

інструментальних похибок 
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4) комерційні втрати ΔWком. Вони обумовлені недоплатою 

побутовими споживачами за використану електроенергію, її 

розкраданнями, та іншими технічними причинами в організації контролю 

за споживанням енергії. 

Дані втрати визначають як різницю між звітними втратами і сумою 

перших трьох складових втрат: 

 

. . . .ком звіт вл пот тех інсW W W W W           (1) 

 

Перші три складові структури втрат обумовлені технологічними 

потребами які виникають при передачі електроенергії по електромережі і 

неточністю інструментального обліку між відпущеною та одержаною 

електроенергією споживачами. Дані втрати доцільно назвати  

технологічними втратами. Остання четверта складова відноситься до  

комерційних втрат, які являють собою вплив «людського фактору» і 

включають в себе наступні його прояви: розкрадання електроенергії 

споживачами шляхом зміни показань лічильників, несплату або неповну 

оплату за споживану електроенергію та інші. 

Критерії, які відносять ту чи іншу частини електроенергії до втрат 

можуть бути фізичного і економічного характеру [2]. 

До фізичних втрат можна віднести всі технічних втрат, витрати 

електроенергії на власні потреби підстанцій та підстанцій а також 

комерційні втрати. Дані втрати дійсно пов'язані з фізикою розподілу 

енергії по мережі. Перші дві складові фізичних втрат визначаються 

технологією передачі електроенергії по мережах, а третя складова – 

контролем кількості переданої та споживаної електроенергії. 

З економічної точки зору, втрати можна визначати як частину 

електроенергії, яка складає різницю між зареєстрованим корисним 

відпуском електроенергії та виробленої на своїх електростанціях і 

закупленої у інших її виробників. В даному разі зареєстрований корисний 

відпуск електроенергії тут не тільки той, грошові кошти за який дійсно 

надійшли на розрахунковий рахунок енергопостачальної організації, а і 

той, на який виставлено рахунки, тобто зафіксовано споживання 

електроенергії. Реально показники лічильників, які фіксують споживання 

енергії побутовими абонентами, як правило невідомі. Відпуск 

електроенергії побутовим абонентам визначають безпосередньо по 

одержаній оплаті за місяць, тому слідством цьог являється те, що таких 

втрат відносять всю неоплачену енергію. 
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З економічної точки зору витрата електроенергії на власні потреби 

підстанцій та підстанцій не відрізняється від витрати в елементах мереж 

при передачі електроенергії іншим споживачам. 

Недооблік обсягів корисної відпущеної електроенергії також 

відноситься до економічних втрат, як і дві  вище перераховані складові. 

Це ж саме можна сказати і про розкрадання електроенергії. Тому, всі 

чотири вище згадані складові втрат з економічної точки зору однакові. 

Технічні втрати електроенергії визначені наступними структурними 

складовими: 

-  втрати навантаження в обладнанні станцій та підстанцій. До 

них можна віднести втрати в лініях підведення і силових 

трансформаторах, а також втрати в вимірювальних трансформаторах 

струму, високочастотних загороджувачів (ВЗ) ВЧ – зв’язку і 

струмообмежуючих реакторах. Дані елементи включаються в "розтин" 

живильної лінії послідовно, тому втрати в них залежать від про через них 

потужності. 

- втрати холостого ходу, до яких можна віднести втрати в 

електроенергії в силових трансформаторах, компенсуючих пристроях 

(КП), трансформаторах напруги, лічильниках і пристроях приєднання ВЧ-

зв’язку, а також втрати в ізоляції кабельних ліній. 

- кліматичні втрати, до яких можна віднести два види втрат: 

втрати на корону і втрати за рахунок струмів витоку по ізоляторах 

повітряних ліній, станцій та підстанцій. Дані втрати напряму залежать від 

погодних умов. 

Технічні втрати в електричних мережах енергетичних систем 

необхідно розраховувати в трьох діапазонах напруги [1, 3]: 

- в живильних мережах високої напруги 35 кВ і вище; 

- в розподільних мережах середньої напруги 6-10 кВ; 

- в розподільних мережах низької напруги 0,38 кВ. 

Основну частку втрат електроенергії в сумарних втратах по всьому 

ланцюгу передачі електроенергії від джерел до електроприймачів 

вносять розподільні мережі 0,38-10(6) кВ, які експлуатуються РЕМ. Це 

визначено особливостями будови, функціонуванням та організацією 

експлуатації даних  мереж, а саме великою кількістю елементів в мережі, 

розгалуженістю схем, малою забезпеченістю приладами обліку, відносно 

малим завантаженням елементів і т.д. [4]. 

В даний час по кожному РЕМ енергосистем технічні втрати в 

мережах 0,38-10(6) кВ розраховуються щомісячно та сумуються за рік. 
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Отримані значення втрат в наступному використовуються в планованні 

розрахунку нормативних втрат електроенергії на наступний рік. 

Розглянемо структурні складові технічних втрат електроенергії 

більш докладніше. 

ВИСНОВКИ. Визнвчено, що у структурі технічних втрат по 

елементах системи електропостачання основна частина втрат 

приходиться на лінії електропередач. 
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Дослідження та аналіз сільськогосподарського виробництва 

показали  його занепад як в фізичному так і в моральному стані. Основна 

частина виробничих підрозділів зруйнована не працює, а на працюючих 

стоїть старе технологічне обладнання, яке морально і фізично застаріле 

і потребує модернізації, капітального ремонту або заміни. Особливо це 

стосується тваринництва. 

                                                 
 Керівник: Прядко Володимир Анатолійович 



Науково-практична конференція, січень 2021 

95 

На даному етапі слід розглянути питання відновлення 

тваринницьких ферм шляхом реконструкції приміщень, з урахуванням 

впровадження сучасних ефективних технологій, модернізації 

електротехнологічного обладнання що в значній мірі зменшить капітальні 

затрати на відновлення та розвиток виробництва. 

При цьому слід відмітити, що інтенсифікація тваринництва буде 

супроводжуватися зростанням рівня електротехнічстьного оснащення 

ферм, підвищенням енергоозброєння праці. 

Українська промислові виготовляє електротехнологічне 

обладнання для тваринництва але воно мало відрізняється від 

попереднього. 

Актуальним завданням для розвитку тваринництва на сучасному 

етапі являється підвищення ефективності використання раніше 

створеного виробничого потенціалу. 

Транспортні операції є невідємною складовою частиною всіх 

виробничих процесів на тваринницьких фермах трудомісткість яких 

становить 25-35 % всіх затрат праці. 

Електрифіковані транспортні засоби поділяються на стаціонарні, 

мобільні та обмежено мобільні. 

На тваринницьких фермах залишається праце ємкими процеси 

транспортування, дозування видачі кормів в годівниці і подальшої їх 

очищення від залишків корму. 

Крім того ускладнюються технологічні процеси за рахунок системи 

приготування і роздачі кормів. Слід розглянути питання переходу на 

єдину систему, комплекс для заготівлі, приготування та роздачі кормів.  

Основною ланкою в цій системі є транспортна ланка. Тому 

удосконалення, модернізація технологічного обладнання по 

транспортуванню, роздачі кормів та очищення годівниць являється 

ефективним і важливим виробничим завданням при реконструкції ферм 

та модернізації електротехнологічного обладнання. 

Проведемо аналіз досліджень обладнання для роздачі кормів. 

При реконструкції приміщень та модернізації кормороздавачів слід 

враховувати фактори які впливають на експлуатацію та їх роботу. 

Установлюють стаціонарні кормороздавачі в тваринницьких 

приміщеннях де вологість повітря досягає до 97 % з вмістом агресивних 

парів вуглекислого газу до 15 г/м3, аміаку 0,1 г/м3, сірководню 0,09 г/м3, 

які негативно впливають на механічну і електричну частину 

електротехнологічного обладнання. 
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Крім того робочі органи повинні бути стійкими до кислот і солей які 

виділяються з кормів під час їх транспортування. 

Деталі і додаткове обладнання транспортних органів повинні бути 

універсальними і зроблені з матеріалу, що не роблять шкідливого 

хімічного впливу на корми, а ті що часто знімаються мати швидкодіючі 

кріпильні пристрої. 

Робота кормороздавачів не повинна супроводжуватися різким 

шумом, а до місць змащування, очищення повинен бути вільний підхід. 

Деталі вузли кінематичної схеми повинні бути захищені кожухами, а 

також мати запобіжний пристрій, який припиняє передачу руху при 

аварійній ситуації. 

Проведемо аналіз досліджень при виборі електроприводів під час 

модернізації кормороздавачів. 

 Слід розглянути наступні умови роботи. 

Робочі органи стаціонарних кормороздавачів можуть мати довжину 

до 82 метрів, при роботі мати змінне навантаження, працювати в 

тривалому, короткочасному і короткочасному режимі роботи, з 

реверсуванням або без реверсування, мати однодвигунний або 

багатодвигунний електропривод, керування ручне, автоматизоване або 

автоматичне.  

Тому необхідно розглянути слідуючі питання: 

 роботу технологічної та кінематичної схеми кормороздавачів; 

 провести розрахунок і побудова механічної характеристики робочої 

машини; 

 визначити режим роботи електродвигуна; 

 провести розрахунок потужності і вибір електродвигуна; 

 виконати перевірку вибраного електродвигуна на 

перевантажувальну здатність; 

 провести визначення повної, активної і реактивної потужності, 

споживаної електродвигуном з електричної мережі; 

 виконати визначення повної, активної і реактивної потужності, 

споживаної електродвигуном з електричної мережі; 

 розробити принципову схему керування електроприводом 

транспортера, виконати опис її роботи; 

 провести вибір апаратів керування і захисту згідно розробленої 

схеми; 

 розробити монтажну схему шафи керування та схему з’єднань;  
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 виконати розрахунок та вибір провідників і кабелів силової 

проводки, кіл керування та автоматизації; 

 виконати специфікацію та кошторис для проведення модернізації 

електроприводу кормороздавача.  

Висновок. Аналіз дослідження розглянутих умови показує, що при 

реконструкції тваринницьких ферм є можливості ефективно проводити 

модернізацію електрообладнання кормороздавачів і являється 

актуальним завданням для розвитку тваринництва на сучасному етапі. 
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Основним недоліком сучасних подрібнювачів біомаси є те що вини 

слабо пристосовані до подрібнення великих рулонів та тюків соломи в 

потоковому технологічному процесі. Тому наша модернізація 

спрямована для можливості зменшення трудомісткості подрібнювання 

великих рулонів соломи. 

Одним з основних етапів виготовлення пелет є технологічний процес 

подрібнення. А одним з перспективних напрямів є розробка технічних 

засобів, які поєднували б в собі декілька технологічних операцій. 

Існує проблема вдосконалення наявних технічних засобів, що 

забезпечують виконання ряду технологічних операцій: вантаження, 

подрібнення і дозування соломи. 

                                                 
 Керівник: Кухарець Савелій Миколайович 
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Тому для зменшення енергоємності обробітку пропонується 

поєднати в одній машині завантаження і подрібнення рулонів. 

Пропонується подрібнювач на базі живильника дозатора, який 

дозволяє розмотувати рулони сіна з одночасним їх подрібненням (рис .1). 

 
Рис. 1. Схема подрібнювача біомаси: 1 – кузов; 2 – підтримуючий вал;  

3 – храповий механізм; 4 – поворотна кришка; 5 – барабан подрібнювальний; 

6 – рама; 7 – піддон; 8 – редуктор; 9 – вивантажувальний транспортер; 10, 

11, 17 – захисний кожух; 12 – приводна станція; 13 – опора; 14, 15 – 

гідросистема; 16 – обмежувач 

 

Подрібнювач соломи, сформованої в рулони, складається з бункера, в 

передній частині якого розміщені вивантажний транспортер і розмотуючий 

та подрібнюючий апарат з барабаном і протирізальною декою, 

встановленою шарнірно. Це дозволяє змінити проміжок між ними. Різальні і 

протирізальні елементи - сегменти. З боку подаючого транспортера, між 

розмотуючим барабаном і рулоном, встановлені обмежувальні грати, які 

пов'язані з бункером шарнірно. Це дозволяє змінювати робочу довжину 

сегментів, забезпечуючи тим самим регулювання товщини 

відокремлюваного шару соломи від рулону. 

На бічних стінках бункера закріплений підтримувальний вал, який 

забезпечує рівномірне обертання рулону. Задня стінка бункера виконана 

дугоподібною і шарнірно пов'язана з рамою роздавальника. Вона може 

обертатися відносно шарніра за допомогою гідроциліндрів. Привід 

подрібнюючого апарату, подовжнього і вивантажного транспортерів 

здійснюється від електродвигуна або від валу відбору потужності трактора. 

Для роботи подрібнювача біомаси, сформованої в рулони в режимі 

навантажувача, задню стінку бункера заздалегідь опускають за допомогою 

гідроциліндрів в нижнє положення.  
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Потім рулон накочується на задню стіну, і піднімається у вертикальне 

положення. Рулон накочується на подаючий транспортер. Наступний 

завантажений рулон також підіймається до фіксованого положення так, 

щоб виключити взаємодію першого рулону з другим.  

Потім включаються розмотуючий та подрібнюючий барабан і 

одночасно подовжній і вивантажний транспортери. В результаті взаємодії 

подовжнього транспортера з рулоном і підтримувальним валом перший 

рулон набуває обертальний рух контактуючи з другим рулоном. Сегменти 

ріжучого апарату знімають та подрібнюють шар біомаси і викидають під 

дією відцентрової сили і потоку повітря на вивантажний транспортер, за 

допомогою якого солома  подається на конвеєр для подальшої переробки. 

Регулювання здійснюється поворотом деки. 

У міру розмотування першого рулону, за допомогою гідроциліндрів, 

задня стінка з другим рулоном піднімається у вертикальне положення, і 

другий рулон перекочується на подаючий транспортер, який подає рулон до 

подрібнюючого апарату. Процес розмотування, подрібнення і подачі другого 

рулону виконується аналогічно тому, що було з першим. 

Висновки. Пропонується подрібнювач на базі живильника-дозатора, 

який дозволяє подавати рулони соломи з одночасним їх подрібненням. 
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МЕТОДИ РОЗРАХУНКУ ВТРАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ В СІЛЬСЬКИХ 

РОЗПОДІЛЬЧИХ МЕРЕЖАХ 0,38-10(6) кВ 

 

Нелеп О. В., магістрант 

 

В загальному випадку мережі 0,38-10(6) кВ енергосистем 

характеризуються відносною простотою схеми кожної лінії, великою 

кількістю таких ліній і незначною кількістю даних про навантаження 

трансформаторів. Для розрахунків втрат електроенергії в цих мережах є 

недоцільним використання методів, аналогічних застосовуваним в 

мережах більш високої напругу і заснованих на наявності інформації про 

кожен елемент мережі. Відповідно цього, на практиці набули поширення 

методи, засновані на представленні ліній 0,38-10(6) кВ у вигляді 

еквівалентних опорів [1-3]. 

Навантажувальні втрати електроенергії в лінії визначають за 

однією з двох формул в залежності від того, яка інформація про 

навантаження головної ділянки присутня - активна WР і реактивна WQ 

енергія, передана за час Т, або максимальне струмове навантаження 

Imax: 

 
2 2 2 2

2
,

P фР Q фQ

н ек

ек

W k W k
W R Т

U

  
         (1) 

або  
2

max3 ,н екW І R           (2) 

де kфР і kфQ – коефіцієнти форми графіків навантаження активної і 

реактивної потужності; 

Uек – еквівалентна напруга мережі, яка враховує зміну фактичної 

напруги як в часі, так і подовж лінії. 

 

Якщо графіки Р і Q на головній ділянці мережі не реєструються, то 

коефіцієнти форми графіка рекомендовано визначати по (1). 

Еквівалентна напруга визначається по емпирічній формулі: 

 

2 2

1 1 1 2(1 ) ,екU k U k U          (3) 

                                                 
 Керівник: Гончаренко Юрій Павлович 
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де U1 і U2 – напруга в центрах живлення (ЦЖ) в режімах 

найбільшого та найменшого навантаження; k1=0,9 для мереж 0,38-

10(6) кВ.  

 

Для даного випадку формула (2) буде мати вигляд: 

 
2 2

2

2
,

P Q

н ф ек

ек

W W
W k R Т
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           (4) 

де k2
ф – визначають, виходячи з даних про коефіцієнт заповнення 

графіка активного навантаження.  

 

З урахуванням  розбіжні часу виміру струмового навантаження з 

невідомим часом його дійсного максимуму формула (3) дає занижені 

результати [4, 5]. Усунення систематичної похибки досягається 

збільшенням значення, одержуваного по (3), в 1,37 рази [3, 5]. 

Розрахункова формула набуває вигляду: 

 
2

max4,1 .н екW І R           (5) 

 

Еквівалентний опір лінії 0,38-10(6) кВ приневідомому навантаженні 

елементів визначається виходячи із припущення про однакові відносні 

навантаження трансформаторів. В даному випадку розрахункова 

формула має вигляд [4]: 

 

2 2 2

1 1

( ) / ,
п m

ек Ti лi Tj Tj РТ

і j

R S R S R S
 

          (6) 

де Sтi – сумарна номынальна потужність розподільчих 

трансформаторів (РТ), які одержують живлення по i-му ланцюгу ліній 

опором Rлi, 

п - число ланцюгів ліній; 

Sтj – номінальна потужність i-го PТ опором Rтj; 

т – число РТ; 

Sрт – сумарна потужність РТ, приєднаних до розглянутої лінії. 

 

Розрахунок Rек по формулі (6) передбачає обробку схеми кожної 

лінії напругою 0,38-10(6) кВ. Внаслідок великої кількості ліній, такий 

розрахунок Rек може бути складним через великі трудовитрати. У цьому 

випадку використовують регресійні залежності, що дозволяють 
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визначати Rек, виходячи з узагальнених параметрів лінії: сумарної 

довжини ділянок, перетину проводів і довжини магістралі, кількості 

відводів. Для практичного використання доцільно використовувати 

залежність [5]: 

 

1 2 3 4
,

маг ал маг ст від ал від ст

ек

маг

l l l l
R R

F

         
     (7) 

де RГ – опір головного участка лінії; 

lмаг ал, lмаг ст – сумарні довжини участків магістралі (без головного 

участка) з алюмінієвими і стальними проводами відповідно; 

lвід ал, lвід ст – ті ж участки ліній, які відносяться до відгалужень 

ответвлениям від магістралі; 

Fмаг – поперечний перретин проводу магістралі; 

а1, а4 – табличні коефіцієнти. 

 

Залежність (7) доцільно використовувати для вирішення двох 

завдань при визначені втрат електроенергії в лінії: 

-знаходження сумарних втрат в k лініях у вигляді суми значень, 

розрахованих по формулам (4) або (5) для кожної лінії (в цьому випадку 

похибки зменшуються приблизно в √k разів); 

- визначення ліній з підвищеними втратами. В таких лініях 

верхня межа інтервалу невизначеності втрат перевищує встановлену 

норму (наприклад, 5%). 

ВИСНОВКИ. Визнвчено, що у структурі технічних втрат по 

елементах системи електропостачання основна частина втрат 

приходиться на навантажувальні втрати. 
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ОСОБЛИВОСТІ МЕХАНІЗОВАНОГО ПРОЦЕСУ ВИРОЩУВАННЯ 

ПОРОСЯТ 

 

Беляк Олександр Володимирович 

студент групи Аі-17-1 

 

Для вирощування і відгодівлі молодняку застосовують одно-, дво- і 

трифазну систему. При однофазній системі маток переводять в цех 

осіменіння, а молодняк залишають в цих же станках, дорощують і 

відгодовують. Переваги цього способу – виключаються стреси, пов’язані 

з переміщенням поросят, поліпшується ріст молодняку, зменшуються 

витрати корму на 1 кг приросту. Однак при однофазному способі складно 

проводити дезінфекцію - вона можлива лише після здачі молодняку на 

м'ясо. Для утримання тварин за однофазною системі необхідні 

реконструюються станки. 

При двофазній системі поросят залишають до передачі на 

відгодівлю (до 3 міс.) В тих же станках, де відбувається опорос. 

Відлучення поросят проводять в 30 днів. У віці 3 міс. їх переводять в цех 

відгодівлі. При такій системі утримання поросят переміщують тільки один 

раз, внаслідок чого не потрібні спеціальні приміщення для дорощування. 

Для свиней кожної вікової групи передбачають окремі секції, 

місткість яких визначають залежно від чисельності поголів'я в 

технологічних групах. Число секцій має відповідати тривалості 

виробничого циклу з урахуванням підготовчих ветеринарно-санітарних 

робіт, що проводяться до постановки стада тварин. 

Щоб забезпечити безперервність технологічного процесу, 

приміщення ділять на ділянки на всіх фермах з дво- і трифазного 

системою вирощування і відгодівлі молодняку незалежно від їх 

потужності. 

                                                 
 Керівник: Кухарець Савелій Миколайович 
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При трифазному утриманні поросят віднімають у віці 26, 30 і 42 днів 

і переводять в цех дорощування, а потім у віці 105-120 днів – в цех 

відгодівлі. 

Для організації прогулянок використовують вигульні майданчики 

або обладнання для активного моціону типу УМС. 

Для створення мікроклімату застосовують теплогенератори, 

калорифери, спеціальне комплексне обладнання «Клімат», систему 

локального обігріву та опромінення ІКУФ, нагрівальні килимки, панелі. 

Неприпустимо утворення конденсату на стінах і стелі. Свіже повітря 

подають у приміщення в кількості 30 м3/год на 100 кг живої маси свиней в 

холодний період року і 60 м3/год – в теплий період. Внутрішні поверхні 

стін перегородок слід виконувати гладкими і стійкими до дії 

дезинфікуючих засобів. 

Підлоги у станках повинні бути міцними, водонепроникними, 

стійкими до впливу стічної рідини і дезінфікуючих засобів. Ухили 

суцільної підлоги в бік гнойового каналу – не менше 5о. 

При годуванні тварин сухими кормами щілинні підлоги необхідно 

розташовувати в задній частині станка, а при годуванні вологими - в 

передній частині уздовж лінії годівниць. Відстань між кордоном щілинних 

підлог і ліній годівниць має бути 20 см для поросят і 30-40 см для 

відгодівельного поголів'я. Перфоровані і сітчасті підлоги влаштовують по 

всій площі станка з смугою суцільної підлоги уздовж годівниці. У станках 

для опоросу ширина щілин повинна складати 12 мм. Огородження 

передньої стінки станка, що виходить на кормовій прохід, роблять 

гратчастими, бічних і задніх – суцільними, в зоні гнойових каналів – 

гратчастими. Висота огорожі стаків повинна бути не менше: для кнурів-

плідників 1,4 м, для сосунов 0,6 м , для поросят 0,8 м, для решти 

поголів'я 1 м. 

При концентратному типі годівлі корми від бункерів добового 

зберігання, розташованих поза приміщеннями або в спеціальних 

тамбурах, до кормороздаючих пристроїв транспортуються шнековими 

або трос-шайбовими транспортерами. У свинарниках-Роздача сухого 

комбікорму може проводитися автоматизованими роздавальниками РКА-

1000. Корм може подаватися на підлогу або годівниці, розташовані під 

дозаторами. 

На комплексах і фермах, де використовують корми власного 

виробництва, в концентрати додають соковиті або зелені корми. Для 

змішування і видачі вологих кормосумішей використовують установки 

УПК-1,5 або змішувачі СК-ф-5, СВД-2. Для роздачі таких кормосумішей 
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використовують мобільні залізничні роздавальники РС-5А-5Б-5БМ. Для 

завантаження кормороздавачів або годівниць при транспортуванні 

кормосумішей по трубах, використовують установку насосну УНТ-100. 

Соскові поїлки ПБП, ПБС влаштовують для поросят-сосунів на 

висоті 25 см, поросят – 40 см, ремонтного і відгодівельного молодняку – 

65 см, маток – 75 см, кнурів – 80 см. Температура води для напування 

становить 16-20 оС, перерва в подачі води для напування не більше 

4 год. 

Гній під щілинними підлогами видаляють транспортерами типу ТС, 

скреперними установками типу УС або самосплавом, а з відкритих 

гнойових каналів – скребковими транспортерами типу ТСН. В секціях для 

утримання підсисних свиноматок і поросят, в станках з піднятими 

щілинними (сітчастими, перфорованими) підлогами, передбачають 

самосплавну систему гноєвидалення періодичної дії. 

 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ ВИКОРИСТАННЯ 

ТРАНСПОРТЕРІВ ПРИ СТВОРЕННІ ПОТОКОВИХ ЛІНІЙ В 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОМУ ВИРОБНИЦТВІ 

 

Гончар О. В., Камінський О. В., Онищук В. В. 

студенти групи ЕТ 19-1 ск 

 

На сучасному етапі в сільськогосподарському виробництві все 

більше впроваджують потокові лінії з використанням транспортерів 

різного виду, конструкцій, призначення для створення потокових ліній, 

конвеєрів відповідно виконання технологічних процесів. 

Транспортери вибираються з врахуванням вантажу переміщення, 

як правило це сипучий матеріал (зерно, гранули, корми, гній пісок, 

щебінь і т. д), площини переміщення матеріалу, виходячи з цього 

використовують (горизонтальні, похилі, вертикальні) транспортери, які 

мають відповідні конструктивні особливості, характеристики. 

Транспортери поділяються на стаціонарні і мобільні. 

Стаціонарні транспортери це стрічкові, скребкові, ковшові, 

шнекові, пневматичні, гідравлічні, тросошайбові, які застосовуються для 

переміщення вантажу у кормоцехах, зернотоках, зерносховищах, на 

складах, в приміщеннях для утримання тварин, птиці.   

                                                 
 Керівник: Прядко Володимир Анатолійович 
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Мобільні транспортери, засоби це кормороздавачі, навантажувачі, 

електрифіковані візки, штабелери, кранбалки, талі, вагонетки,  підйомні 

крани, які застосовуються у виробничих приміщеннях, на складах, у 

тваринницьких приміщеннях у сховищах на будівництві і т. д. 

Стрічкові транспортери призначені для безперервного 

переміщення навалочних і штучних вантажів по горизонталі або під 

невеликим кутом до горизонту. Транспортер складається із робочого 

органу – стрічки, приводноного і натяжного барабанів, підтримуючих 

стрічку роликів,завантажувального, розвантажувального і 

навантажувального пристроїв, привода і станини. 

Ланцюгові скребкові та скребково–планчасті транспортери 

призначені для переміщування зерна і продуктів його переробки, 

коренебульбоплодів, силосу, гною,сіна, соломи та інших вантажів. 

Скребковий транспортер складається із ланцюга із скребками, які 

під час руху поштовхують вантаж по жолобу від місця завантаження до 

розвантажувального пристрою. Тяговий ланцюг транспортера обгинає 

напрямні зірочки: природні – з розвантажувального боку і натяжні – із 

завантажувального. Приводні і натяжні пристрої скребкових і скребково–

план частих транспортерів подібно до таких пристроїв стрічкових 

транспортерів. 

Ковшові елеватори (норії) призначені для безперервного 

вертикального або похилого (понад 50о до горизонту) переміщування 

вантажу в ковшах, прикріплених до рухомої безконечної стрічки або 

ланцюга. 

Норія НВ-4 являє собою вертикальний ковшовий  елеватор, що 

складається з прогумованої стрічки з ковшами, верхньої головки з 

приводним барабаном і храповим зупинником, башмака з натяжним 

пристроєм, кожуха, завантажувального ковша з регулювальною 

заслінкою, електродвигуна і передач – пасової і зубчатої. 

Гвинтові транспортери (шнеки)  являють собою пристрої, 

робочим органом яких є гвинт, що обертається в нерухомому кожусі. Їх 

застосовують для переміщування сипких і дрібно кускових вантажів у 

горизонтальному, похилому і вертикальному напрямах. 

Пневматичні транспортери – установки, в яких вантаж 

переміщується всередині труби під дією повітряного потоку. Залежно  від 

способів створення різниці тисків на вході і виході труби пневматичні 

установки поділяють на всмоктувальні, нагнітальні і мішані. 

Гноєприбиральні установки для прив’язного утримання корів 

використовують для прибирання гною з стійлового приміщення і 
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завантаження в причіп. Такі установки складаються з горизонтального, 

похилого транспортерів і електропривода ТСН-2, ТСН-3Б, ТСН-160. 

Для прибирання гною в свинарниках використовують повздовжні 

транспортери а для транспортування гною з свинарника до гноєсховища 

поперечні скребкові транспортери ТС-1.. 

В першу чергу необхідно провести дослідження та аналіз 

можливостей використання транспортерів при створенні потокових ліній 

в сільськогосподарському виробництві. 

При цьому необхідно розглянути весь технологічний процес 

особливу увагу звернути на ті ділянки де розглядатимуться питання 

використання транспортерів, слід розглянути умови роботи: режими 

роботи S1, S2 чи S3, навантаження постійне або змінне, пуск звичайний, 

плавний або зі зривом з місця, робочий орган працюватиме в 

реверсивному чи нереверсивному режимі роботи, передбачити 

керування режимами роботи: ручний, автоматичний, налагоджувальний.  

Для розробки, модернізації електроприводів необхідно провести 

перевірковий розрахунок для визначення потужності електродвигуна, 

провести перевірку вибраного електродвигуна на перевантажувальну 

здатність, модернізувати, розробити принципову схему керування 

електроприводом транспортера, провести перевірковий розрахунок 

апаратів керування захисту, автоматизації та вибрати нове сучасне 

електрообладнання згідно розробленої схеми; провести розрахунок та 

вибір провідників і кабелів з врахуванням кількості, поперечного перерізу 

та способу прокладки проводів силової проводки, кіл керування та 

автоматизації; розробити специфікацію на обладнання та провідникову 

продукцію та кошторис для проведення модернізації електроприводу 

транспортера.  

Висновок. Дослідження та аналіз показують доцільність та 

ефективність використання транспортерів при створенні потокових ліній, 

конвеєрів в сільськогосподарському виробництві. 
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НОРМАТИВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВТРАТ В РОЗПОДІЛЬЧИХ 

СІЛЬСЬКИХ МЕРЕЖ НАПРУГОЮ 10(6) кВ 

 

Нелеп О. В., магістрант 

 

Відомо, що характеристика втрат електроенергії визначається 

залежністю втрат електроенергії від факторів, які відображаються в 

офіційній звітності [1-3]. 

Параметри нормативної характеристики втрат досить стабільні і 

тому, якщо вони розраховані, узгоджені і затверджені один раз, то 

можуть використовуватися протягом тривалого періоду - до тих пір, поки 

не відбудуться суттєві зміни схеми і навантаження  мережі. Сьогодні, при 

досить низькому рівні будівництва електричних мереж, нормативні 

показники, розраховані для існуючих схем мереж, можуть 

використовуватися протягом 5-7 років. В даному випадку похибка 

визначених ними втрат не перевищує 6-8%. У разі ж введення в роботу 

або виведення з роботи за даний період певного числа елементів 

електричних мереж дані характеристики дають обгрунтовані базові 

значення втрат, за допомогою яких може оцінюватися вплив проведених 

змін схеми мереж на втрати. 

Для радіальної мережі навантажувальні втрати електроенергії 

визначаються за формулою: 

 
2 2 2

2

(1 )
,

ф

н ек

W tg k
W R Т

U

  
        (1) 

де W – відпущена електроенергія в мережу за період Т; 

tg φ – коефіцієнт реактивної потужності; 

Rек – еквівалентний опір мережі; 

U – середня робоча напруга. 

 

В виду того, що еквівалентний опір мережі, напруга, коефіцієнти 

реактивної потужності і форми графіка навантаження змінюються в 

порівняно невеликих межах, то вони можуть бути визначені  одим 

коефіцієнтом А, розрахунок котрого для даної мережі необхідно виконати 

один раз по формулі [2, 4]: 

 

                                                 
 Керівник: Гончаренко Юрій Павлович 
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       (2) 

 

Характеристика втрат холостого ходу має вигляд: 

 

.ххW С Т         (3) 

 

Значення коефіцієнта С визначається величиною втрат 

електроенергії холостого ходу, які розраховуються з урахуванням 

фактичних навантажень на обладнанні – ΔWхх за формулою (3) або на 

основі втрат потужності холостого ходу ΔРхх. 

Коефіцієнти А і С,  які характеризують сумарні втрати в п радіальних 

лініях напругою 35, 10(6) або 0,38 кВ визначають за формулами [5]: 

 
2

1

;
п

i
і

і

W
А А

W 

 
   

 
      (4) 

1

,
п

і

і

С С


        (5) 

де Аi і Сi – значення коефіцієнтів для всіх ліній мережі; 

Wi – відпуск електроенергії в i-у лінію; 

WΣ – відпуск електроенергії в цілому у всі лінії. 

 

Відносний недооблік електроенергії ΔW залежить від величини 

відпущеної енергії в лінію – чим менший обсяг, тим нижче струмове 

завантаження ТС і тим більша негативна похибка. Значення величини 

середнього недообліку проводиться для кожного місяцю року і для 

нормативної характеристики щомісячних втрат вона відображаються 

індивідуальним доданком, а для характеристики річних втрат – сумарним 

значенням. 

Відповідно відображаються в нормативній характеристиці і 

кліматичні втрати, а також витрати електроенергії на власні 

потреби станцій і підстанцій Wnc, які мають різко виражену залежність 

від місяця року. 

Нормативна характеристика втрат в радіальної мережі має вигляд 

[3-5]: 
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2 ,нормW А W Т C T W            (6) 

де ∆WΣ – сумарна складова всіх описаних вище втрат. 

 

Нормативна характеристика втрат електроенергії в мережах 

об’єкту, на балансі якого знаходяться розподільні мережі напругою 10(6) 

та 0,38 кВ визначається виразом, млн. кВт-год [5]: 

 
2 2

6 10 6 10 0,38 0,38 ,нормW А W Т А W T W               (7) 

де W6-10 – відпуск електроенергії в мережі 6-10 кВ, в млн. кВт-год, за 

вирахуванням відпуску електроенергії безпосередньо з шин 6-10 кВ 

підстанцій 35-220/6-10 кВ і власні потреби електростанцій; W0,38 - відпуск 

електроенергії в мережу напругою 0,38 кВ; А6-10 і А0,38 - коефіцієнти 

характеристик.  

 

Сумарні втрати ∆WΣ для даних підприємств включають, як правило, 

лише першу і четверту складові втрат із формули (6). В разі відсутності 

обліку електроенергії в розподільних трансформаторах 6-10/0,38 кВ на 

низькій стороні значення W0,38 визначають, віднімаючи з значення W6-10 

відпуск електроенергії споживачам безпосередньо з мережі 6-10 кВ і 

втрати в ній, які визначаються за формулою (6) без  другого доданка. 

ВИСНОВКИ. Для визначення величини втрат в розподільчих 

сільських мережах за економічними критеріями, а також для 

встановлення тарифів на електроенергію, необхідно застосовувати 

нормування втрат електроенергії.  

За рахунок значних відмінностей в структурі мереж, та їх 

протяжності норматив втрат для кожної енергопостачальної організації 

являє собою індивідуальне значення, яке визначається з урахуванням 

схеми і режиму роботи електричної мережі та особливостей обліку 

надходження і відпуску електроенергії. 
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