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РОЗДІЛ 1 
БУДІВНИЦТВО, РОЗВИТОК ТЕХНІЧНОГО ТА ЕНЕРГЕТИЧНОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА 
 
ОБҐРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ МОЛОТКОВОЇ ДРОБАРКИ ДЛЯ 

ПОДРІБНЕННЯ ВІДХОДІВ ДЕРЕВИНИ 
 

Дзівантовський І.П., студент* 
 
Аналіз літературних джерел показав, що застосовуване в цей час технологічне 

устаткування та використовувані в ньому дробильні робочі органи не дозволяють 
переробляти всю біомасу відходів деревини у сировину для кормовиробництва. В зв’язку з 
цим в даній роботі здійснені експериментальні дослідження процесу руйнування відходів 
деревини молотковим робочим органом та обґрунтування параметрів молоткової 
дробарки. 

Актуальність. З метою збільшення виробництва м'яса і інших продуктів 
тваринництва необхідне істотне збільшення виробництва грубих і соковитих кормів поряд 
зі значним зростанням виробництва фуражного зерна. 

Значним резервом збільшення виробництва грубих кормів є використання 
нетрадиційних джерел сировини для їхнього виробництва, зокрема, відходів деревини 
лісозаготівлі, обрізки садів, виноградників тощо. 

У нашій країні були розроблені технології одержання кормових продуктів і 
добавок з різних видів відходів деревини [1]. Однак, застосовуване в цей час технологічне 
устаткування та використовувані в ньому дробильні робочі органи не дозволяють 
переробляти всю біомасу відходів деревини у сировину для кормовиробництва. Крім того, 
потрібне додаткове устаткування для поділу відходів по фракціях та орієнтації маси 
відносно дробильних робочих органів. Це є причиною малої продуктивності, ненадійності 
в експлуатації та низької ефективності. 

Технологічне устаткування, що складається з комплекту машин з робочими 
органами різного типу об'єднаних в одну технологічну лінію позбавлено перерахованих 
вище недоліків. Використання молоткових дробарок, як другий рівень подрібнення, у 
лініях по переробці відходів деревини, дозволяє одержувати тирсу кормового призначення 
із всієї біомаси із заданою продуктивністю й необхідною якістю. 

Наявні на сьогодні наукові рекомендації з розрахунку й обґрунтування параметрів 
молоткових дробарок, використовуваних для подрібнення зернових і стеблових кормів, не 
можуть бути застосовані в розрахунках технологічних і конструктивних параметрів 
молоткових дробарок, призначених для подрібнення відходів деревини, внаслідок 
значного розходження фізико-механічних властивостей подрібнюваних матеріалів. 

На підставі вищевикладеного метою даної роботи є дослідження особливостей 
руйнування відходів деревини молотковим робочим органом та обґрунтування параметрів 
молоткової дробарки, що забезпечують одержання тріски кормового призначення при 
мінімальних енерговитратах з максимальною продуктивністю й необхідною якістю. 

Постановка задачі. Обґрунтувати конструктивні параметри, а також peжими 
роботи молоткової дробарки. 

Значення утилізації відходів деревини і проблеми їхньої промислової переробки на 
корм. Важливу роль у створенні міцної кормової бази тваринництва, поповненні її 
різними кормами й живильними речовинами повинен мати ліс. Щорічно в нашій країні не 
використовується більше 150 млн. м3 відходів деревини, у тому числі 45 млн.м3 гілок, 4 
млн. м3 кори й 26 млн. тон зелені [2]. До відходів деревини, потенційно придатним для 
використання на кормові цілі відносяться деревна зелень, гілки, кора, чагарник, 

                                                            
* Науковий керівник – д.т.н., професор Грабар І.Г. 
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різноманітні відходи стовбурної деревини й інші [1]. 
Крім відходів деревини, що утворюються при рубанні лісу й промисловій 

переробці деревини, щорічно утворюються багатотоннажні деревні відходи при обрізках 
садових дерев у садах, які є цінною сировиною для одержання кормового гідролізного 
цукру. Використання всього обсягу відходів деревини при певній їхній переробці 
дозволить значною мірою зменшити дефіцит кормового балансу. 

Деревні відходи мають різноманітну й досить високу живильну цінність. Кормові 
переваги відходів тим вище, чим більше в них утримується зелені й кори [1]. При 
застосуванні методів глибокої хімічної обробки (гідролізі) живильна цінність відходів 
деревини розглядається у зворотній залежності [1, 2]. Наприклад, якщо деревина листяних 
порід має поживність 0,04,..0,15 корм. од., а хвойних - менш 0,05 кормових од., то в 
отриманому із цієї деревини методами глибокої її переробки кормовому гідролізному цукрі 
утримується 1,3 і більше кормових одиниць. Деревна зелень містить багато живильних 
речовин (протеїну, жиру, золи, вуглеводів), а також вітамінів, фітонцидів, хлорофілу й інших 
біологічно активних елементів. Деревна сировина, за своїм фізичним складом, за винятком 
дрібних гілок листяних порід (діаметром до 0,6 см), що йдуть на безпосереднє згодовування, 
має потребу в попередньому подрібненні. Оптимальним є такий ступінь подрібнення відходів 
деревини, при якому виходить грубоволокнистий і пластівчастий матеріал. 

У цей час у кормових цілях використовується незначна кількість відходів 
деревини: близько 2 млн.т зелені для виробництва вітамінного борошна; 6...7 млн.т. гілок 
діаметром до 1,5 см для заготівлі гілкових "пластівців"; 5...6 млн.м3 відходів стовбурної 
деревини у вигляді технологічної тирси для виробництва кормових дріжджів. Інша 
частина використовуваних відходів знаходить застосування в некормовій сфері, пов'язаної 
з виробництвом картону, арболіта, спирту, деревинно-волокнистих плит і так далі.  

У наш час виникла необхідність створення технологічного устаткування, що 
дозволяє утилізувати всю біомасу відходів деревини у кормовому напрямку. На підставі 
аналізу технологій і технологічного устаткування для подрібнення відходів деревини [3, 4, 
5] можна зробити наступні висновки: 

- з метою одержання сировини для виробництва кормового борошна із всієї 
біомаси відходів деревини доцільно використовувати технологічне устаткування, що 
допускає подрібнення цілих гілок - відходів деревини - у кілька стадій; 

- як другий щабель подрібнення відходів деревини – використання молоткової 
дробарки є найбільш ефективним; 

- процес подрібнення відходів деревини у молоткових дробарках істотно 
відрізняється від аналогічних процесів на інших видах сировини через значне 
розходження фізико-механічних властивостей які ще недостатньо вивчені. 

Експериментальна частина. Метою експериментальних досліджень є вивчення 
технологічного процесу подрібнення відходів деревини і одержання експериментальних 
даних для побудови математичних моделей, що дозволяють оптимізувати даний процес і 
обґрунтувати параметри молоткової дробарки для подрібнення відходів деревини, 
застосовуваних у кормовиробництві. 

Під час проведення лабораторних досліджень подрібнювалися деревні відходи 
хвойних (ялина, сосна) і листяних (береза, осика) порід дерев, що є найціннішою й 
характерною сировиною для виробництва хвойно-вітамінного й кормового борошна. 

Перед проведенням експериментів здійснювалося попереднє подрібнення відходів 
деревини на вальцьовій дробарці. При цьому визначався діаметр і довжина одержуваних 
маломірних відрізків, а також вологість маси, котра подрібнюється. Лабораторна 
установка призначена для дослідження впливу технологічних і конструктивних 
параметрів молоткової дробарки на основні показники її роботи. Експериментальна 
установка (рис. 1) складається з рами 1, на якій установлена досліджувана молоткова 
дробарка 2 і двох транспортерів 3 і 4, загальною довжиною 15 м. Молоткова дробарка 
складається з ротора 5 із шарнірно підвішеними молотками 6, верхньої глухої деки 7, що 
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сепарує деку 8. Привід обертання ротора складається з електродвигуна 9 з 
характеристиками: П = 35 кВт, n=750 хв-1. 

За даними, отриманими у результаті проведених експериментів, побудовані графіки 
залежності швидкості повітряного потоку в зарешітному просторі, інтенсивності сепарації на 
кожній ділянці сита й просіюванні подрібнених відходів деревини по довжині сита. 

 
Рис. 1. Експериментальна установка для дослідження впливу технологічних і 

конструктивних параметрів молоткової дробарки на основні показники роботи, де 
1 - рама; 2 - молоткова дробарка; 3,4 - транспортери; 5 - ротор молоткової дробарки; 6- 
молотки; 7 - глухі дека; 8 - дека, що сепарують; 9 - електродвигун; 10 -варіатор; 11,12 - 
електродвигуни; 13 - регулюючі підвіски; 14 - вісь; 15 - вікна; 16 - відбірник проб. 

 

 
Рис. 2. Інтенсивність просіюванні здрібнених відходів деревини.  

(1) V= 40 м/с; (2) V=50 м/с; (3) V= 60 м/с. 
 
Дослідження сепаруючої спроможності сита на кожній з ділянок показали, що 

інтенсивність просіюванні нерівномірна, як і швидкість повітряного потоку (рис. 2.). 
Максимальна інтенсивність спостерігається на тих же ділянках сита, де значення 
швидкості повітряного потоку в зарешітному просторі найбільші. Крім того, як видно із 
графіків зі збільшенням колової швидкості молотків інтенсивність просіюванні сита на 
3...6 ділянках стає більш рівномірною. 

За результатами досліджень побудовані графіки залежності коефіцієнта необхідної 
фракції, потужності, витраченої на подрібнення й пропускної здатності сита від величини 
кута охоплення сепаруючого сита (рис. 3). 

 
Рис.3. Залежність коефіцієнта необхідної фракції потужності, витраченої на 
подрібнення, пропускної здатності сита Q від кута охоплення сепаруючого сита. 
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Як видно із графіків, зі зменшенням кута охоплення сепаруючого сита і збільшенням 
поверхні глухого сита, пропускна здатність сита молоткової дробарки падає, отже, товщина 
повітряно-продуктового шару усередині камери подрібнення збільшується (при постійній 
подачі), що приводить до росту потужності, затрачуваної на переміщення шару. 

Проведений однофакторний дисперсійний аналіз отриманих даних показав, що зі 
зменшенням кута охоплення сита більш ніж на 40° значно зменшується продуктивність 
молоткової дробарки й збільшується потужність, затрачувана на подрібнення. Якість 
здрібнених відходів деревини поліпшується значно при зменшенні кута охоплення сита 
від° 180 до°150. Виходячи з умови одержання максимальної продуктивності при 
мінімальних енерговитратах кут охоплення сита необхідно вибирати в приблизно рівним 
140 градусів. 

Висновки: 
1. Використання молоткової дробарки із шарнірно-закріпленими робочими 

органами, як другого щабелю у лініях для подрібнення відходів деревини, дозволяє 
одержувати сировину для кормовиробництва необхідної якості. 

2. Теоретично обґрунтована й експериментально підтверджена можливість 
руйнування деревних відрізків вільним ударом молотка. Зокрема, при руйнуванні 
деревних відрізків сосни довжиною L = 100 ... 300 мм і діаметром D = 10...50 мм значення 
критичної швидкості знаходиться в межах 27 м/с < Vkp < 86 м/с. 

3. Отримані залежності критичної швидкості удару від розмірів гілок деревини 
дозволяють визначити розміри вихідного продукту, руйнування якого відбувається при 
мінімальних значеннях швидкості (L = 120...150 мм). 
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МІКРОНІЗАЦІЯ ГРЕЧАНОЇ КРУПИ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИМ 
ВИПРОМІНЮВАННЯМ НАДВИСОКОЇ ЧАСТОТИ 

 
Батий Д.В., студент *  

 
Проведено аналіз технологій виробництва «легких» гречаних зерен методом ЕМП 

НВЧ. Проаналізовано вплив потужності ЕМП НВЧ на зростання температури зерна 
гречки. Доведено, що на якість «легких» гречаних зерен впливає не лише температура, але 
й інтенсивність її наростання. Проаналізовано залежність виходу і якості "легких" 

                                                            
* Науковий керівник –к.т.н., доцент Стельмах В.М. 
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гречаних зерен від вологості зерна гречки і часу її відволожування; від попередньої 
підготовки зерна гречки; від її крупності. Встановлено строки зберігання «легких» 
гречаних зерен з урахуванням різних температурних режимів. Доведено стерилізуючу дію 
ЕМП НВЧ при обраних режимах оброблення. 

Бажання людей раціонально харчуватися, з одного боку, і гостра нестача часу на 
приготування їжі разом із появою нових технологій, з іншого боку, зумовили поширення 
продуктів швидкого приготування. За останні роки ринок продуктів швидкого 
приготування в Україні продовжує активно розвиватися, щороку збільшуючись на 15…20 
%. Розширюється асортимент продукції, з’являються нові методи оброблення, а це, в свою 
чергу, викликає необхідність удосконалення технологічного процесу та покращення 
якості готового продукту. 

У структурі харчування населення більшості країн світу не менше 50 % добової 
енергетичної цінності раціону харчування припадає на зернові продукти. Поряд із 
високою харчовою та біологічною цінністю зернові продукти мають порівняно невисоку 
ціну. Як показує аналіз літературних джерел, сьогодні фахівці все частіше шукають шляхи 
вдосконалення існуючих технологій за рахунок використання нових методів оброблення 
зернової сировини. Перспективними є такі фізичні методи оброблення харчових 
продуктів, як баротермічне оброблення, високотемпературна мікронізація, НВЧ-
опромінення. Використання енергії електромагнітного поля надвисоких частот (ЕМП 
НВЧ) є актуальним і викликає необхідність широкого впровадження у харчовій 
промисловості. 

Значний внесок у дослідження впливу енергії ЕМП НВЧ на харчові продукти 
зробили вітчизняні та закордонні вчені: Бородін І. Ф., Гінзбург А. С., Рогов І. А., 
Некрутман С. В., Волгушева Н.В., Громов М. А., Красовська Г.І., Гатько Н. В., Буртовий 
Д. П., Шарков Т. А., Горін А. А., Калінін Л. Г., Тучний В. П., Юсупова Г. Г., Козьміна Е. 
П., Малютін А. Ф., Большаков А. С., Карпєєв І.І., Митрофанов Н.С., Хлєбніков В. І., 
Адаменко В. Я., Олєнєв М. В., Harrison Y., Juming T., Davidson P. та інші. 

Нові методи оброблення, такі як НВЧ-оброблення, дають можливість створити 
зерновий продукт, що не потребує варіння, максимально зберігаючи поживну цінність 
вихідної сировини. Це дозволяє розробити принципово новий підхід до приготування 
гречаних крупів. Існуючі гречані продукти, такі як пластівці гречані – це якісний 
поживний продукт, який користується попитом у населення. Але технологія його 
виробництва складна і тривала, гідротермічна обробка (ГТО) зерна здійснюється в два 
етапи. Внаслідок цього збільшується вартість продукту і втрати його термолабільних 
речовин. Тому створення гречаного продукту, який не потребуватиме варіння, з 
використанням нових методів оброблення є досить актуальним питанням. Метод НВЧ- 
оброблення достатньо вивчений загалом (академіком Бородіним І.Ф. та ін.), але не 
застосовується у круп’яній промисловості. 

Використання ЕМП НВЧ дає можливість отримати новий продукт швидкого 
приготування – "легкі" зерна, зокрема з гречки, яка відома своєю високою біологічною і 
харчовою цінністю, що є актуальним для круп’яної промисловості. Для цього найбільш 
підходить обробка гречки в ЕМП НВЧ. 

Метою даної роботи є проведення широкого аналізу і оцінки технологічних 
параметрів обладнання для ЕМП НВЧ при виробництві «легких» круп із гречки .  

Відповідно до поставлених задач в роботі необхідно провести аналіз досліджень з 
наступних питань: 

- аналіз існуючих технологій виробництва "легких" зерен; 
- аналіз закономірності протікання процесу нагрівання зерна гречки у ЕМП НВЧ; 
- аналіз впливу параметрів ЕМП НВЧ на зерно гречки; 
-аналіз впливу вологості зерна гречки та часу його відволожування на вихід 

"легких" гречаних зерен; 
- аналіз досліджень впливу крупності зерна гречки на вихід і якість "легких" 



 8

гречаних зерен; 
- аналіз закономірності перебігу процесу сепарування "легких" гречаних зерен; 
- аналіз закономірності протікання біохімічних змін у гречці в процесі утворення 

"легких" гречаних зерен; 
- аналіз досліджень якості "легких" гречаних зерен, виготовлених за технологією 

ЕМП НВЧ ; 
- аналіз досліджень зміни якості, що відбуваються в процесі зберігання "легких" 

гречаних зерен, та обґрунтувати термін їх зберігання; 
- аналіз очікуваного економічного ефекту від впровадження у виробництво 

технології ЕМП НВЧ. 
 В процесі проведеного огляду технологій і аналізу результатів досліджень 

встановлено умови обробки зерна гречки у ЕМП НВЧ, які спричиняють її структурні 
зміни – вибухання з утворенням "легких" гречаних зерен. 

Аналіз досліджень залежності виходу і якості "легких " гречаних зерен від вологості 
зерна гречки, часу її відволожування, параметрів попередньої підготовки зерна гречки та її 
крупності показав, що "легкі" гречані зерна найкращої якості з максимальним виходом можна 
отримати із попередньо пропареного зерна гречки І фракції крупності (схід із сита з 
діаметром отворів 4,5 мм), вологістю 15…18 %, відволоженого близько 12 год. 

Аналіз досліджень показав, що при НВЧ-нагріванні внутрішні джерела тепла 
можуть створювати в клітинах, порах і капілярах продукту, що нагрівається, великий 
надлишковий тиск, котрий призводить до його руйнування (розривання). Таке явище 
може бути використане в технології виробництва «легких» гречаних зерен і потребує 
детального вивчення. 

Дослідження показують, що НВЧ-хвилі не відносять до іонізуючих на відміну від 
ультрафіолетового або рентгенівського опромінення, а це свідчить про те, що 
радіаційного впливу на продукти харчування вони не спричиняють. 

В результаті проведеного аналізу наукових досліджень встановлено, що корисно 
використана енергія для кожного режиму мікрохвильової установки різна і збільшується 
зі збільшенням генерованої потужності магнетрона. Питома теплова енергія для 
проведених експериментів становила 193,81…339,94 кДж/кг, а питома потужність - 
відповідно 3,23…5,67 кВт/кг. 

Досліджено вплив параметрів оброблення зерна гречки в камері лабораторної НВЧ- 
установки на його об’ємну масу. Генерована потужність магнетрона складала 700 Вт. 
Радіус поворотної платформи, на якій встановлювався оброблюваний продукт, становив 
130 мм. В результаті проведеного експерименту було отримано залежність показника 
об'ємної маси обробленого продукту, у кг/м3, від параметрів оброблення. 

                       (1), 
де х1 – час оброблення зерна гречки у ЕМП НВЧ, с; х2 – маса оброблюваного зерна, г; 

х3 – розташування зерна (відстань від краю поворотної платформи), мм. 
Це дозволило визначити найкраще місце розташування для оброблення гречки – 

центр поворотної платформи, масу гречки – 10…15 г, час оброблення – 40…56 с. 
Виконано аналіз впливу показників якості гречки, попереднього гідротермічного 
оброблення зерна, наявності неушкоджених плодових оболонок, крупності та 
вирівняності зерна на процес отримання «легких» гречаних зерен. Проаналізовано, що 
сировиною для "легких" гречаних зерен може бути зерно гречки, попередньо пропарене 
при тиску пари 0,25 МПа, І фракції за крупністю (схід з сита з отворами O 4,5 мм), з 
неушкодженими плодовими оболонками. 

Фото зерна гречки та"легких" гречаних зерен, виготовлених з нього, наведено на 
рис. 1 а) і б). Для виготовлення "легких" гречаних зерен (рис. 1 б)) використовували 
лабораторну мікрохвильову установку: генерована потужність магнетрона складала 700 
Вт, маса оброблюваного зерна гречки 10 г, експозиція оброблення 40 с, розміщення по 
центру поворотної платформи, початкова вологість 15 %, час відволожування 12 год, І 
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фракція крупності зерна (схід із сита з отворами діаметром 4,5 мм), зерно було попередньо 
пропарене при тиску пари 0,25 МПа протягом 5 хв. Одержані "легкі" гречані зерна були 
білого кольору з глянцем, зі світло-коричневими вкраплення від плодових оболонок, 
приємного смаку, з ароматом смаженого, розкриті у формі кулі або «метелика». 
Розривання проходило по зародку гречки (рис. 1б). 

Проведено аналіз впливу потужності ЕМП НВЧ на нагрівання зерна гречки 
вологістю 14 % при генерованій потужності магнетрона 400 Вт, 560 Вт, 700 Вт (рис. 2) і 
при генерованій потужності магнетрона 700 Вт для вологості зерна гречки 13 %, 15 % і 18 
% (рис. 3). 

Під час НВЧ-оброблення відсутнє зовнішнє підведення тепла до зерна гречки. Під 
дією ЕМП НВЧ молекули води починають рухатися, їх коливальна енергія 
перетворюється в теплову, продукт нагрівається по всьому об’єму, і пара, що утворюється 
при цьому, розриває зерно гречки з утворенням «легких» гречаних зерен. 

У результаті проведеного аналізу встановлено, що інтенсивність наростання 
температури зерна гречки більша при більшій генерованій потужності магнетрона, а для 
однакової генерованої потужності магнетрона - при меншій вологості зерна. 

 Це пов’язано з тим, що нагрівання зерна з більшою вологістю потребує більших 
витрат енергії. З іншого боку, більша вологість зерна гречки призводила до утворення 
більшої кількості пари, більшої сили вибуху і руйнування. 

 
а) обпарене парою під тиском б) оброблене у ЕМП НВЧ 
0.25МПа, 5хв.  («легкі» гречані зерна) 

Рис. 1. Зерно гречки 
 

 
Час оброблення, с 

Рис. 2. Зростання температури зерна гречки при різних потужностях ЕМП НВЧ. 
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Час оброблення, с 

Рис. 3. Зростання температури зерна гречки при різній її вологості під час  
оброблення у ЕМП НВЧ. 

 
При повільному нагріванні не утворювалися "легкі" гречані зерна. Очевидно, це 

пов’язано з тим, що для вибуху потрібна певна кількість пари певної кінетичної енергії. 
При інтенсивному нагріванні кількість пари швидко зростає, що спричиняє підвищення 
тиску і вибух. Виконали аналіз впливу тривалості оброблення зерна гречки у ЕМП НВЧ на 
вихід і фізико-хімічні властивості «легких» гречаних зерен (таблиця 1). 

Генерована потужність магнетрона мікрохвильової установки була незмінною і 
складала 700 Вт, вихідна вологість зерна гречки становила 14,0 %. Об’ємна маса і вміст 
декстринів визначалися у суміші продуктів, що утворювалися після оброблення зерна 
гречки у ЕМП НВЧ. Суміш складалася з «легких» гречаних зерен, лузги та нерозкритих 
зерен гречки. Таким чином, накопичення декстринів і зміна об'ємної маси 
характеризували не лише якість розкриття гречки, але і вихід готового продукту. 

Таблиця 1 
Вплив тривалості оброблення на вихід і фізико-хімічні властивості  

«легких» гречаних зерен 
 

Показники Час 
оброблення, 

с 
Темпертура,

ºС 
Об’ємна 
маса, 

Вміст декстрнів 
% на с.р. 

Вихід «легих» 
гречаних зерен, % 

5 50 556 1,27 - 
10 69 559 1,1 - 
15 84 586 1,32 - 
20 90 572 1,34 - 
25 94 563 1,43 - 
30 110 356 1,81 7,4 
35 114 333 1,94 11,2 
40 120 222 2,89 19,7 
45 138 192 3,68 29,1 
50 145 135 4,1 43,7 
55 150 128 5,08 54,6 
60 157 112 5,68 55 

 
Аналіз табл. 1 показав, що утворення "легких" гречаних зерен починається після 

досягнення зерном гречки температури 110 °C. Подальше підвищення температури 
призводить до збільшення кількості "легких" гречаних зерен. Про утворення "легких" 
гречаних зерен свідчить зменшення об'ємної маси, а також зростання вмісту декстринів, 
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що пов’язане із термічною і механічною деструкцією крохмалю внаслідок нагрівання і 
розривання зерна гречки. 

В результаті проведеного аналізу визначено вплив обробленння зерна гречки у 
ЕМП НВЧ на процеси лущення і сепарування продуктів лущення. Аналіз показав, що 
пропарена фракціонована гречка утворює у ЕМП НВЧ "легкі" гречані зерна, при цьому, 
збільшуючись у 1,5…3 рази в об’ємі, позбавляється плодових оболонок. Ефективність 
лущення зерна гречки даним способом складає 75,2 % 

Також було здійснено аналіз впливу вологості зерна гречки та його відволожування 
перед обробленням у ЕМП НВЧ на вихід готового продукту. Зразки зерна гречки массою 
10 г обробляли у ЕМП НВЧ при генерованій потужності магнетрона 700 Вт, з експозицією 
35…55 с, у паперових циліндричних ємностях O 40 мм. Вологість зерна варіювалася в 
діапазоні 15…21 %, час відволожування - 0,5 год і 12 год.  

Аналіз даних показав, що найбільший вихід (51,3 %) спостерігається для зерна з 
вологістю 15 % і часу оброблення у ЕМП НВЧ 55 с. Розроблено технологічну схему 
виробництва "легких" гречаних зерен (рис. 4). 

 

 
Рис.4. Технологіча схема виробництва "легких" гречаних зерен. 

 
Технологічний процес здійснюється в такій послідовності: у відповідності з 

«Правилами організації і ведення технологічного процесу на круп’яних заводах» зерно 
гречки очищується від домішок, пропарюється (при тиску пари 0,25 МПа, 5 хв) і 
поділяється на 6 фракцій за крупністю. Нами було вивчено вплив крупності зерна гречки 
на вихід "легких" гречаних зерен і доведено, що краще виробляти "легкі" гречані зерна із 
гречки і фракції круп-ності, а решту зерна гречки переробляти, згідно існуючої технології, 
на крупи гречані ядриця швидкорозварювана або борошно гречане. Тож зерно гречки І 
фракції крупності зволожується (1) і відволожується (2),проходить металомагнітний 
сепаратор (3) і направляється на оброблення у НВЧ-уста- новку (4). НВЧ-оброблення 



 12

підготовленого зерна гречки здійснюють на мікрохви-льовій установці типу «Бархан 3». 
Вихідна вологість зерна гречки 15,0 ± 1,5 %. 

Після оброблення у мікрохвильовій установці "легкі" гречані зерна подають у 
охолоджувальну установку (5), просіюють на розсійниках А1-БРУ (6) за схемою 1 
(використовують сита з трикутними отворами Ñ6,5 мм) для відділення "легких" гречаних 
зерен від мучки, лузги і нелущених зерен. Лузгу і нелущені зерна розділяють на аспіраторі 
А1-БДА (7). Готові "легкі" гречані зерна упаковують уполіетиленову упаковку. 

За результатами лабораторних досліджень вихід готового продукту в середньому 
складає 50 ± 2 % від загальної маси оброблюваного зерна гречки. Плівчастість гречки в 
середньому становить 20,8 %, дрібки (прохід сита з отворами 2,2.20 мм) 3 ± 0,1 %, вихід 
мучки 0,7 ± 0,1 %, кількість нерозкритих зерен становить 7,5 ± 2,5 %, відходи І, ІІ 
категорії – 3 %, усушка – 15 ± 5 %. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ І ОПТИМІЗАЦІЯ ПАРАМЕТРІВ МОБІЛЬНОГО 
РОЗДАВАЧА – ДОЗАТОРА КОРМІВ ДЛЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ 

НОРМОВАНОЇ ГОДІВЛІ КОРІВ 
 

Прокопчук В. С., студент * 
 
Актуальність досліджень. Одним із важливих показників роздавачів-дозаторів 

комбікормів є продуктивність, рівномірність і точність дозування, відповідність їх 
зоотехнічним вимогам. У технологічному обладнанні, яке застосовується для роздавання 
сипучих кормів, використовуються енерго– і металоємні дозувальні пристрої в яких 
відхилення рівномірності й точності дозування перевищують встановлені зоотехнічні 
вимоги на технологічний процес. Тому розробка, дослідження і оптимізація 

                                                            
* Науковий керівник – к.т.н., доцент Романишин О. Ю. 
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конструктивно-технологічних параметрів і режимів роботи індивідуального роздавача-
дозатора, який здатний забезпечити зоотехнічні вимоги індивідуальної годівлі, є 
актуальним. Сучасні роздавачі-дозатори повинні бути адаптовані до використання їх в 
автоматизованій системі управління технологічним процесом виробництва молока.  

У даний час в Україні є прив’язна технологія утримання корів. Так у 2012 р. 52% 
корів в країні утримувалось на прив’язі. Хоча річна трудомісткість обслуговування однієї 
корови складає за цієї технології утримання 160...200 люд.-год., а за безприв’язної –
70…110 люд.-год.. Тому розробка технічних засобів роздавання і дозування сипучих 
кормів, які адаптовані до прив’язної технології утримання корів, на сьогодні є актуальним. 

Раціон, передбачений для тварин, використовується ефективно тільки тоді, коли він 
збалансований за поживними речовинами, а кількість корму для кожної тварини чітко 
відповідає зоотехнічним нормам. Недостатня кількість і надлишок комбікормів у раціонах 
для корів, особливо високоудійних, негативно впливають на фізіологічний стан тварин та 
рівень їх продуктивності. Науковими дослідженнями та практикою встановлено, що при 
годівлі корів концентрованими кормами підвищуються надої молока на 10–15%, а 
повнораціонними комбікормами–25…30% [1]. Тому балансувати раціон за поживністю 
необхідно за рахунок комбікормів, оскільки вони є найпоживнішими, містять вітаміни і 
мікроелементи, необхідні для організму тварин. У більшості господарств цю проблему 
вирішують видачею концентрованих кормів кожній корові. Здійснюють цю операцію 
вручну при доїнні в стійлах або механізовано – при доїнні у доїльних залах. Доведено, що 
при видачі концентрованих кормів вручну оператор допускає відхилення від норми в 
межах 15…20% (допустиме відхилення 5%), що призводить до перевитрат.  

Якщо не нормувати раціон годівлі тварин, знижуються їх середньодобові прирости 
за масою (при недогодівлі), спостерігається ожиріння і непродуктивно використовується 
корм. Відомо що дозування інгредієнтів, яке не відповідає точності, знижує кормову 
цінність комбікорму, а в деяких випадках використання його може призвести до 
захворювання тварин. Нормування кормів тваринам залежно від їх продуктивності 
вимагає створення різних дозувальних пристроїв. 

За кордоном (США, Англія, Німеччина, Японія, Нідерланди та ін.) за останні роки 
створені автоматичні пристрої дозування концентрованих кормів за “жорсткою” схемою 
управління молокомір-дозатор. Вони забезпечують індивідуальне дозування за 
усередненою нормою і потребують поділ у дійних корів на відповідні групи. Лічильник 
молока в таких пристроях жорстко сполучений з приводом дозатора кормів і 
відрегульований таким чином, що при проходженні через нього відповідної кількості 
молока, лічильник посилає управляючий імпульс на привід дозувального пристрою, який 
видає попередньо встановлену норму корму тварині на одиницю видоєного молока. 

Аналіз різних автоматизованих систем, пристроїв і установок для годівлі дійних корів 
концентрованими кормами показав: перевагами їх є те, що при застосуванні таких систем 
скорочуються витрати ручної праці на привід дозувальних пристроїв, виключається 
безпосередня участь оператора в дозуванні корму, збільшується точність дозування кормів, а 
робота оператора обмежується видачею команд і контролем їх виконання. Недоліками є те, 
що вони передбачені в основному для годівлі високопродуктивних корів. Крім того, не кожна 
тварина з’їдає передбачену зоотехнічними вимогами норму концентрованих кормів у зв’язку 
з агресивністю інших тварин. Дані автоматичні системи є складними, мають значну вартість, 
потребують вищого рівня кваліфікації оператора. 

Вибір способу і засобу роздавання кормів залежить від прийнятого методу 
обслуговування тварин. Якщо він побудований на індивідуальному підході, тоді лінія годівлі 
повинна забезпечити виконання основної вимоги індивідуального методу обслуговування, 
тобто нормовану індивідуальну годівлю корів залежно від їх продуктивності.  

Проаналізувавши стан питання, можемо зробити висновок, що проведені 
дослідження технологічних процесів роздавання і дозування сипучих кормів за різних 
технологій утримання корів дозволяють стверджувати наступне: здійснити індивідуальну 
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нормовану годівлю корів комбікормами неможливо без автоматизованих індивідуальних 
засобів роздавання і дозування. Відомі конструкції роздавачів і дозаторів сипучих кормів 
не відповідають зоотехнічним вимогам до процесу дозування комбікормів, є складними в 
конструкції та регулюванні норми видачі, метало- й енергоємні, що підтверджує 
необхідність розробки індивідуальних технічних засобів для роздавання і дозування 
комбікормів залежно від продуктивності корів.  

Індивідуальна нормована годівля корів комбікормами можлива за умови 
використання автоматизованого індивідуального роздавача-дозатора комбікормів з 
керованими режимами роботи. 

Одним з основних показників індивідуального роздавача-дозатора комбікормів є 
його продуктивність, зміна якої може здійснюватись робочим органом. Досягти цього 
можна за допомогою використання в роздавачі-дозаторі робочого органу конусного типу.  

Для розробки аналітичної моделі продуктивності розглянемо рух матеріальної 
точки комбікорму по поверхні конусного дозувального робочого органу, твірна якого 
нахилена під кутом  α при його основі. Положення рухомої матеріальної точки можна 
задати за допомогою двох параметрів: l – відстані від вершини конусного дозувального 
робочого органу до точки M (l = OM) та двогранного кута φ між деякою фіксованою 
(нерухомою) площиною та рухомою площиною, яка проходить через вісь конусного 
дозувального робочого органу і точку М [2]. 

Тоді вектор абсолютної швидкості матеріальної точки М можна подати у вигляді: 


  0ll                (1), 

де 



 l
dt

dl
l

– радіальна складова швидкості (швидкість вздовж твірної), м/с; 0



l – 

одиничний вектор, напрямлений вздовж твірної ОМ ;   cos


l  – поперечна 

складова швидкості, м/с; 


 – одиничний вектор, напрямлений по дотичній до паралелі 

(перпендикулярний до 0



l  і ( МО 1 ); 


n – одиничний вектор, напрямлений від точки 

М перпендикулярно до осі конуса; 


1n – одиничний вектор, перпендикулярний до 

поверхні конуса; 


 – кутова швидкість обертання рухомої площини, рад/с;  – кут 
твірної конуса при його основі, град. 

Введемо вектор кутової швидкості: 

к



                                                            (2), 

де к


– одиничний вектор, напрямлений по осі конуса Oz . 
Тоді за відомими з кінематики формулами одержимо: 




  cos0
0 l

dt

ld

    (3) 
Виділимо з рухомого комбікорму, який прилягає до поверхні конусного 

дозувального робочого органу, що обертається з кутовою швидкістю ω, елементарний 

об’єм висотою h з квадратною площею 0S  в плані (рис. 1). На цей елемент під час його 
руху будуть діяти такі сили. 

Вага елементарного об’єму визначається за формулою : 

0ShgG             (4), 
де G– вага елементарного об’єму, Н; h– висота елементарного об’єму комбікорму, м; S0– 
площа поперечного перерізу об’єму комбікорму в плані, м2 .  

Сила тертя між частинкою комбікорму і конусним дозувальним робочим органом 
визначається за формулою : 

NfF T  22      (5), 
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де TF 2 – сила тертя між частинкою комбікорму і конусним робочим органом, Н; 

2f – зовнішній коефіцієнт тертя ковзання між елементарним об’ємом комбікорму і 
конусним дозувальним робочим органом; 

N – нормальна реакція, Н. 
 

 
Рис. 1. Схема дії сил на елементарний об’єм комбікорму, розміщеного на конусному 

дозувальному робочому органі: а – вигляд у перерізі; б – вигляд зверху. 
 
Ця сила напрямлена протилежно до вектора відносної швидкості, яку визначаємо за 

формулою : 
















  cos0 lllвід

     (6), 

де   – кутова швидкість обертання конусного робочого органу, рад/с. 
Сила внутрішнього тертя ковзання, яка напрямлена протилежно до вектора 

абсолютної швидкості, визначається за формулою : 

011 cos SpfF T                                               (7), 

де TF1 – сила внутрішнього тертя ковзання, Н; 1f – коефіцієнт внутрішнього тертя 
ковзання (зчеплення). 

Вектор абсолютної швидкості матеріальної точки M  визначаємо за формулою : 

  cos0 lll                                             (8). 

Розглядаючи виділений елемент комбікорму як матеріальну точку, складаємо 
диференціальне рівняння його руху. Згідно з принципом незалежності дії сил можна 
записати : 

021 SpNFFGam TT



 ,                     (9). 
0Shm   . 

З рівняння отримуємо вираз для знаходження нормальної реакції N : 

  00

2

00 sincoscos NSlhSGSpN 


        (10), 

де 0N – реакція, що діє на одиницю площі:  

  


lhhgpN 2
0 cos   sincos  , Н. 

Цю систему рівнянь розв’язуємо за початкових умов: 
.;;0;0;0 00   lllut  

На основі моделювання рівняння встановлено, що максимальна продуктивність Qк і 
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потужність процесу дозування Nк конусним робочим органом, досягаються за частоти 

обертання n = 1,39 с-1, кута твірної конуса при його основі  = 20○, кільцевого зазору між 
випускною горловиною бункера і робочим органом h= 0,008 м і становлять Qк = 82,1·10-3 
кг/с, Nк = 0,314 Вт. Для забезпечення максимальної продуктивності конусного 
дозувального робочого органу пропонується висота кільцевого зазору h = 0,008 м, кут 

твірної конуса  = 20○. 
Для обґрунтування конструктивно-технологічних параметрів і режимів роботи 

індивідуального дозатора з конусним робочим органом проводився повний трифакторний 
планований експеримент на трьох рівнях типу 3к, (к – число факторів) за відомою 
методикою[4].  

У результаті експериментальних досліджень у виробничих умовах встановлено 
наступне: 

- в умовах тваринницького приміщення автоматизований індивідуальний роздавач-
дозатор працював нормально, електрична частина функціювала справно і суттєвих відмов 
у роботі не було, електронні блоки зберігали роботоздатність протягом всього періоду 
досліджень; 

- негативного впливу на роботу автоматизованого індивідуального роздавача-
дозатора комбікормів не спостерігалось; 

- під час проведення досліджень значних змін у поведінці тварин не виявлено;  
- автоматизований індивідуальний роздавач-дозатор забезпечує достатньо високу 

точність дозування норми видачі комбікорму, яка становить =1,52 %.  
Дослідження автоматизованого індивідуального роздавача-дозатора комбікормів з 

конусним робочим органом та аналіз одержаних результатів дозволяють говорити про 
практичну можливість використання його в складі автоматизованої системи управління 
технологічним процесом виробництва молока (АСУ ТП). 

Таблиця 1 
Порівняльна оцінка ефективності роботи дозаторів сипучих кормів 

 

Показник 
Універсальний 
дозатор сипучих 

кормів 

Індивідуальний 
дозатор 

комбікормів 

Відхилення 
(+, –) 

Продуктивність, т/год. 0,7…5,0 0,26…2,0 3,0 
Потужність, кВт 0,25 0,07 – 0,180 
Нерівномірність видачі 
комбікормів, % 

2,0 1,66 – 0,34 

Енергоємність, кВт·год./т 0,05 0,035 – 0,015 
Металомісткість, м/т·год. 10,4 9,55 – 0,85 

 
На вихідні показники роботи дозуючої системи впливають конструктивні 

параметри бункера Кб, приймальної камери дозатора Кпк, конструктивно-технологічні 
параметри стабілізуючої камери КТск, а також настроювальні Н параметри, які 
характеризують початкове положення робочого органу дозатора перед початком роботи. 
Також в моделі враховані енергетичні характеристики: потужність на привід вібролотка 
дозатора N(t).За рахунок індивідуально дозованої роздачі комбікормів можна реалізувати 
систему індивідуальної годівлі залежно від продуктивності корів. У загальному випадку 
похибку індивідуального дозування комбікормів можна розглядати як суму двох похибок. 

Аналізуючи дані табл. 1., бачимо, що потужність, нерівномірність та енергоємність 
процесу дозування комбікорму індивідуальним дозатором порівняно з універсальним 
знизились на 0,180 кВт, 0,34 %, 0,015 кВт•год./т . 

Зрозуміло, що впровадження автоматизованого індивідуального роздавача-
дозатора комбікормів у складі АСУ ТП виробництва молока вимагає додаткового 
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персоналу на його обслуговування. Тому кінцевий економічний ефект залишається на 
рівні прогнозу. 

Висновки. Впровадження автоматизованого індивідуального роздавача-дозатора 
комбікормів у складі АСУ ТП виробництва молока при роздаванні комбікормів дозволить 
одержати очікуваний річний економічний ефект з розрахунку на 100 корів. Економія 
комбікормів складатиме до 138,24 ц, електроенергії – 90,34 кВт, затрат праці – 2737,5 
люд.-год., при цьому одержано технологічний ефект від приросту виробництва молока в 
кількості 99,54 ц.  
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КОНВЕЄРА ДЛЯ ЗЕРНА ОБҐРУНТУВАННЯМ ОСНОВНИХ КОНСТРУКТИВНО - 

ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ 
 

Володін Є.А., студент * 
 
Вступ. Технології виробництва, зберігання і переробки зерна передбачають його 

транспортування в зерносховище, зерносклад або елеватор. Процес закладки на зберігання 
пов'язаний з необхідністю вертикального або круто похилого транспортування в бункера 
або силосу. В даний час для цих цілей використовуються, в основному, ковшові 
елеватори, або норії. Однак, дані пристрої розраховані на продуктивність - 20 ... 250 т/год, 
що не дозволяє ефективно застосовувати їх в невеликих господарствах і на переробних 
підприємствах. На таких підприємствах для підйому зерна використовують вертикальні 
гвинтові конвеєри (шнеки). 

Серійно випускаються гвинтові конвеєри мають достатню компактність, простоту в 
експлуатації і в теж час мають недостатню продуктивність та високу енергоємність. 
Енергоємність горизонтальних гвинтових конвеєрів становить 350...500 Дж/кг, 
вертикальних понад 650 Дж/кг. 

На сьогодні одним з найбільш перспективних шляхів подальшого підвищення 
ефективності гвинтових конвеєрів є застосування суміщеного принципу транспортування. 
Новим методом є суміщення процесу транспортування гвинтовою поверхнею і 
повітряним потоком. У кожух гвинтового конвеєра подається всмоктуючий повітряний 
потік, що істотно змінює процес транспортування. Створюване всередині кожуха 
розрідження, змінює напрямок рівнодіючої всіх сил, діючих на частинку, наближаючи 
лінію її дії до осі гвинта. Збільшується кількість зерна, захоплюваного гвинтовою 
поверхнею. За рахунок збільшення заповнення міжвиткового простору зростає 
продуктивність. Крім того, повітряний потік, проходячи крізь шар зерна; знижує 
внутрішнє тертя і відповідно витрати енергії на переміщення. Застосування нового 

                                                            
* Науковий керівник - к.т.н., доцент Ярош Я.Д. 
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способу транспортування створює необхідність обґрунтування параметрів і режимів руху, 
як повітряного потоку, так і самого гвинта. 

Мета роботи: Підвищення ефективності вертикального транспортування зерна 
шляхом обґрунтування ресурсозберігаючих конструктивно-режимних параметрів 
пневмогвинтового конвеєра. 

Аналіз існуючих досліджень гвинтових конвеєрів. Дослідження гвинтових 
конвеєрів для сипучих сільськогосподарських вантажів в літературних джерелах 
представлені досить широко [1, 2, 3]. 

На підставі багаторічних досліджень авторами [4...5] була запропонована 
принципова схема (рис. 1) роботи гвинтового конвеєра. В останньому виділені три 
основні частини: завантажувальний пристрій, транспортуюча частина, розвантажувальний 
пристрій. Відповідно процес роботи представлений як сукупність трьох нерозривно 
пов'язаних і узгоджених процесів: завантаження, транспортування і розвантаження. 

Встановлено, що обертовий гвинт в завантажувальному пристрої являє собою 
складну обертову заслінку і створює гальмівну дію на шляху вантажу, що надходить до 
гвинта з завантажувального бункера [1, 2]. 

На продуктивність та інші показники ефективності суттєво впливають конструкції 
елементів транспортера і процеси в них відбуваються. Встановлено, що обертається гвинт в 
завантажувальному пристрої являє собою складну обертову заслінку і створює гальмівну дію 
на шляху вантажу, що надходить до гвинта з завантажувального бункера [1, 2]. 

 
Рис. 1. Схема (а) та епюра (б) продуктивності: 1 - завантажувальний пристрій, 2 - 

транспортуюча частина, 3 - розвантажувальний пристрій. 
 
Одним з найбільш істотних факторів, що визначають ефективність роботи 

гвинтового конвеєра, є ступінь заповнення вантажем міжвиткового простору. Вона 
описується коефіцієнтами забору К3 та заповнення Kv. Величина коефіцієнта К3 становить 
1,0 ... 0,5; а коефіцієнта Kv – 0,9 ... 0,2 [3, 4, 5]. Менші значення відповідають 
вертикальним шнеків. Тому продуктивність вертикального гвинтового конвеєра в 2 ... 3 
рази нижче, ніж горизонтального [3]. 

Неповне заповнення міжвиткового простору шнека вантажем пов'язано з тим, що 
частина гвинта в завантажувальному пристрої являє собою складну обертову заслінку і; 
створює гальмівну дію на шляху потоку вантажу, що надходить з завантажувального 
бункера [1, 3]. У вертикальному шнеку обертовий гвинт в завантажувальному пристрої 
намагається відкинути від себе частки вантажу, котрий проходять поблизу зовнішньої 
кромки. З метою збільшення заповнення міжвиткового простору вантажем 
використовують різні пристрої, у тому числі і спеціальні живильники. 

З аналізу робіт [3, 4, 5] можна зробити наступні висновки: для забезпечення 
вертикального транспортування шнеком, необхідна кутова швидкість, відповідна 
швидкохідному гвинтовому транспортеру. Але при такій досить високій кутової 
швидкості гвинта має місце значна відцентрова сила котра знижує коефіцієнт заповнення 
міжвиткового простору. Крім того, за високої кутової швидкості зменшується час, за який 
вантаж в завантажувальному пристрої повинен попадати в міжвитковий простір гвинта. 
Дані фактори призводять до того, що коефіцієнт заповнення вертикального шнека 
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становить 20...30 % від геометричного об'єму. Продуктивність становить ще меншу частку 
від теоретично можливої , оскільки переміщається тільки частина вантажу. 

Підвищити продуктивність і поліпшити інші показники ефективності 
вертикального гвинтового конвеєра, можна збільшивши коефіцієнт заповнення 
міжвиткового простору. Конструктивні рішення для виконання даного завдання 
пропонувалися раніше. Однак, всі ці рішення не змінювали фізичної картини захоплення і 
подальшого транспортування вантажу вертикальним гвинтовим конвеєром. 

Для зниження дії відцентрових сил і обертового гвинта на частинки вантажу 
необхідно створити в завантажувальному пристрої силовий вплив, спрямований до центру 
гвинта. Створити такий вплив дозволить всмоктуючий повітряний потік, створюваний 
розрядженням в кожусі транспортера. 

Аналіз робіт [4, 5] показує, що найбільш досліджені та обґрунтовані, в основному, 
режимні параметри - частота, обертання шнека, і швидкість всмоктуючого потоку повітря. 
B якості, критеріїв оптимізації обрані продуктивність вертикального транспортування. 
Однак, подача в канал гвинтового транспортера всмоктуючого повітряного потоку значно 
змінює фізичну картину взаємодії гвинтової поверхні з вантажем. 

Отже, необхідне обґрунтування конструктивних параметрів шнека, оскільки 
існуючі рекомендації для звичайного вертикального шнека вже не є оптимальними.  

Аналіз процесу захоплення частки гвинтовою поверхнею вертикального гвинта при 
впливі повітряного потоку. На частку сипучого вантажу, що знаходиться на гвинтовій 
поверхні діють (рис. 2.): сила тяжіння, спрямована уздовж осі вертикального шнека Fg і 
реакція N з боку гвинтової поверхні, спрямована по нормалі до неї. Так само діють 
відцентрова сила інерції Fвідц, що спрямована перпендикулярно осі шнека, тобто 
горизонтально; сила тертя Fmp частинки об поверхню гвинта, а також тангенціальна сила 
інерції Fі. Дві останні сили, так само як і складова сили тяжіння, спрямовані по дотичній 
до гвинтової поверхні в точці розташування частки вантажу, тобто під кутом  до 
горизонту. З метою спрощення системи рівнянь приймемо коріолісову силу й інші сили 
інерції малими та з розгляду виключимо. 

Всмоктуючий повітряний потік, створюваний вентилятором (рис. 2.), проходячи 
через кожух, потраплятиме в завантажувальний пристрій. На виході з кожуха потік буде 
вертикально спрямованим. Тоді й сила Fn, що діє на частку з боку повітряного потоку, 
також буде спрямованої уздовж осі шнека вертикально вгору. 

Рівняння дії сил по осях приймуть вигляд:  
Вісь Х: 

Fmp + Fu + Fg + Fвідц cosβcosa - Fn sina = 0                                       (1) 
Вісь Y: 

N + Fвідц cosβsina + Fn com = 0                                         (2) 
Рівнодійна всіх сил по осям: 

Fmp + Fі + Fg + Fвідц cosβsina - Fn sina = R siny                                     (3) 
N + Fвідц cosβsina + Fn cosa = R cosy                                       (4) 

Аналогічно можна визначити тангенс кута нахилу рівнодіючої: 
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                             (5) 

Зменшення чисельника і збільшення знаменника призводить до зменшення 
тангенса і, отже, і самого кута γ. Поворот рівнодіючої до осі дозволяє збільшити число 
захоплюваних часток вантажу. 

Розкриваючи складові, що входять до (5) сили, отримаємо: 
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                      (6), 

де m - маса частинки, f - коефіцієнт тертя частинки об гвинт, а - прискорення частинки, 
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  - кутова швидкість шнека, r - радіус обертання частинки на гвинтової поверхні, А - 
площа поверхні частки, мм2; рв - розрядження створюване повітряним потоком, Н/мм2 . 

 
Рис. 2. Схема сил, діючих на частку в завантажувальному пристрої при наявності 

всмоктуючого повітряного потоку, спрямованого всередину кожуха. 
 
Застосовуючи чисельні методи рішення можна визначити конкретні значення зміни 

кута γ. Беручи масу частинки m рівний 0,05 г , коефіцієнт тертя f  = 0,4, кутову швидкість 
 =50 рад/с, середній радіус гвинтової поверхні 0,03 м, отримаємо кут нахилу рівнодіючої 
до осьової лінії шнека γн = γ + α = 58,4 + 30 = 88,4 (град). Подача всмоктуючого 
повітряного потоку з розрядженням, діючим на частку на вході в кожух шнека, величиною 
рв = = 2 Па призведе до зменшення кута нахилу до 82,95 (град). При розрідженні 5 Па кут 
нахилу рівнодіючої до осьової лини і шнека зменшиться до 75 (рад). 

Для визначення продуктивності (кг/с) пневмогвинтового конвеєра використана 
формула (7) оскільки потік повітря має швидкість нижче критичної швидкості витання 
зерна і практично не бере участі в процесі транспортування: 
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 (7), 

kn - диференційний коефіцієнт продуктивності; kр - відношення кроку гвинта до його 
діаметра,   - кутова швидкість шнека, рад/с;  - щільність вантажу , кг/м3; Dгвинт - діаметр 
гвинта, м. 

Однією з найважливіших величин, що входять у формулу (7), є диференціальний 
коефіцієнт продуктивності, який є числовим відображенням ряду процесів ; відбуваються 
при роботі шнека. Він обчислюється за формулою (8) 

Кп = К3 Кβ Kv KVKP3                                                                            (8) 
Значення диференціального коефіцієнта продуктивності Кп для вертикальних 

шнеків при транспортуванні сипучих вантажів не перевищує 0,1...0,3 [1]. Таким чином, 
досягти зростання продуктивності вертикального шнека без збільшення його діаметра 
можна шляхом поліпшення заповнення міжвиткового простору. Заповнення міжвиткового 
простору шнека відображають коефіцієнти завантажувального пристрою К3 та заповнення 
Kv. Всмоктуючий повітряний потік за рахунок зміни напрямку рівнодіючої сили, діючої 
на частку зерна ближче до вертикалі збільшує значення коефіцієнтів К3 і Kv. Оцінювати 
збільшення коефіцієнтів і, отже продуктивності, пропонується введенням додаткового 
коефіцієнта Квп впливу повітряного потоку. Формула продуктивності прийме вигляд: 
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                                        (9) 

Фізична сутність коефіцієнта Квп полягає у відображенні впливу всмоктуючого 
повітряного потоку на захоплення вантажу гвинтовою поверхнею і подальше заповнення 
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міжвиткового простору. 
Для наведених значень маси частинки, коефіцієнта тертя і кутової швидкості шнека 

при величині всмоктуючого повітряного потоку 20 Па, значення коефіцієнта Квп знайдене 
при відповідних кутах нахилу рівнодіючої складе 1,15. 

Експериментальне дослідження впливу конструктивних і режимних параметрів на 
продуктивність пневмогвинтового конвеєра. Дослідження процесу підйому зерна 
проводилися на експериментальній установці, розробленої на основі аналізу літературних 
джерел і теоретичних положень. 

Всмоктуючий повітряний потік значно змінює процес вертикального 
транспортування зерна гороху. Характер залежності так само залишається квадратичним, 
але область оптимальних значень зміщується в бік збільшення, як кроку, так і кутової 
швидкості. Так само як і для зерна жита, із збільшенням кутової швидкості 
продуктивність зростає в усьому досліджуваному діапазоні. Однак, при менших кутових 
швидкостях (до 76 ... 80 рад/с) зростання продуктивності більш інтенсивний. За 
результатами експериментів зростання зі з 55,7 до 76,1 рад /с призводить до зростання з 
0,6 до 0,79 кг/с, тобто на 31,7%. При збільшенні кутових швидкостей більше 80 рад/с 
продуктивність продовжує зростати, однак інтенсивність росту падає. Зростання 
швидкості з 94,2 до 112,6 рад/с призводить до зростання Q від 0,93 до 1,01 кг/с, тобто на 
8,6%. Така залежність пов'язана з тим, що з ростом кутових швидкостей, незважаючи на 
всмоктуючий повітряний потік, збільшується вплив висхідної гілки шнека і відцентрової 
сили. У зв'язку з цим можна зробити висновок про стабілізацію зростання продуктивності 
при подальшому збільшенні кутової швидкості. 

Всмоктуючий повітряний потік збільшує оптимальне значення коекоефіцієнта 
кроку і для зерна гороху до діапазону Кр = 1,07 .. 1,1. Збільшення кроку шнека призводить 
до зростання продуктивності пневмогвинтового конвеєра в порівнянні із звичайним 
шнеком. До таких значень зростання кроку призводить до зростання продуктивності. Так 
збільшення коефіцієнта кроку з 0,77 до 0,88 при кутовий швидкості 94,2 рад/с збільшує 
продуктивність з 0,74 до 0,93 кг / с ( на 25,7 %). Збільшення ж коефіцієнта кроку з 1,07 до 
1,18 призводить до зниження продуктивності пневмогвинтового транспортера з 1,14 до 
1,04 кг/с ( на 8,8 %) 

 
Рис. 2. Залежність продуктивності від кутової швидкості і кроку шнека  

для зерна гороху з пневмосистемою. 
 
Висновки. Аналізом літературних джерел встановлено, що основною причиною 

недостатньої ефективності вертикальних шнеків є низьке заповнення міжвиткового 
простору вантажем, яке становить 0,1 .. .0,2 від геометричного об'єму. Збільшення 
заповнення міжвиткового простору шнека досягається подачею всмоктуючого 
повітряного потоку в кожух транспортера, завдяки чому за збільшується продуктивність, 
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знижується опір вертикальному транспортуванню і енергоємність 
Теоретичними дослідженнями отримані математичні моделі процесів захоплення 

зерна шнеком в, завантажувальному пристрої і подальшого транспортування та 
встановлено вплив конструктивних і режимних параметрів пневмогвинтового 
транспортера на продуктивність. 
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АНАЛІЗ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ХАРАКТЕРИСТИК КОМПЛЕКСУ 

«РОСА» В УМОВАХ ПОЛІССЯ 
 

Данюк Ю.О., студент * 
 
Проведено дослідження сучасного комплексу агротехнічних засобів «Роса» - легкі 

високопродуктивні машини для обприскування і розкидання мінеральних добрив на 
еластичних колісних рушіях з шинами-оболочками наднизького тиску на грунт. Метою 
дослідження є зменшення тиску на грунт при обприскуванні і розкиданні мінеральних 
добрив в умовах Полісся, шляхом використання комплексу «Роса» для даних 
агротехнічних операцій, а також створення умов з найменшим негативним впливом на 
грунт для підвищення урожайності сільськогосподарських культур. 

Проблема ущільнення ґрунтів ходовими системами сільськогосподарських машин, 
особливо в зрошуваних умовах, має дуже вагоме значення не тільки на Поліссі,а й загалом 
на всіх сільськогосподарських землях. 

Збільшення тиску й порушення структури ґрунту сприяє зменшенню врожаю на 30-
35 %. Крайня допустима величина питомого тиску на ґрунт (при вологості 0,5-0,7) складає 
1 кг/см2; збільшення щільності й твердості ґрунту, простежується до глибини 40-50 см. 
Ущільнююча дія зберігається у ґрунті і проявляється протягом 3-х років. 

Несприятливі фактори ущільнення негативно впливають на водно-фізичні 
властивості ґрунту: знижується швидкість надходження в ґрунт атмосферної вологи, 
зменшується її доступність і різко погіршуються умови для розвитку кореневих систем 
рослин. Дослідженнями встановлено, що збільшення або зменшення об'ємної маси ґрунту 
від оптимальної на 0,1-0,3 г/см3 призводить до зниження врожаю на 20-40%. 
Водопроникність ущільненого ходовими системами тракторів ґрунту зменшується в 2-4 
рази і більше.[1] 

Виявлено дві причини, які спричинюють негативний вплив техніки на властивості 

                                                            
* Науковий керівник - д. т. н., професор Грабар І.Г. 
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ґрунту і врожайність сільськогосподарських культур: це неконтрольоване зростання маси 
машинно-тракторних агрегатів (МТА) і явна недосконалість організації ведення 
механізованих польових робіт. Ущільненню сприяє буксування і вібрація рушіїв, високий 
тиск у шинах, вузькі відстані між опорами ходових систем (що, зокрема, істотно збільшує 
загальну площу ущільнення поля) та ін. 

Для вирішення проблеми негативного впливу ущільнення ґрунтів на Поліссі – 
підемо дорогою по зменшенню тиску на грунт при обприскуванні і розкиданні 
мінеральних добрив. Рішенням даної проблеми є введення в експлуатацію сучасного 
комплексу «Роса». 

 
Рис.1. Комплекс «Роса» [знизу зліва універсальний енергетичний засіб малогабаритний 

(УЕЗМ Роса) з напівпричіпним оприскувачем польовим штанговим (ОПШ), а знизу справа 
універсальний енергетичний засіб малогабаритний (УЕЗМ Роса) з напівпричіпним 

розкидачем мінеральних добрив (РМД)]. 
 
При розробці комплексу "Роса" пріоритетним завданням було зниження тиску на 

грунт при проведенні робіт по внесенню добрив, пестицидів. Результатом стала машина, 
яка створює наднизький тиск на грунт (100 - 150 г/ см2, 0,01 - 0,015 МПа), що в дозволяє 
використовувати ці агрегати на слабонесучих перезволожених грунтах і на полях зі 
сходами культурних рослин у фазі кущіння без утворення технологічної колії. Ці 
властивості відрізняють машини комплексу « РОСА » від традиційної техніки і 
дозволяють істотно розширити період їх річної зайнятості, особливо за рахунок більш 
раннього (на 2-3 тижні) початку весняно-польових робіт і зменшення залежності термінів 
проведення агротехнічних заходів від погодніх умов. 

Переваги комплексу «Роса»: 
1. Комплекс не має аналогів щодо забезпечення оптимальних агротехнічних 

строків внесення добрив та засобів захисту рослин - найважливіших компонентів 
технологій точного землеробства. Забезпечується робота з твердими і рідкими видами 
добрив та засобів захисту рослин по рослинах з висотою стеблостою до 0,5 метра на 
слабонесучих грунтах , на полях зі складним мікрорельєфом , а також безпосередньо по 
сходам культурних рослин без їх пошкодження . 

2. Оригінальна колесо з шиною - оболочкою. Конструкція запатентована в 
Євразійському патентному відомстві. Високий ресурс пробігу (не менше 14 тисяч гектар), 
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шина стійка до проколів і високим бічним навантаженням . 
Наднизьке тиск на грунт дозволяє: 
 • працювати на слабонесучих перезволожених грунтах; 
 • виробляти раннє внесення добрив ( по таючому снігу); 
 • раніше ( на 2-3 тижні ) починати весняно-польові роботи; 
 • працювати на полях по сходах у фазі кущіння ,  
 не залишаючи колії; 
 • працювати на полях зі складним рельєфом; 
3. Підтверджені експлуатацією відповідність заявленим технічним 

характеристикам протягом не менше 5 років.[3] 
4. Ключові (визначальні технічний рівень ) комплектуючі - від провідних світових 

виробників: турбований тракторний дизель від компанії Kubota (Японія), мембранно- 
поршневий насос Imovilli (Італія), редукційний механізм Rauch (Німеччина), розпилювачі 
Lechler (Німеччина). 

5.  Широкі можливості по адаптації апаратури до погодних умов і необхідним 
параметрам якості обробки : підтримка необхідної дози внесення робочої рідини 
незалежно від швидкості руху обприскувача (конструкція запатентована в Євразійському 
патентному відомстві ), застосування зносостійких розпилювачів з можливістю 
управління розміром краплі і щільністю покриття оброблюваної поверхні по необхідній 
технології робіт . 

6. Комфортні умови роботи водія : герметична кабіна зі склопластику з 
кондиціонером , відмінною оглядовістю , фільтрацією забору повітря в салон від 
шкідливих дисперсних і пилоподібних частинок. 

7. Модульна конструкція машин ( запатентована) : технологічне обладнання 
(розкидач твердих мінеральних добрив або обприскувач ) на одноосьовому напівпричепі 
агрегатується з повнопривідним двохосьовим енергозасобом в самохідну машину з 
колісною формулою 6х4 . 

8. Привід від силового агрегату до коліс на шарнірах рівних кутових швидкостей - 
поєднання надійності конструкції і простоти обслуговування . 

9. Екологічність - зниження шкідливого навантаження на навколишнє середовище 
за рахунок максимального застосування передових технологій внесення пестицидів на 
високих робочих швидкостях. 

10. Сучасне і якісне внесення мінеральних добрив і пестицидів при виключній 
економії (не більше 15 літрів дизельного палива на 100 гектарів) гарантує окупність 
машини комплексу на 8-10 тисячах гектарах оброблених сільськогосподарських угідь (1 
сезон). 

Машини комплексу «РОСА» ідеально підходять для грунтозберігаючих технологій 
землеробства, таких як No-Till, Mini-Till, і т.п. 

Склад комплексу «Роса». Склад комплексу: двохвісний повнопривідний 
універсальний енергетичний засіб малогабаритний (УЕЗМ Роса) агрегатується з 
напівпричіпним оприскувачем польовим штанговим (ОПШ) або розкидачем мінеральних 
добрив (РМД) утворюючи єдину жорстку трьохвісну конструкцію. 

ОПШ «РОСА» Обприскувач польовий штанговий ОПШ «РОСА » застосовується 
для внесення розчинів, емульсій і суспензій всіх видів пестицидів, дозволених до 
використання в сільському господарстві при обробітку польових культур і для 
поверхневого внесення підживлюючих доз рідких мінеральних добрив та їх водних 
розчинів (див. табл. 1). Обприскувач агрегатується тільки з універсальним енергетичним 
засобом малогабаритним УЕЗМ «РОСА» і складає з ним єдиний сільськогосподарський 
агрегат.  
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Таблиця 1 
Характеристики ОПШ «Роса». 

 
Висока ефективність застосування малооб'ємної технології внесення засобів 

захисту рослин (дози 30-50 л / га , обробка 10 - 20га на одній заправці при дотриманні 
вимог щодо рівномірності розпилу , кількістю крапель на одиницю площі та розміром 
крапель) підтверджена відповідними випробуваннями на щілинних і інжекторних 
розпилювачах фірми Lechler. Особливість обприскувача - забезпечення заданої дози 
внесення робочої рідини незалежно від швидкості руху агрегату в її робочому діапазоні . 
Така можливість істотно знижує стомлюваність механізатора і покращує якість обробки 
полів зі складним рельєфом і багатьма перешкодами , тобто пов'язаними з багаторазово 
повторюваними маневрами машини (вимушеним розгоном і гальмуванням ). 

Розкидач мінеральних добрив РМД «РОСА » призначений для поверхневого 
внесення підживлюючих доз твердих мінеральних добрив в гранульованому і 
кристалічному вигляді (див. табл. 2). Розкидач агрегатується тільки з універсальним 
енергетичним засобом малогабаритним УЕЗМ «РОСА» і експлуатується спільно з ним у 

Значення 

Найменування параметру Базова модель 
ОПШ «РОСА» і її 

модифікації 
Тип напівпричіпний 
Продуктивнисть за годинну змінного часу , га 16-23 
Робоча швидкість, км/год 18-27 
Витрата палива за годину змінного часу, кг/га 0,2 
Об’єм основних ємкостей,л 800 
Максимальна вантажопідйомність, кг 1000 
Розмір колії, мм 2150 
Кліренс (агротехнічний просвіт), мм не менше 400 

Висота встановлення сопла розпилювача відносно 
опорної поверхні оприскувача, мм 

- верхнє положення 1350-1450 
- нижнє положення (з подовжувачем) 650-750 
Діапазон норм внесення робочої рідини, л/га 30-300 
Відхилення фактичної норми внесення на гектар від заданої, % 
не більше 

±10 

Нерівномірність витрати робочої рідини між розпилювачами по 
ширині захвату штанги, % не більше 

±5 

Нерівномірність витрати робочої рідини (осаджування 
препарату) по ширині захвату штанги, % не більше 

±10 

Середньозважений медіанно-масовий діаметр слідів капель, мкм 100-300 
Густота покриття обробляючої поверхні каплями, шт./ см2, не 
менше 

30 

Робоча ширина захвату, м 20* 
Маса (конструктивна), кг, не більше 

- агрегата в цілому (оприскувач з енергозасобом) 1500 
- власне оприскувача 450 
Діапазон зміни робочого тиску, МПа 0,1-0,8 
Крок встановлення розпилювачів, мм 500 
Продуктивність насоса л/хв, не менше при 540 об/хв. 200 
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складі єдиного самохідного сільськогосподарського агрегату , який експлуатується на 
сільськогосподарських колесах з шинами-оболочками наднизького тиску (КСхШО), або 
вузькопрофільними колесами (наприклад для роботи на рисових полях). 

Таблиця 2 
Характеристики РМД «Роса». 

 
Найменування параметру Значення параметру 

Тип напівпричіпний 
Кількість відцентрових дисків 2 
Діапазон доз внесення добрив, кг/га 40-300 
Продуктивнисть за годинну змінного часу, га 10-22 
Робоча ширина захвату, м 14-18 
Робоча швидкість, км/год 18-22 
Витрата палива за годину змінного часу, кг/га 0,2 
Об’єм бункера, см2 0,8 
Розмір колії, мм 2150 
Максимальна вантажопідйомність, кг 1000 
Кліренс (агротехнічний просвіт), мм не менше 400 
Висота встановлення дисків розсіюючи роторів 
відносно опорної поверхні розкидача, мм 

1400-1500 

Відхилення фактичної норми внесення на гектар від 
заданої, % не більше 

±10 

Нерівномірність розподілення добрив по робочій 
ширині захвату, % не більше 

±20 

Максимальна висота бункера розкидача, мм не більше 2400 
Маса (конструктивна), кг не більше 

- агрегата в цілому (розкидача з енергозасобом) 1400 
- власне розкидача 450 

 
Висока ефективність застосування розкидача, особливо на слабонесучих, 

перезволожених грунта, підтверджена численними випробуваннями, проведеними в 2005-
2008 роках. Економія дизельного палива в зіставленні з традиційним розкидачем, при 
агрегатуванні з МТЗ- 80, наведена на 1 гектар, становить не менше 0,5 л. Як і у всіх 
розкидачів гравітаційного типу якість розсіюваних добрив (гранулометричний склад, 
вологість та інші параметри) мають велике значення. Час переобладнання енергозасобу з 
одного виду робіт на інший 1,5…2 години. Рама енергозасобу і напіврама обприскувача ( 
розкидача ) з'єднуються в 6 точках і утворюють єдину жорстку конструкцію. Модульна 
конструкція машин та конструкторсько-художні рішення по кожній з них захищені 
патентами. 

Можливі комплектації комплексу Роса 
1. Комплектація для роботи по просапних культурах (з міжряддям 45, 70, 75 см.). 

Зміни в технічних характеристиках щодо базової комплектації - довжина машини 8 м; 
кліренс - 70 см; вантажопідйомність 1.2 т.  

2. Комплектація для боротьби з саранчею. Зміни в технічних характеристиках щодо 
базової комплектації - довжина машини 8 м; кліренс - 55 см; вантажопідйомність 1.8 т. 

3. Комплектація для роботи на рисових полях. Зміни в технічних характеристиках 
щодо базової комплектації - вантажопідйомність 1 т , розкидач з функціями 
диференціювання доз внесення добрива. 

Комплекс «Роса» створює наднизький тиск на грунт (100 - 150 г/ см2 , 0,01 - 0,015 
МПа), що в дозволяє використовувати ці агрегати на слабонесучих перезволожених 
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грунтах і на полях зі сходами культурних рослин у фазі кущіння без утворення 
технологічної колії.[2] 

Для порівняння тиску який здійснює комплекс на грунт і людина через підошву, 
однією ступнею, проведемо наступні розрахунки: 

Приймаємо масу середньостатистичної людини 75 кг і площу однієї підошви взуття 
115 см2. Тиск з якою діє людина на грунт (у стані нерухомості) через підошву становить 
652 , що у порівнянні з комплексом «Роса» (100…150), у 4 рази більше максимального 
значення тиску комплексу на грунт. 

Важливо зазначити, що тиск який здійснює людина на грунт коли біжить – у 5 разів 
більше ніж у стані нерухомості. 

Отже, при використанні комплексу «Роса» в умовах Полісся, при виключній 
економії (не більше 15 літрів дизельного палива на 100 гектарів) можливо економічніше 
проводити такі агротехнічні заходи, як внесення мінеральних добрив і обприскування, а 
також суттєво зменшити переущільнення грунтів при тиску (100 - 150 г/ см2, 0,01 - 0,015 
МПа), і цим самим забезпечити вищу урожайність сільськогосподарських культур регіону. 
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ОБГРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ І КОНСТРУКТИВНО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ 
СХЕМИ АГРЕГАТУ ДЛЯ ПРИГОТУВАННЯ КОМБІКОРМІВ В УМОВАХ 

ГОСПОДАРСТВА 
 

Голубенко О.П., студент * 
 
Аналіз товарного виробництва продукції тваринництва за останні 10-20 років у 

розвинутих країнах (зокрема, Європи, США) свідчить про тенденції процесу тривалого 
проте, неухильного перетворення малих сімейних ферм у крупні, індустріалізовані 
підприємства[1, 2]. Поряд з цим у переважній більшості країн існує значна кількість 
дрібних та середніх ферм. Такий типорозмір характерний, насамперед для особистих 
господарств працівників колективних підприємств, а також фермерів. Цей напрям ведення 
тваринництва потребує окремого вирішення питань матеріально-технічного забезпечення 
галузі, створення відповідних машин та обладнання, їх комплектів. Досконалість 
організаційно-технологічних та інженерно-технічних рішень оцінюється, як відомо, 
рівнем ресурсовитрат на одиницю вироблюваної продукції, показниками якості останньої. 
Ці критерії слід враховувати і при розробці засобів механізації для тваринництва 
незалежно від типорозміру господарства.  

Стосовно ж малих ферм висловлюються дещо інші підходи. Наприклад, існує 
твердження [3], що для механізації трудомістких робіт на малих фермах не вигідно 
передбачати високопродуктивні машини, оскільки із-за малих обсягів робіт знижується 
коефіцієнт їх використання, значними є амортизаційні відрахування. Дотримуючись саме 
цього принципу переважно і ведеться розробка машин та обладнання для малих 
тваринницьких господарств. Особливо широка номенклатура такого обладнання призначена 
для переробки кормів, зокрема, універсальних та комбінованих подрібнювачів. 
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Загальний аналіз конструктивно-технологічних особливостей існуючої техніки для 
приготування кормів , а також ресурсовитрат, пов'язаних з її використанням , дає змогу 
відзначити певні закономірності. 
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Рис.1. Характер залежностей питомих показників енерго- (Е), метало- (М) і 

трудомісткості (Т) від продуктивності подрібнювачів фуражного зерна та агрегатів 
для приготування комбікормів. 

 
Кормоприготувальні машини та обладнання для малих ферм - це відносно дешеві 

технічні засоби, прості за конструкцією, мають невеликі габарити і масу, низьку 
продуктивність. Цього досягнуто за рахунок примітивності й технічної недосконалості, 
низького рівня механізації робіт, часто машини мають ручний привод робочих органів, 
практично не пристосовані для використання в технологічних лініях. 

Характер залежностей ресурсовитрат такий (рис. 1), що питомі показники енерго-, 
метало- та трудомісткі найбільш інтенсивно зростають саме при використанні мало- і 
мікропродуктивних машин[4] . До загальновідомої і основної причини — зниження ко-
ефіцієнта корисної дії машини в міру зменшення її продуктивності — додається також і 
та, що в результаті спрощення та зменшення габаритів машини ускладнюється, а часто й 
унеможливлюється повною мірою реалізація раціональних конструктивно-технологічних 
ознак та параметрів.  

Отже, за критеріями ефективності ресурсовитрат у будь-якому разі недоцільно 
використовувати низькопродуктивні подрібнювачі. Проведений аналіз свідчить, що при 
подрібненні зернових та грубих кормів мінімально доцільна продуктивність машин 
становить 400-500 кг/год. Існуюча ж номенклатура засобів механізації кормоприготування 
для малих ферм переважно має продуктивність, що в 3-4 рази нижча від наведеного 
ефективного рівня. 

За раціональною конструктивно-технологічною схемою агрегат для приготування 
комбікормів пропонується компонувати з блоків комбінованого призначення (рис. 2). 

Пропонований комплект технологічних елементів відповідає структурі існуючої 
установки УМК-Ф-2, яка не має технічної можливості приготування збалансованих 
повнораціонних комбікормів, до складу яких входять мікродобавки (в кількості 1-2 %). 
Крім того, для підвищення повноцінності рецептури комбікормів за рахунок введення 
мікродобавок в комплекті обладнання додатково передбачено порційний змішувач, 
встановлений перед подрібнювачем. В цьому разі попередньо готується необхідна порція 
зернових компонентів з мікродобавками, яка в процесі наступного приготування 
комбікорму дозовано подається в дробарку, де при подрібненні рівномірно перемішується 
з усіма іншими компонентами раціону. 
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Рис.2 Раціональна схема агрегату для приготування комбікормів. 
 

На рис. 2: 1 – живильники-дозатори компонентів, що потребують подрібнення; 2 – 
завантажувач-змішувач; 3 – порційний змішувач-живильник-дозатор; 4 – приймальний 
бункер; 5 – подрібнювач-змішувач (дробарка); 6 – живильник-дозатор подрібнених 
компонентів; 7 – розвантажувач-змішувач 

В разі необхідності включення до складу приготовлюваних комбікормів 
попередньо подрібнених компонентів (наприклад, вітамінне борошно) доцільно також 
додатково встановити бункер-живильник для таких компонентів після дробарки на 
початку змішувача-розвантажувача. Такий варіант агрегату дасть змогу готувати 
повнораціонні збалансовані комбікорми за якісного змішування, а високий рівень 
механізації створює передумови автоматизації його роботи. Безперервний принципи дії 
зможе забезпечити високі продуктивність та ефективність процесу. 

Проте окремі суміщені операції та засоби їх реалізації (в першу чергу, живлення-
дозування, подрібнення-змішування) не мають достатнього наукового обґрунтування і 
потребують проведення додаткових досліджень. 
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Теоретичним аналізом і експлуатаційними спостереженнями за роботою 

пластинчастих ланцюгів з незакріпленими циліндричними валиками встановлено, що 
основною причиною втрати їхньої працездатності є просторові вивертання валиків у 
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вертикальній площині та зношування отворів пластин у зоні контакту з головками 
валиків. Для вирішення даної проблеми запропоновано використання транспортерів із 
круглоланковими ланцюгами. 

Актуальність. У комплексі засобів механізації технологічних процесів 
тваринництва важливу роль грають гноєприбиральні транспортери з ланцюговими 
тяговими органами. Основною машиною цього типу є гноєприбиральний транспортер 
ТСН-3,0Б, але тяговий орган цих машин (розбірний безвтулковий пластинчастий ланцюг з 
шкребками) має недостатню надійність і довговічність, що підтверджено 
експлуатаційними спостереженнями. 

Ділянка тягового ланцюга типу ТСН-3,0Б з незакріпленими валиками представляє 
такий механізм, у якому нижчі кінематичні пари типу циліндричного шарніра через 
розкид розмірів деталей ланцюга й деформацій в областях контакту вироджуються у вищі 
кінематичні пари: деталі контактують по лінії або в точці. У результаті цього навіть у 
нових ланцюгів з'являються нахил (просторове вивертання) валиків ланцюгів. 
Запропоновані конструктивно-технологічні варіанти поліпшення ланцюгів типу ТСН-3,0Б 
не усувають цього основного дефекту, і тому вони не приводять до підвищення надійності 
й довговічності таких ланцюгів. 

Метою даної роботи є удосконалення ланцюгових тягових органів скребкових 
гноєприбиральних транспортерів на основі дослідження дійсного механізму зношування 
серійних ланцюгів. 

Стан і напрямки розвитку засобів механізації збирання гною. Перші системи 
гноєприбирання з'явилися в тридцятих роках минулого сторіччя в Німеччині й Швеції [1] і 
виявилися дорогими й ненадійними, що спонукало до пошуку більш дешевого способу 
збирання гною самопливом по каналах. Але недоліки такої системи разом з високою 
металоємністю ґратчастих підлог, змусили знову повернутися до механічних засобів 
збирання гною. 

Одним з основних показників якості гноєприбиральних транспортерів є тривалість 
їх служби, що залежить багато в чому від довговічності тягових органів. У якості їх 
застосовують переважно тягові ланцюги, рідше – штанги й канати. 

Транспортер ТСН-3,0Б - основна машина для збирання гною. На її частку 
доводиться 89% від загального обсягу гноєприбиральних транспортерів. Транспортер 
ТСН-3,0Б складається з горизонтальних і окремої похилої частин. Як робочий орган у 
ньому застосований горизонтально-замкнутий пластинчастий простий шарнірний 
безвтулковий розбірний ланцюг з консольно прикріпленими до неї шкребками (рис. 1). 

Гній переміщається по відкритій ринві (гнойовому каналу) волочінням. Напрямок 
руху тягового ланцюга - однобічний. Довжина ланцюгового контуру - до 170 м; відстань 
між центрами зірочок - від 2,5 до 65 м; крок шкребків горизонтальної частини - 1000 мм, 
похилої - 750 мм; маса транспортера близько 2246 кг. 

 
Рис. 1. Робочий орган транспортера ТСН-3,0Б: 1-шкребок; 2-ланцюг; 3-кріпильна скоба. 

 
Зовнішня ланка ланцюга транспортера ТСН-3,0Б виконана із двох однакових 

штампованих пластин 1 зі сталі марки Ст5, які з'єднані між собою за допомогою двох 
валиків 2, що вільно вставлені в отвори й розклепані по кінцях. 

Достоїнством тягового ланцюга транспортера ТСН-3,0Б є простота конструкції, 
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низька собівартість виготовлення, можливість використання універсального устаткування. 
Головний недолік ланцюга й зірочок - низька довговічність. 

Транспортер ТСН-2Б аналогічний транспортеру ТСН-3,0Б і призначений для тої ж 
мети. Відрізняється він в основному по типу тягового органа. Ним служить нерозбірний 
комбінований ланцюг із пластинчастих зовнішніх і кутих внутрішніх ланок (рис. 2). 

 
Рис. 2. Відрізок транспортера ТСН-2Б. 

 
Проекція опорної поверхні шарніра - 525 мм. У цього ланцюга вона майже в три 

рази більше опорної поверхні шарніра ланцюга транспортера ТСН-3,0Б. Область контакту 
- один циліндричний шарнір. 

Ланцюг цього транспортера також більш довговічний, але він має той же недолік, 
що виготовлення кованих ланок вимагає застосування спеціального нагрівального й 
кувального устаткування. 

Багато американських фірм, наприклад Сlay, Badger, Starline, Jamesway, Butler і ін. 
[2, 3] випускають гноєприбиральні транспортери з тяговим ланцюгом аналогічними 
ланцюгу транспортера ТСН-2Б. Ланцюги цих транспортерів за бажанням споживача 
піддають термозміцненню й цинкуванню. Термін служби досягає п'яти років.  

На підставі аналізу стану й напрямків розвитку засобів механізації збирання гною, 
конструкцій ланцюгових скребкових гноєприбиральних транспортерів і їхніх тягових 
органів даної роботі наступні завдання, відповідно до поставленої мети 

- виявлення дійсного механізму зношування деталей шарнірів серійних ланцюгів і 
встановлення причин просторового виверту валиків у вертикальній площині, що здійснює 
вирішальний вплив на довговічність серійних ланцюгів; 

- дослідження тягових органів гноєприбиральних транспортерів з 
відкритошарнірними ланцюгами, що мають збільшені розміри опорних поверхонь деталей 
шарнірів; 

- дослідження й розробка тягових органів гноєприбиральних транспортерів із 
круглоланковими ланцюгами. 

Дослідження процесу зношування деталей шарнірів. В основних дослідженнях 
зношування пластинчастих ланцюгів, зношування ланцюга й довговічність його 
зношування ототожнюються з подовженням його кроку внаслідок стирання робочих 
поверхонь деталей перпендикулярними зусиллями в ланцюзі. При цьому інші супутні 
явища залишалися поза полем зору. Пояснюється це тим, що зазначені дослідження 
відносяться до ланцюгів з валиками й втулками, закріпленими в пластинах. Такий підхід 
був перенесений і в роботи [2-6], у яких вивчали зношування ланцюгів гноєприбиральних 
транспортерів. 

Іншим фактором, що скорочує довговічність роботи ланцюгів типу ТСН-3,0Б є 
відхилення валиків від вертикального положення. Аналогічне явище описане в роботах [4, 
5], що відносяться до втулочно-роликових ланцюгів. 

Внаслідок нахилу валиків ланцюга змінюється початкова геометрична форма й 
розміри ланки. Якщо на початку експлуатації ланки ланцюга мають приблизно форму 
прямокутника, то в процесі експлуатації ця форма поступово змінюється й ланки 
приймають вид паралелограмів (рис. 3). Вимірами встановлено, що при досягненні кута 
нахилу валиків βij 10-12°, головки валиків вириваються через отвори в пластинах і ланцюг 
роз'єднується, що рівносильно його розриву. При цьому лінійне подовження кроку 
ланцюга досягає 3-4 мм, хоча максимально припустиме подовження кроку ланцюга за 
умовою збереження зачеплення [5] перевищує 6,5 мм або більше 5% кроку.  
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Рис. 3. Форма ланок ланцюга після тривалої її експлуатації. 

 
У результаті аналізу теоретичних досліджень слід відмітити, що вивертання 

валиків у вертикальній площині - явище не випадкове, а закономірне, властиве ланцюгам з 
незакріпленими валиками (серійні ланцюги транспортера ТСН-3,0Б и два різновиди 
відкритоланцюгових ланцюгів). Це явище пов'язане з нерівномірністю пружних 
деформацій у з'єднаннях валик-пластина при несиметричному навантаженні ланцюга, а 
також розкидом розмірів деталей ланцюга. 

Експериментальне дослідження зносостійкості ланцюгів. Експериментальним 
дослідженням піддавали серійний ланцюг транспортера ТСН-3,0Б, а також два 
відкритошарнірні пластинчасті ланцюги. На рис. 4. показана відкрито шарнірний ланцюг, 
утворений із зовнішніх пластин 1, внутрішніх пластин 2, циліндричних валиків 3 і 
фасованих валиків 4. Пластини мають отвори з паралельними гранями, які взаємодіють із 
відповідними гранями на кінцях циліндричних і фасонних валиків. Лиски в циліндричних 
і фасонних валиків призначені для запобігання їх проворота у пластинах і зсуву останніх 
уздовж осі валика. Валики й пластини з'єднані між собою без натягу. 

 
Рис. 4. Відкритошарнірний пластинчастий ланцюг з паралельними лисками у валиків. 

 
На рис. 5. зображений другий варіант ланцюга, аналогічний показаному на рис. 4. 

Його відмінність полягає в тому, що буртики на кінцях фасонних валків утворяться 
шляхом виконання циліндричних проточок. Завдяки цьому фасонні валики можна 
обробляти на токарських автоматах. 

Експериментальні дослідження зносостійкості ланцюгів з незакріпленими валиками 
проводилися з метою оцінки впливу виверту валиків на довговічність ланцюгів. Перед 
початком випробувань ланцюговий контур змазували дизельним паливом у кількості 100 г 
на весь контур ланцюга. Змащення здійснювали поливання і періодично повторювали 
через кожні 20 год роботи. У процесі роботи через 5-6 год проводили виміри подовжень 
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контрольних ділянок і визначали подовження середнього кроку, а також оглядали 
ланцюги з метою виявлення ушкоджень. 

 
Рис.5. Відкритошарнірний пластинчастий ланцюг із проточками фасонних валиків. 

 
Середнє подовження кроку ланцюга визначали по вираженню: 
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де N - кількість ланок у контрольній ділянці; n - кількість контрольних ділянок; li - 
довжина i -го контрольної ділянки; lНi. - початкова довжина контрольної ділянки.  

Виміри лінійних величин (кроку) робили штангенциркулем довжиною 1000 мм із 
подовженими губками; ціна розподілу - 0,1 мм. 

Залежність подовження середнього кроку ланцюга від тривалості стендових 
випробувань серійного ланцюга показані на рис. 6. (крива 1). За 50 год роботи на стенді 
ланцюг досяг граничного стану по порушенню кінематики зачеплення із зірочкою 
внаслідок подовження кроку ланцюга й зношування приводної зірочки. 

 
Рис. 6. Залежності подовження середнього кроку ланцюгів від тривалості випробувань на 
стенді: 1-ланцюг транспортера ТСН-3,0Б; 2-відкритошарнірний з паралельними лисками 

у валиків; 3- відкритошарнірний із проточками фасонних валиків. 
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Проведені дослідження підтвердили результати теоретичного аналізу: явище 
просторового вивертання валиків у вертикальній площині стає яскраво вираженим після 
певного часу роботи ланцюга, відхилення валиків при цьому досягають 6-11°, а явища 
саморозбирання ланцюгів по проходженню зазначених строків стають масовими. Кожний 
випадок саморозбирання супроводжується ударом, тому що саморозбирання відбувається 
під навантаженням. 

Висновки. 
1. У результаті теоретичного й експериментального дослідження комплексу 

взаємодіючих факторів установлено, що найбільш довговічними тяговими органами 
гноєприбиральних транспортерів є круглоланцюгові ланцюги, шарніри яких утворять 
кінематичні пари вищого класу й забезпечують передачу тягового зусилля по поздовжній 
осі ланцюга 

2. Установлено, що шарніри тягових пластинчастих ланцюгів з незакріпленими 
валиками представляють механізм з змінною структурою, у якому нижчі кінематичні пари 
типу циліндричного шарніра через розкид розмірів деталей шарніра, деформацій і 
нерівномірного розподілу зусиль у деталях шарніра під час роботи ланцюги 
вироджуються у вищі кінематичні пари ( що контактують по лінії або в точці) внаслідок 
зникнення одних областей контакту й появи інших, не передбачених конструкцією 
ланцюга. У зв'язку із цим без істотної зміни структури рухомих з'єднань підвищити 
довговічність цих ланцюгів неможливо. чим підтверджується необхідність вишукування 
інших видів тягових органів гноєприбиральних транспортерів 
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ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ ПЛАСТИНЧАСТО-

РОТОРНОГО ВАКУУМНОГО НАСОСА ДОЇЛЬНОЇ УСТАНОВКИ 
 

Вознюк М.М., студент * 
 
Виявлено вплив якісних показників функціонування вакуумного насоса на 

ефективність експлуатації доїльної установки. Найменше уваги, серед всієї множини 
показників, приділялось проблемі зниження пульсуючих тисків у всмоктувальному 
патрубку вакуумного насосу. Запропонована конструкція вакуумного насоса 
двосторонньої дії. Така схема роботи насоса знижує нерівномірність відкачування на 
23,4% за рахунок збільшення частоти одночасних дій зміщених на 450 робочих комірок 
двох суміжних порожнин корпуса. Це позитивно впливає на стабільність розрідження у 
вакуум-проводі доїльної установки, та надійність роботи доїльного обладнання в цілому. 

Постановка проблеми. Операція машинного доїння корів у загальній технології 
виробництва молока є однією із самих складних і відповідальних. Складність процесу 
обумовлена тим, що в ній задіяно багато ланок – зокрема людина, машина і сама тварина. 
Від якості виконання окремих елементів операції доїння кожною ланкою та їх взаємодії 
залежить інтенсивність виявлення рефлексу молоковіддачі, повнота видоювання корів, 
якість молока, фізіологічний стан молочної залози і продуктивність тварини в цілому за 

                                                            
* Науковий керівник - асистент Медведський О.В. 
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період лактації.  
В свою чергу для забезпечення ефективного доїння недостатньо мати бажані 

технологічні показники доїльних установок, такі як експлуатаційна продуктивність, 
робочий вакуумметричний тиск, затрати праці, енергомісткість процесу доїння і т.д. Не 
менш важливим є забезпечення оптимальних режимних характеристик вакуумних систем 
під час доїння, що є основним завданням вакуумного насоса (рис.1). 

 
Рис. 1. Структурна схема доїльної установки 

 
На рис.1: 1 – вакуумний насос; 2 – зворотний клапан; 3 – вакуумметр; 4 – 

вакуумний кран; 5 – доїльні стакани; 6 – доїльне відро; 7 – вакуумний регулятор; 8 – 
вакуумний балон. 

Вакуумний насос призначений 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).  

У складі доїльних установок вітчизняні та іноземні фірми-виробники найчастіше 
використовують пластинчасто-роторний вакуумний насос (рис. 2). 

 

 
 

а б 
Рис. 2. Пластинчасто-роторний вакуумний насос. 

 
На рис.2: а – схема роботи; б – загальний вигляд насоса РВН-40/350: 1 – пластина; 

2 – ротор; 3 – корпус; 4 – глушник; 5 – скловата; 6 – приводний вал; 7 – масляний бачок; 8 
– маслопровід. 

Широке поширення насосів даного типу обумовлено простотою будови та 
обслуговування, швидкохідністю, можливістю безпосереднього з’єднання з 
електродвигуном, гарною врівноваженістю та малою металомісткістю.  

Незважаючи на широке поширення, пластинчасто-роторні вакуумні насоси мають 
деякі недоліки. Основним серед яких є підвищене нагрівання під час роботи за рахунок 
тертя лопаток по статору і торцевих кришках насосу, що викликає значні механічні втрати 
на подолання сил тертя. При цьому знижується ресурс роботи насоса в цілому, навіть за 
умови наявності належного мащення. Окрім цього, присутній такий недолік як низька 
стабільність вакуумметричного тиску (пульсуючий тиск), обумовлена принципом дії 
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насоса об’ємного типу та наявність високих внутрішніх перетікань повітря під час роботи 
насоса. 

Аналіз останніх досліджень. Встановлено, що на молоковіддачу корів має вплив 
не тільки зовнішнє середовище, а і техніко-експлуатаційний стан доїльної установки [4]. 
Отже, показники якості роботи доїльних установок залежать від численних факторів 
системи “людина-машина-тварина”. Ці фактори поділяють на п’ять груп: технічні, 
технологічні, організаційні, санітарні та показники, які характеризують забезпечення 
процесу доїння.  

За висновками досліджень [4], до основних технічних показників відносять такий 
показник як якість роботи вакуумної установки: продуктивність; витрата мастила; 
забезпечення бажаної величини та стабільності вакуумметричного тиску; герметичність 
системи; електробезпека; шум та інші. В загальній структурі якісного функціонування 
доїльної установки технічна складова становить 40% від усіх показників вищенаведених 
п’яти груп [4].  

З’ясовано [5], що систематичні коливання вакууму в піддійковому просторі доїльних 
стаканів зумовлюють скорочення надоїв молока на 9,2% та зниження швидкості доїння на 
11,8%. Це пояснюється активізацією в організмі корів специфічних гомостатичних захисних 
реакцій [5]. Окрім цього, при зниженні швидкості доїння дійки значно довше будуть 
знаходитись під впливом механічних навантажень, що підвищує ймовірність їх травмування, 
значно частіше спостерігається виникнення у тварин маститів [1].  

Таким чином, основним критерієм оцінки якості функціонування вакуумних 
систем доїльних установок можна вважати забезпечення стабільності величини 
вакуумметричного тиску в системі під час доїння корів. 

Розглянемо більш детально вищевикладені моменти підвищення якості 
функціонування вакуумної установки. 

Продуктивність насоса. Для підтримання бажаного вакуумметричного тиску у 
системі, вакуумний насос повинен мати достатню продуктивність.  

Теоретичну продуктивність насоса визначають за залежністю [3]: 

т ,hS z F L n     (1),

де z – кількість пластин, шт. (рис. 3); Fh – максимальна площа порожнини між суміжними 
пластинами за умови повороту ротора на кут φ=0 (рис. 3); L – довжина ротора, м; п – 
частота обертання ротора, с-1. 

 
а б 

Рис. 3. Розрахункова схема насоса із радіально розміщеними пластинами. 
 

На рис. 3: а – конструктивна схема; б – положення ротора при максимальній площі 
перерізу (Fh) між сусідніми пластинами. 

Експериментально доведено (відповідно до залежності (1)), що зі збільшенням 
кількості пластин від z=2 до z=3 зростає продуктивність насоса на 14,2%, на 4,5% зростає 
продуктивність при збільшенні кількості пластин від z=3 до z=4. Подальше збільшення 
кількості пластин, а, також, збільшення співвідношення ексцентриситету е до радіусу 
корпуса R (від 0,05 до 0,15) не має суттєвого впливу на його продуктивність. Таким чином 
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встановлено, що геометрична швидкодія насоса прямо пропорційна ексцентриситету та 
площі торцевого перерізу порожнини максимального розміру (див. рис. 3, б) [3]. 

Але зі збільшенням кількості пластин на 3-12% зменшується поперечна площа 
порожнин між пластинами за рахунок їх товщини (менше значення для металевих 
пластин) та зростають затрати на тертя, що, в цілому, підвищує енергоємність процесу та 
знижує геометричну швидкодію.  

У зв’язку із цим, розроблені рекомендації щодо вибору кількості пластин [3], а 
фірми-виробники доїльного обладнання зупинились на конструкції насоса з трьома або 
чотирма пластинами у пазах ротора. Для доїльних установок найбільшого поширення 
набули чотирьох пластинчасті вакуумні насоси, оскільки більша кількість пластин сприяє 
зниження перетікання повітря між ними в процесі роботи в наслідок зниження перепаду 
тиску між сусідніми порожнинами ротора (див. рис. 2). 

Збільшений ексцентриситет мав би підвищити продуктивність насоса, але його 
величина обмежена допустимою глибиною паза у роторі (критерій міцності ротора) та 
міцністю пластини (обумовлена її товщиною). Встановлено, що чим більша різниця між 
тиском створеним насосом та тиском нагнітання, тим менший має бути вихід пластини а 
із пазів ротора (див. рис. 3). Тому менше значення ексцентриситету позитивніше впливає 
на показник надійності насоса. 

Розміщення пластин у пазах ротора під кутом 8…150 до радіуса ротора в сторону 
його обертання має ряд переваг. Серед яких є збільшення ширини пластини, що покращує 
її переміщення у пазах ротора та зменшує ефект заклинювання; збільшується термін 
служби пластин та знижується потужність тертя. В поєднанні даного рішення із 
пластинами зменшеного тертя (наприклад, міднографітові) значно підвищує 
експлуатаційні показники роботи вакуумного насоса [3]. 

Але сухе тертя має ряд недоліків: підвищене нагрівання; зниження герметичності, 
що сприяє перетіканню повітря між порожнинами насоса (оскільки мастило виконує 
функцію часткового охолодження та сприяє герметизації дрібних зазорів). Тому, у 
високопродуктивних агрегатах така технологія не набула широкого застосування. 

Як ми бачимо, основні роботи винахідників та вчених велися в напрямку 
оптимізації конструктивних параметрів та режимів роботи. Але одному із основних 
недоліків, а саме значні пульсації тиску у всмоктувальному патрубку, не приділялось 
належної уваги. Дослідженнями вчених [5] встановлено, що систематичні коливання 
вакууму в піддійковому просторі доїльних стаканів в межах 9,7…20 кПа приводить до 
зниження надоїв корів на 1,9…2,5% і зменшення швидкості доїння на 0,06…1,5 л/хв. При 
зниженні швидкості доїння дійки корови значно довше будуть знаходитись під впливом 
механічних навантажень, що підвищує ймовірність їх травмування, у 2…2,5 рази частіше 
спостерігається у тварин захворювання вимені. 

Окрім негативного впливу на організм худоби, нестабільний вакуум призводить до так 
званого ефекту “балонізації” дійкової гуми, що є причиною “наповзання” доїльних стаканів 
на дійки вимені. В наслідок цього відбувається гальмування процесу доїння, а втрати молока 
від недодоювання можуть сягнути 1/4 фактичної продуктивності корови [1]. 

Мета та задачі досліджень. Виявити резерви підвищення якісних показників 
роботи пластинчасто-роторного вакуумного насоса шляхом конструктивного 
удосконалення. На основі встановлення закономірності зміни об’ємів робочих порожнин 
оцінити геометричну продуктивність насоса подвійної дії щодо зниження пульсуючих 
тисків у його впускному патрубку. 

Результати досліджень. Отже, резервом підвищення продуктивності та 
збереження здоров’я тварин є забезпечення стабільного вакуумметричного тиску у 
вакуум-проводі доїльної установки.  

Так як повітря із системи відкачується нерівномірно, оскільки змінюється об’єм 
всмоктувальної камери залежно від кута повороту ротора вакуумного насоса, тиск у 
системі буде непостійним (пульсуючим), змінюючи свою величину за законом косинуса.  
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Ступінь нерівномірності відкачування повітря (δн) визначають за емпіричною 
формулою [2]: 

                         
2

500
,н z

   (2) 

де z – кількість пластин, шт. 
Таким чином, для вакуумного насоса із чотирма пластинами нерівномірність 

відкачування складає 31,2%, що є досить суттєвою величиною. 
На сучасному етапі розвитку доїльної техніки дана проблема реалізується шляхом 

використання вакуумного балона певного об’єму (20-25л.) та вакуумного насоса зі 
збільшеним запасом потужності в поєднанні з гравітаційними або автоматичними 
регуляторними системами [1]. Нажаль, гравітаційні регулятори тиску не забезпечують 
оптимальне співвідношення між витратами повітря системою та вакуумметричним тиском 
під час роботи доїльних апаратів. А використовувати автоматичні системи зміни частоти 
обертання ротора вакуумного насоса (див. залежність (1)) залежно від тиску у вакуумній 
системі доїльної установки є фінансово накладно, особливо для малопотужних 
тваринницьких ферм. 

Нами пропонується конструкція пластинчасто-роторного вакуумного насоса 
двосторонньої дії (рис. 4). 

  
Рис. 4. Схема розробленого вакуумного насоса двосторонньої дії. 

 
На рис.4: 1 – герметична перетинка між двома роторами у загальному корпусі; 2, 3 

– порожнини роторів у корпусі; 4 – вхідний (всмоктувальний) патрубок корпуса; 5 – 
спільний вал подвійного ротора; 6, 11 – ротори відповідних порожнин; 7, 12 – пази для 
пластин у роторах; 8, 13 – пластини роторів; 10 – випускний (нагнітальний) патрубок. 

Суть розробки полягає в наступному. Вакуумний пластинчасто-роторний насос 
складається із циліндричного корпусу 1, який розділений на першу 2 та другу 3 робочі 
порожнини герметичною перетинкою. Спільний для двох роторів 6 та 11 вал 5, 
встановлено ексцентрично до циліндричного корпусу 1 з однаковим ексцентриситетом.  

Ротори 6 і 11 закріплені співвісно на валу 5 таким чином, що пази для пластин 7 
зміщені відносно пазів для пластин 12 на кут α=45° у площині, перпендикулярній до осі 
обертання роторів. Впускний патрубок 4 у корпусі насоса розділений навпіл, тобто, кожна 
з порожнин корпуса має окремий всмоктувальний штуцер, що за паралельною схемою 
під’єднють до вакуум-проводу доїльної установки. В такому випадку, відповідно до 
залежності (2), вдвічі збільшена кількість пластин одночасної дії забезпечить 
нерівномірність відкачування повітря на рівні 7,8%, що на 23,4% менше порівняно із 
насосом РВН. Вища рівномірність відкачування повітря пояснюється зміщенням у часі (за 
фазою) робочих циклів комірок другої порожнини 3 відносно робочих циклів комірок 
першої порожнини 2 корпуса вакуумного насоса. 

Кожна комірка (аналогічно до рис. 3, б) утворена внутрішньою поверхнею 
циліндричного корпусу 1 насоса, зовнішньою поверхнею відповідного ротора та 
поверхнями двох сусідніх пластин. Об’єм окремо взятої комірки буде поступово 
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збільшуватись (такт всмоктування) впродовж першого напівоберту та поступово 
зменшуватись (такт стиску та нагнітання) впродовж наступного напівоберту (рис. 5). 

 
Рис. 5. Зміна об’єму комірки залежно від кута повороту ротора. 

 
Отже, максимальний об’єм комірки Vт буде при повороті ротора на кут 1800, тобто, 

в кінці першого напівперіоду Т/2. При обертанні валу 5 насоса такти всмоктування 
комірок двох порожнин зміщені за фазою на кут 45°, тому, об’єми комірок першої Vк1 і 
другої Vк2 порожнин корпуса насоса будуть змінюватись за синусоїдальним законом: 

V к1=V msin ωt  (3)

 sin 45к2 mV =V ωt °  (4)

де Vт – максимальний об’єм комірки, м3. 
Таким чином, за рахунок зміщення за фазою тактів всмоктування комірок двох 

порожнин корпуса насоса можна отримати більш рівномірне відкачування повітря з 
вакуумної системи доїльної установки (рис. 6). 

 
Рис. 6. Графік зміни об’ємів комірок двох порожнин насоса при зміщенні фази 

всмоктування на 450 залежно від кута повороту вала роторів. 
 
На рис.6: 1 – об’єми комірок першої порожнини; 2 – об’єми комірок другої 

порожнини. 
В такому випадку знижуються і пульсації тиску у всмоктувальному патрубку 

насоса, що сприятиме зменшенню об’єму вакуумного балона та об’єму вакуумної системи 
доїльної установки в цілому. А це може вилитись у значну економію коштів та 
здешевлення виробленої продукції з одночасним підвищенням якості виконання 
технологічних операцій машинного доїння корів, виключаючи шкідливі фактори впливу 
на організм тварин. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Надійність та ефективність 
використання доїльних установок в значній мірі залежить від якісних показників 
функціонування вакуумного насоса, як основного енергетичного джерела приводу 
виконавчих механізмів. Серед всієї множини показників що впливають на якість роботи 
вакуумного насосу, найменше уваги приділялось вивченню проблеми зниження 
пульсуючих тисків у всмоктувальному патрубку під час роботи насоса. Оскільки 
стабільність вакуумметричного тиску впливає не тільки на режими роботи вакуумного 
обладнання (наприклад, нестійка робота пульсатора), а і на продуктивність та здоров’я 
тварин, даний недолік потребував детального вивчення та пошуку шляхів вирішення 
проблеми. Використання додаткових пристроїв, вакуумного балона та регуляторів тиску, 
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ускладнює систему та не дозволяє вирішити проблему в повній мірі. Тому, основним 
напрямком у вирішенні ситуації ми вважали удосконалення конструкції самого 
вакуумного насоса. Запропонована конструкція вакуумного насоса двосторонньої дії. Під 
час роботи даного насоса нерівномірність відкачування знижується на 23,4% за рахунок 
збільшення частоти одночасних дій зміщених на 450 робочих комірок двох суміжних 
порожнин корпуса, що позитивно впливає на стабільність розрідження у вакуум-проводі 
доїльної установки, та надійність роботи доїльного обладнання в цілому без використання 
громіздких вакуумних балонів та складних систем регулювання вакуумметричного тиску.  

В подальшому, доцільно буде дослідити вплив розмірів всмоктувальних порожнин 
запропонованого насоса на його продуктивність та енергоємність за умови різних режимів 
експлуатаційних навантажень. 
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ОБҐРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ПРИСТРОЮ ДЛЯ МЕХАНІЗАЦІЇ 

ЗЕРНОСКЛАДІВ 
 

Островський А.Ю., магістрант * 
 
В роботі показано доцільність розробки установки зі спірально-гвинтовим робочим 

органом для механізації переміщення сільськогосподарської продукції. Представлено 
теоретичні дослідження роботи запропонованої установки, отримані вирази для розрахунку 
її основних конструктивно-режимних і технологічних параметрів. На основі прийнятої 
конструктивно-технологічної схеми й результатів теоретичних досліджень створена 
експериментальна установка для зберігання й вивантаження зерна. 

Постановка проблеми. Обробка зерна викликає необхідність виконання великого 
обсягу транспортних робіт. Під час всього циклу виробництва, від збирання з полів до 
виходу готової продукції, зерно піддається численним переміщенням. Особливе місце 
займає транспортування зерна на елеваторах, складах, а так само на зернопереробних 
підприємствах. З появою невеликих фермерських господарств виникла потреба у 
малозатратній техніці, розрахованої на необхідну продуктивність. Одним з напрямків 
вирішення даної проблеми є створення засобів механізації переміщення сільгосппродукції 
на основі обертових спірально-гвинтових робочих органів. Однак впровадження таких 
технологій у сільськогосподарське виробництво стримується недостатньою вивченістю як 
самих засобів механізації переміщення, так і недостатньо повним вивченням всього 
комплексу явищ, що відбуваються в зерновій масі. Ті засоби механізації, що зараз 
використовуються на практиці не повною мірою відповідають агрономічним вимогам і, 
здебільшого, мають складну конструкцію, високу вартість, неуніверсальні й 

                                                            
* Науковий керівник - д.т.н., професор Грабар І.Г. 
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малоефективні внаслідок значних енерговитрат на виконання технологічного процесу. 
В останні роки як в Україні, так і за кордоном, все більшого поширення, як 

найбільш перспективні, одержують транспортуючі пристрої зі спірально-гвинтовими 
робочими органами. Однак спірально-гвинтові робочі органи, особливо, з одночасною 
обробкою переміщуваного матеріалу, поки не мають досить широкого застосування в 
різних технологічних процесах перевезення й зберігання насіння і зерна. Однією із причин 
є наявні недоліки машин із спірально-гвинтовими робочими органами, що випускаються 
промисловістю. Дані недоліки випливають із малої вивченості цього питання при 
проектуванні таких машин, особливо, у напрямку їх універсалізації й удосконалення 
конструктивних і технологічних параметрів. 

Аналіз останніх досліджень і постановка завдання. Вивчення властивостей 
зернової маси й впливу на неї умов навколишнього середовища показало, що інтенсивність 
всіх фізіологічних процесів, що протікають у ній, залежить від самих факторів, 
найважливішими з яких є: вологість зернової маси й вміст вологи в навколишньому 
середовищі (повітрі, елементах конструкцій сховища, тарі й т.п.); температура зернової маси 
й навколишніх її об'єктів; доступ повітря до зернової маси. 

Ці умови закономірно впливають на життєдіяльність всіх живих компонентів зернової 
маси: зерна, мікроорганізмів, насіння бур'янистих рослин, комах і кліщів і повинні бути 
враховані при проектуванні засобів механізації переміщення сільгосппродукції [1, 2, 3]. 

Аналіз досліджень [4, 5] показує, що існуючі розробки засобів механізації 
переміщення сільгосппродукції не в повному обсязі враховують особливості технологічних 
процесів вивантаження та завантаження зерна за допомогою обертових пружин. Здебільшого 
технічні засоби зі шнековими робочими органами не можуть використовуватися в багатьох 
технологічних процесах. Крім того існуючі засоби механізації досить складні конструктивно, 
мають високу вартість, вимагають значних енерговитрат. У результаті використовування їх на 
практиці, пристрої мають низьку ефективність роботи в технологічних лініях транспортування 
сипучих сільськогосподарських матеріалів.  

Метою даної роботи являється розробка пристрою зі спірально-гвинтовим робочим 
органом для підвищення ефективності вивантаження, завантаження та переміщення зерна. 

На підставі аналізу стану питання відповідно до поставленої мети сформульовані 
наступні задачі роботи: 

- розробка математичної моделі процесу переміщення зернового матеріалу 
спірально-гвинтовим робочим органом з обґрунтуванням параметрів і режимів його роботи; 

- аналіз експериментальних досліджень з обґрунтуванням конструктивно-
режимних і технологічних параметрів розробленого пристрою. 

Теоретичне дослідження руху зернового матеріалу при переміщуванні 
У більшості випадків пристрої для переміщення сипучих матеріалів містять пристрій 

завантаження; транспортуючу частину – спіральний гвинт, кожух і розвантажувальний 
пристрій. Розглянемо схему руху зерна (рис. 1.) між двома коаксіальними циліндрами 
радіусом r1 і r2 відповідно в каналі довжиною L. Вісь z направимо уздовж осі циліндрів, а 
вісь r перпендикулярно осі уздовж радіуса. Швидкість зовнішнього циліндра щодо 
внутрішнього дорівнює 0u , для знаходження розподілу швидкостей уздовж осі r 

приймемо, що при r = r1 швидкість сипучого матеріалу υz = 0, а при r = r2, 0z u  , де 0u – 

швидкість, пов'язана з кінематичними параметрами спірально-гвинтового робочого 
органа, загалом, є відомою. 

Сипучий матеріал, у випадках, коли об’єм переміщуваного матеріалу набагато 
більший за об’єм одиничного елемента даного середовища (у нашому випадку зернівки), 
можна представити у вигляді в’язкої нестискуваної рідини із середньою об'ємною 
щільністю ρ і в'язкістю ν, аналогом внутрішнього тертя. 
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Рис 1. Схема руху зерна. 

 
Виходячи із прийнятої гідромеханічної моделі динаміку сипучого матеріалу можна 

описати рівняннями Нав’є-Стокса, які для в’язкої нестискуваної рідини з постійною 
швидкістю υ = const і щільністю ρ = const у векторній формі приймають вид: 
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       (1), 

де F – вектор масових сил; ρ – щільність, кг/м3; P – середній нормальний тиск у точці, Па; 

ν – кінематичний коефіцієнт в'язкості м2/с;   – швидкість руху потоку м/с; 2  – 
диференціальний оператор; t – час, с.  

Виділимо особливості розглянутого процесу: 
а) відносне переміщення шарів сипучого матеріалу в процесі руху відбувається в 

результаті наявності сил внутрішнього тертя; 
б) відносний рух зернового матеріалу залежить від параметрів переносного руху 

циліндричної поверхні. 
Після здійснення математичних перетворень, остаточне шукане рівняння прийме 
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(2), 

де u – швидкість руху потоку; r – поточний радіус ; t – час руху потоку; α – прискорення 
переносного руху ; I – функція Бесселя. 

З рівняння (2) одержуємо розподіл швидкості при нестаціонарному русі в різні 
моменти часу (рис. 2) і розподіл швидкостей по радіусі потоку залежно від часу (рис. 3).  

 
 

Рис. 2. Розподіл швидкості z  по радіусі потоку зі 

спірально-гвинтовим робочим органом у різні моменти 
часу:  швидкість руху потоку часток у першу 

секунду;  у третю секунду;  у п'яту секунду; 
 у десяту секунду 

Рис. 3. Розподіл швидкостей 
по радіусі потоку залежно 

від часу 

 
Виходячи із цього рівняння слідує, що при значеннях часу t у межах декількох 

секунд, режим переміщення сипучого матеріалу стає сталим, і швидкість уздовж осі буде 
мати вигляд: 

   0 1 2 1( , ) ln / ln /z r t w u r r r r       (3). 
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У процесі роботи пристрою, зерно надходить у міжвитковий простір обертової спіралі 
й перемішується в осьовому напрямку до вивантажувального отвору. Крім цього в результаті 
руху зернового потоку утворюється активний шар, причиною якого є сила внутрішнього 
тертя. Розглянемо рух зерна з розподілом швидкостей потоку в поперечному перерізі каналу 
(рис. 4). Спіральний гвинт зовнішнього радіуса 3r  й внутрішнього 2r  обертається з кутовою 

швидкістю ω і лінійною швидкістю u sn  (s – крок спірального гвинта, м; n – частота 
обертання робочого органа) у циліндричному кожусі, внутрішній радіус якого дорівнює 4r , у 

випадку транспортування без кожуха радіус 4r  визначає границю активного шару, 

створюваного захопленим зерном за рахунок внутрішнього тертя. 

 
Рис. 4. Розподіл швидкостей руху зерна по поперечному перерізі каналу зі спірально-

гвинтовим робочим органом. 
 
Подача спірально-гвинтовим пристроєм знаходиться після інтегрування по всім 

ділянкам каналу зі спірально-гвинтовим робочим органом за формулою: 
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Додаючи значення подач на кожній ділянці, одержимо остаточно величину подачі 
спірально-гвинтового транспортера: 
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           (5) 

Формула (4) дозволяє одержати залежність подачі Q від діаметра дроту спіралі d 
при різних радіусах спірального гвинта (рис. 5) і коефіцієнта відставання від зовнішнього 
радіуса спирали R3, при різних діаметрах дроту спірального гвинта (рис. 6).  

 
Рис. 5. Залежність подачі Q від діаметра дроту спіралі d при різних радіусах спірального 

гвинта R = 41, 42, 43, 44 мм. 
 
На основі цих графіків, отриманих теоретичним шляхом, установлено, що подача 

спірально-гвинтового пристрою відкритого типу зростає зі збільшенням частоти обертання 
робочого органа, збільшення його радіуса й діаметра робочого органа. 
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Рис. 6. Залежність коефіцієнта відставання до зовнішнього радіуса спіралі R3,  

при різних d = 6, 6,4, 7,2, 8 мм. 
 
Результати експериментальних досліджень. Експериментальні дослідження 

процесу переміщення пшениці насипною щільністю ρ = 740 кг/м3 були проведені на 
спірально-гвинтовому транспортері з різними діаметрами кожуха, діаметром спірального 
гвинта 22, 32 і 72 мм. Для оцінки ефективності роботи спірально-гвинтового транспортера 
були отримані дані й побудовані рівняння регресії, що описують характер зміни залежності 
питомих енерговитрат N (Вт·год/кг) транспортованого матеріалу від частоти обертання 
спіралі п (хв-1) величини зазора між спиралью і заспокоювачами потоку b (мм):  

4 2 211,778 0,239 5,885 10 24,637 1,244 0,064N n n Q Q Qn          (5) 

0,021 0,014 0,194Q n b          (6)  

Із залежності, отриманої на основі рівняння регресії (5) та експериментальних 
даних установлено, що мінімальне значення питомих енерговитрат при транспортуванні 
досягається при частоті обертання n = 850 хв-1 і продуктивності Q = 12 м3/год. Оптимальні 
показники роботи спірально-гвинтового транспортера для сипучого матеріалу N = 33 
Вт·год/кг (рис. 7). 

 

а) б) 
 
Рис. 7. Експериментальна залежність подачі пшениці спірально-гвинтовим 

транспортером Q (а) і питомих енерговитрат N (б) від частоти обертання п і величини 
зазору між спіраллю й заспокоювачами потоку b. 

 
Висновки. На основі експериментальних досліджень робочого процесу 

встановлено, що спірально-гвинтовий пристрій, із зовнішнім діаметром 72 мм, діаметром 
дроту 8 мм, кроком навивки 70 мм, що має довжину 15 м і жолоб трикутного перетину 
дозволяє забезпечити подачу зернового матеріалу пшениці продуктивністю 4 м3/год при 
частоті обертання 420 хв-1. 

Установлено за результатами теоретичних досліджень і виробничих випробувань 
пристрою зберігання й вивантаження сипучих матеріалів: 

- подача зернового матеріалу пристрою довжиною 8 м і діаметром кожуха 104 мм, 
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кроком 70 мм і діаметром дроту 8 мм із частотою обертання 700 хв-1 дорівнює 7,2 т/ч, при 
енерговитратах в 0,6 Вт·ч/ кг. 

- подача спірально-гвинтового пристрою у відкритій ринві довжиною 4 м для зерна 
ячменя, діаметром спірального гвинта 72 мм, дроту 8 мм і кроком 70 мм, із частотою 
обертання 915 хв-1 дорівнює 13 м3/год, при питомих енерговитратах 0,5 Вт·ч/кг. 
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ІНТЕНСИФІКАЦІЯ ПРОЦЕСУ ВИРОБНИЦТВА СОРТОВОГО БОРОШНА З 
РОЗРОБКОЮ СХЕМИ ШВИДКІСНОГО КОНДИЦІЮВАННЯ ЗЕРНА 

 
Прус С.В., Панюков А.О. студенти * 

 
Проведено аналіз сучасних технологій виробництва сортового борошна, 

розроблено технологічну схему швидкісного кондиціювання зерна, яка дозволяє зменшити 
час технологічного циклу гідротермічної обробки зерна у 2-3 рази і при цьому підвищує 
клейковинний комплекс у зерні в середньому на 3%. 

Завдання підвищення якості і виходу борошна залишаються актуальними для 
більшості млинів із сортовимипомолами пшениці, що вимагає пошуку гарантованих і 
економічно виправданих шляхів їх вирішення. 

У зерні з природною вологістю, в умовах стабільної відносної вологості і температури, 
вологість оболонок, як правило, нижче, ніж вологість ендосперму. При отриманні сортового 
борошна такий стан зерна несприятливий для розмелювання. Оптимальним станом є такий, при 
якому оболонки мають більш високу вологість, ніж ендосперм при певній вологості зерна. Саме до 
такого стану зерна з урахуванням зміни структурно-механічних властивостей його складових 
частин призводить гідротермічна обробка. 

Гідротермічна обробка – це спосіб спрямованої зміни структурно-механічних 
властивостей складових частин зерна. Більш якісні, надійні і технологічно необхідні 
структурно механічні зміни забезпечується в процесі відволоження при переміщенні 
вологи в насінні оболонки, алейроновий шар і далі – всередину ендосперм. Насичення 
(поглинання) вологою зерна залежить від часу контакту зерна з водою і від температури 
води (див. табл. 1). 

У виробничому приміщенні , де відбуваються неперервний обмін вологи між 
повітрям і зерном , при виборі режимів гідротермічної обробки враховують параметри 
навколишнього середовища. Так , в літні місяці сухе і гаряче повітря, стикаючись із 
зерновою масою , підсушує її , порушуючи баланс вологи. У цьому випадку застосовують 
посилене зволоження , а час відлежування скорочують. 

                                                            
* Науковий керівник - к.т.н., доцент Стельмах В.М. 
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Таблиця 1 
Поглинання вологи у відсотках (%) від маси зерна в залежності від температури 

води (за Л.Є. Айзикович) 
Тривалість 

перебування зерна у 
воді, секунд 

Поглинання води 
при температурі, 

градуси, С 

Тривалість 
перебування зерна у 

воді, с 

Поглинання води 
при температурі, 

градусів С 
 6 27  6 27 

До 10 4,1 4,5 60 5,5 7,3 

10 4,1 5,1 300 5,7 8,9 

20 4,6 5,6 600 6,2 9,9 
40 5,4 6,5    

 
У зимовий період для посилення процесів поглинання підігрівають зерно перед 

зволоженням , а в мийну машину подають теплу воду. Тривалість відлежування 
збільшують. Оптимальна вологість зерна після кондиціювання визначається його 
структурно – механічними властивостями. Чим вище скловидність , тим більше потрібно 
зволоження зерна. За скловидністю зерно ділять на три групи – до 40% , від 40 до 60 і 
більше 60%. Режими кондиціювання зерна наведені в таблиці 2. 

Одним із способів вологотеплової обробки зерна є холодне кондиціювання . Воно 
включає в себе дві операції : зволоження зерна та його відлежування в бункерах .Зерно 
зволожують холодною або підігрітою водою. При контакті зерна з водою відбувається 
стрибкоподібне підвищення вологи на 3-5% , але перебуваючи в плодовій оболонці волога 
поступає через алейроновий шар в ендосперм. 

Таблиця 2 
Режими кондиціювання зерна. 

Тип зерна Вологість зерна,% Тривалість відволоження, год 
1 15,0- 15,5 6- 12 
2 14,5-15,0 6- 10 
3 15,5- 16,0 6- 16 

 
В процесі кондиціювання (відволоження) зерна плодові оболонки втрачають 

вологість, висихають. В зв’язку з цим рекомендується безпосередньо перед подрібненням 
зерна додатково його зволожуватина 0,3 – 0,5% з доведенням вологості до рекомендованої 
правилами. Тривалість відволоження на заключному етапі кондиціювання 20-30 хвилин. 
За такий невеликий час волога не встигає проникнути в ендосперм, залишається в 
оболонках, що сприяє ще більшої їх пластифікації. Зволожують зерно в спеціальному 
зволожувальному апараті. Він являє собою різновид гвинтового конвеєра – шнек, в якому 
зерно перемішується з водою і транспортується до виходу. 

Технологічні параметри процесу відволоження (кондиціювання) зерна наведені в 
таблицях 3; 4. 

Таблиця 3 
Показники зволоження зерна пшениці зі звичайною скловидністю. 

Культура 
Скловидність, 

% 
Вологість зерна 
перед помолом, % 

Тривалість процесу  
відволожування, год 

Пшениця ярова 
червонозерна 

40-50 15,5-16,0 8-12 

Пшениця зима 
червонозерна 

40-60 16,0-16,5 12-16 

Пшениця ярова 
білозерна 

до 40 15,0-15,5 4-6 
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Таблиця 4 
Показники зволоження зерна пшениці підвищеної скловидності. 

 
Перше відволоження Друге відволоження 

Культура 

С
кл
ов
ид
ні
ст
ь,

 %
 

В
ол
ог
іс
ть

 
зе
рн
а,

 %
 

Т
ри
ва
лі
ст
ьв
ід
в

ол
ож

ув
ан
ня

, 
го
д 

В
ол
ог
іс
ть

 
зе
рн
а,

 %
 

Т
ри
ва
лі
ст
ьв
ід
в

ол
ож

ув
ан
ня

, 
го
д 

Пшениця ярова 
червонозерна 

більше 60 16-16,5 8-10 15,5-16 6-8 

Пшениця озима 
червонозерна 

більше 60 16,5-17 10-12 16-16,5 8-10 

 
Схема холодного кондиціювання зерна передбачає зволоження зерна водою з 

температурою 18-22 0С і витримуванням (процес відволоження) зерна в бункерах 
тривалий час. При скловидності зерна більше 60% час відволоження може сягати 24 
години. При цьому процес холодного кондиціювання зерна пшениці з високою 
скловидністю передбачає два етапи відволоження зерна, що крім втрат часу на дану 
технологічну операцію передбачає і збільшення в два рази обладнання для волого-
теплової обробки зерна. В зв’язку з цим основною задачею є розробка технологічної 
схеми швидкісного кондиціювання зерна. На основі проведеного інформаційно-
патентного пошуку, аналізу передових, сучасних розробок розроблена технологічна схема 
швидкісного кондиціювання зерна (рис. 1). 

Дана технологічна схема швидкісного кондиціювання зерна передбачає обробку, 
зволоження зерна в мийній машині Ж9 БМА (позиція 1) гарячою водою (температура 
води 50-55 0С). Ця процедура обробки зерна гарячою водою крім зволоження дозволяє 
підвищити клейковинний комплекс на 2-3 %, у свою чергу дозволяє переробляти на 
високоякісне сортове борошно зерно з меншим вмістом клейковини. Крім того, в процесі 
зволоження, промивка зерна водою ми додатково очищаємо поверхню зерна від пилу і 
бруду, і фактично на 100% очищаємо зерно від сміттєвих і мінеральних домішок. 

З мийної машини зерно подається в теплообмінник (позиція 2), де протягом 
декількох десятків секунд додатково обробляється вологим насиченим паром. Така 
процедура дозволяє закріпити підвищення клейковинного комплексу у зерні на 2-3%. Для 
контролю вологості зерна відповідно до технологічних правил зерно пшениці подається у 
волого знижувальну машину (позиція 3), де у разі необхідності за рахунок гарячого 
повітря вологість зерна знижується до необхідної. 

Оброблене таким чином зерно подається на відлежування (кондиціювання) у 
бункери (позиція 5). У бункерах зерна рекомендується передбачати подвійні стінки для 
подачі гарячого повітря з метою контролю температури у бункерах від 25 до 55 0С. При 
температурі кондиціювання зерна 30 0С ми зможемо зменшити час проходження даної 
технологічної операції у 2 рази, витримка зерна у бункерах при температурі 50-55 0С 
дозволить зменшити час технологічної операції кондиціювання зерна у 3 рази. 

Після повного циклу ГТО і кондиціювання зерно з бункерів через дозатори 
(позиція 6) шнеком змішувачем (позиція 7) подається у зволожувальну машину, де 
додатково зволожується на 0,3-0,5% з доведенням вологості рекомендованої 
технологічними правилами і поступає для кінцевого відволоження (кондиціювання) 
протягом 20-30 хв. В бункер (позиція 9). З бункера кінцевого відволоження підготовлене 
зерно поступає у розмелювальне відділення на першу драну систему 
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На рис.1: 1-мийна машина; 2-
теплообмінник; 3-аспіраційна колонка; 4-
завантажувальний транспортер; 5-бункери 
кондиціювання; 6-дозатори зерна; 7-
вивантажувальний шнек-змішувач; 8-
зволожувальна машина із шнеком подачі; 9-
бункер кінцевого відволоження; 10-
магнітний сепаратор. 

На сучасних борошномельних 
підприємствах при виробництві сортового 
борошна найбільш затратною, по часу, є 
технологічна операція гідротермічної 
обробки зерна. При помолі твердих сортів 
пшениці тривалість процесу відволоження 
зерна знаходиться в межах від 20 до 24 
годин. З метою інтенсифікації процесу 
кондиціювання зерна розроблена схема 
швидкісного відволоження (кондиціювання), 
яка передбачає зволоження зерна у мийній 
машині водою при температурі 50-55 
градусів, короткочасну обробку зерна 
вологим насиченим паром, і контроль зерна 
за вологістю перед загрузкою в бункери 
відволоження. В бункерах передбачено, при 
необхідності, додатковий підігрів зерна. В 

разі необхідності, перед помолом, проводять короткочасне повторне відволоження зерна 
тривалістю 20-30 хвилин. 

Перераховані вище операції дають можливість зменшити час технологічного циклу 
гідротермічної обробки зерна у 2-3 рази і при цьому підвищують клейковинний комплекс у 
зерні в середньому на 3%. 
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ЕНЕРГЕТИЧНА ОЦІНКА ВИРОБНИЦТВА СОЇ В КОРМ 
 

Савчук К.В., студент * 
 
Наведено результати енергетичного аналізу виробництва бобових культур у корм та 

доказана доцільність використання гороху у корм, як більш енергоефективної культури а 
ніж соя. 

                                                            
* Науковий керівник - к.т.н., доцент Водяницький Г.П. 

 
Рис.1. Технологічна схема швидкісного 

кондиціювання зерна 
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Постановка проблеми. Енергія як екологічна категорія, є специфічною і 
невід’ємною складовою любого технологічного процесу. Людство націлене на 
раціональне використання енергетичних ресурсів, зокрема непоновлювальної її частини, 
зменшувати її використання та забезпечувати реалізацію енергозберігаючих технологій. 
Енергетична оцінка технологічних процесів здійснюється за допомогою енергетичного 
аналізу [1,2,3,4]. Енергетичний аналіз не залежить від цінової політики, а тому забезпечує 
більш точну і незалежну оцінку механізованих технологічних процесів. Оцінку 
доцільності виробництва білковмістних культур сої і гороху в умовах с.-г. підприємств 
України і виконаємо в даній роботі.  

Аналіз останніх досліджень та постановка завдання. В структурі собівартості 
тваринницької продукції вартість кормів складає 50…80% від рівня загальної собівартості 
продукції і визначає її конкурентоздатність та ефективність сільськогосподарського 
виробництва. 

Основним засобом у ліквідації дефіциту білка у кормовому раціоні є виробництво 
сої. Зерно сої високоефективний кормовий продукт, багатий на білки, в тому числі 
незамінні амінокислоти і енергію, які забезпечують високу продуктивність тварин і птиці. 
Для кормів використовують як ціле зерно, так і борошно, шрот, макуху та інші продукти 
переробки сої. При цьому, рівень протеїнового живлення тварин, визначається кількістю 
перетравленого протеїну на 1 кормову одиницю раціону і співвідношенням протеїну та 
інших поживних речовин. Важливим для використання сої як корму є, його оптимальна 
збалансованість за поживними речовинами та вітамінами, що в свою чергу забезпечує 
раціону високу біологічну цінність. Проте зерно сої має і антипоживні речовини – 
інгібітори, таніни, глікозіди, алкалоїди, які знижують його поїдання та біологічну 
доступність протеїну, можуть викликати захворювання тварин. Для пониження з 20 … 65 
мг/г білків – інгібіторів протеолітичних ферментів до допустимої межі нижче 5 мг/г, 
соєвий корм необхідно обробити додатковими затратами енергії. Так, поживна 
ефективність необробленого соєвого борошна складає лише 50%, а обробленого теплом – 
80% [6]. 

Допустимість багатого енергопротеїнового потенціалу необробленого соєвого 
корму складає в межах 58 …66%, що рівняє його з енергопротеїновим потенціалом гороху 
чи ячменю. 

Тому є доцільним виконати енергетичну оцінку виробництва кормів із сої та гороху 
в умовах с.г. підприємств України.  

Об’єкти та методика досліджень. Основою енергетичного аналізу є 
співвідношення між енергією урожаю культури, накопиченого в результаті фотосинтезу 
та антропогенною енергією затраченою на виробництво урожаю, а в даному випадку і на 
виробництво кормів. Антропогенні енергозатрати (невідновлювальна енергія) 
поділяються на прямі та опосередковані (уречевлені). До прямих затрат відносять витрати: 
електроенергії, пально – мастильних матеріалів, твердих та газоподібних енергоносіїв, 
пари, тепла тощо. До опосередкованих енергозатрат відносять: енергозатрати, які 
використали для виготовлення, зберігання та транспортування машин і технологічного та 
енергетичного обладнання (робочі машини, електродвигуни, трактори тощо), мінеральних 
та органічних добрив, насіння, будматеріалів тощо. Сюди ж відносять і енергію витрачену 
на добування та приготування і транспортування енергоносіїв (бензин, дизпаливо, вугілля 
тощо), сировини, яка пішла на виготовлення машин, будівництво споруд тощо.  

Енергетичний аналіз виконуємо за технологічними картами з виробництва зерна 
сої та гороху. На підставі технологічних карт та нормативних даних складаємо таблиці 
оцінки енергоємності технологічних процесів, де вказані якісні та об’ємні показники, 
склад агрегатів, витрати складових енергозатрат на один гектар посіву та розраховуємо 
енергоємність кожної із операцій процесів, в мДж/га [1].  

Результати досліджень. За даними технологічних карт та за методиками, [1,2,4], 
виконуємо розрахунок затрат антропогенної (непоновлюваної) енергії. Результати 
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розрахунку подані в таблиці 1. Сумарні витрати антропогенної енергії на вирощування 30 
ц/га зерна сої, вище зазначеним комплексом машин, складають 34728 мДж/га, а відносно 
гороху при U = 40 ц/г – 31617 мДж/га. Визначаємо коефіцієнт енергетичної ефективності 
процесу виробництва зерна сої , який складає Кее = 1,52, а гороху Кее = 2,24. За вимогами 
методики [4], при Кее >1,0 можна вважати, що технологічний процес виробництва зерна 
сої і гороху є енергозберігаючим.  

Таким чином, структури енергозатрат з виробництва зерна сої та гороху аналогічні, 
табл. 1.  

Таблиця 1 
Структура енергозатрат виробництва бобових на корм. 

 
Енергоємність, мДж/га 

Сої, при U = 30 ц/га Гороху, при U=40 ц/га Показники 
мДж % мДж % 

Машини 4056 11,68 4229 13,40 
Добрива, 
пестициди 

24558 70,71 21198 67,00 

Енергоносії 5569 16,00 5523 17,50 
Праця 545 1,61 667 2,10 
Разом 34728 100 31617 100 
Значення Кее 
вирощування 
зерна 

1,52 100 2,24 127 

Кее приготування 
кормів 

1,51 100 2,22 147 

 
За винятком, енергозатрати на машини і енергоносії для гороху перевищують 

аналогічні для сої на майже 2%, проте на добрива і пестициди, для виробництва сої, є 
вищими майже 4%. Витрати непоновлюваної енергії на 1 га посівів сої, в порівнянні з 
горохом, є вищими майже на 10%. 

Для нейтралізації токсичних речовин у зерні сої, при приготуванні відповідного 
корму, зерно необхідно обробляти одним із зазначених у таблиці 2 способів. 

Таблиця 2 
Структура додаткових затрат енергії для обробки анти поживних речовин  

зерна сої в корм. 
 

Енергоємність, мДж/га 
Процес обробки зерна 

Машини Енергоносії Праця Разом 

Коефіцієнт 
енергетичної 
ефективності 

Екструзії 1,05 2738,28 15,20 6253 1,29 
Флакування 0,26 26,40 15,24 42 1,51 
Подрібнення, 
змішування (після 
флакування сої) 

9,0 180 0,768 190 1,51 

 
Одним із енергомістких способів обробки зерна сої є екструзія, за допомогою 

екструдера – Е-150, продуктивністю 150 кг/га. Зерно піддається обробці тиском до 5 МПа 
та температурою t =120 …160 °С. 

Найменш енергомістким є флакування, що передбачає запарювання протягом 1,5 
…2,0 годин парою t = 110°С при тискові 0,1 атм та з наступним пресуванням на машині 
ВПК – 150 продуктивністю 150 кг/год.  
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Таким чином, найбільш енергетично ефективним є приготування корму з сої 
способом флакування, Кее = 1,51, а найменш ефективним способом екструзії Кее = 1,29. 

Зерно гороху, а сої після додаткового обробляння з нейтралізації антипоживних 
речовин, піддають переробці в корм на лініях кормоцеху, зокрема УМК – Ф – 2. Тоді, 
енергетична ефективність соєвого корму складатиме Кее = 1,51, а для корму з гороху – 
2,22. Така тенденція свідчить про достатні резерви білковмістних рослин наших місцевих 
культур, таких як горох, та їх енергетичну ефективність. 

Висновки та перспективи дослідження. Таким чином, при реалізації інтенсивних 
технологічних процесів з виробництва білковомістних кормових рослин, енергетично 
доцільним є використання зерна гороху. 

Має місце потреба в подальшому дослідженні оптимальної кількості 
непоновлюваної енергії, яка вноситься при вирощуванні білкововмістних рослин на корм. 
Це, зокрема, поліпшити використання: добрив та гербіцидів (67,00…70,71%) табл. 1; 
енергоносіїв (16,00…17,50%) та оптимізувати комплекс машин (11,68…13,40%). 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ БЕЗНАПІРНОГО ДУГОВОГО 
СЕПАРАТОРА РІДКОГО ГНОЮ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ 

 
Шульський К.К., магістрант* 

 
В даній роботі на основі аналізу літературних показана доцільність якісного 

розподілі рідкого гною на фракції з найменшими витратами. Наведено опис 
конструктивно-технологічної схеми видалення гною з безнапірним дуговим сепаратором, 
здійснений теоретичний аналіз робочого процесу та обґрунтування основних параметрів 
сепаратора. Показані результати експериментальних досліджень. 

Збільшення виробництва продукції тваринництва вимагає значного технологічного 
і технічного переоснащення тваринницьких підприємств України. Це дає можливість, не 
лише збільшити кількість продукції, а також підвищити продуктивність праці при 
значному зменшенні її собівартості. 

На багатьох фермах великої рогатої худоби (ВРХ) України застосовують 
утримання тварин без використання підстилки, що обумовлює отримання рідкого гною, 
який необхідно утилізувати. Найбільш економічно вигідно розділяти гній на тверду і 
рідку фракції і подальше їх використання в якості органічних добрив. При цьому 
скорочуються витрати на зберігання твердої і рідкої фракцій, а також відпадає 
необхідність в наявності змішувальних пристроїв. 

Аналіз літературних джерел і виробничого досвіду показав, що для розподілу 
рідкого гною на фракції найбільш доцільно використовувати безнапірні сепаратори. Вони 
мають не складну конструкцію, прості в експлуатації, мають високу надійність і малу 

                                                            
* Науковий керівник – д.т.н., професор Грабар І.Г. 
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металомісткість і не потребують додаткових енерговитрат для здійснення процесу. Але 
вони не забезпечують вологість твердої фракції, яка буде відповідати агрозоотехнічним 
вимогам. 

За своїми властивостями гній великої рогатої худоби значно відрізняється від 
суспензій, які обробляються дуговими сепараторами в різних галузях промисловості, а 
також від рідкого гною свиней та інших тварин. Тому характер і рушійні сили процесу 
розподілу його на фракцій будуть мати свої особливості. В технічній літературі ці питання 
висвітлені дуже мало. 

Метою роботи є удосконалення робочого процесу та обґрунтування параметрів 
сепаратора для підвищення якості розподілу рідкого гною великої рогатої худоби на 
тверду і рідку фракції. 

Характеристики гною на фермах ВРХ. Гній являє собою складну полідисперсну 
систему, що включає тверді, рідкі й газоподібні речовини. Добовий вихід гною 
коливається в широких межах, тому що він залежить від системи й способів утримання 
тварин, від виду й статевовікової групи тварин, від складу кормів раціону й способів 
годівлі, а також від ступеня концентрації поголів'я й обсягу виробництва. Дослідження [1] 
показали, що частки екскрементів ВРХ являють собою волокна довжиною 0,25-10 мм і 
діаметром 0,1-0,5 мм, загальна структура – волокнисті клітинии з рідиною, що заповнює 
пори між ними. Однак у рідкому гної ВРХ утримується багато великих включень від 
залишків корму, які засмічують ґрати підлог, канали й у цілому порушують нормальну 
роботу гідротранспортної системи гноєвидалення. Так, установлено, що волокнистих 
часток довжиною більше 100 мм у гної ВРХ утримується більше 30% від загальної 
кількості довгих часток [2, 3, 4]. 

Властивість гною, що надходить від тваринницьких ферм, значно відрізняються від 
властивостей екскрементів у зв'язку з розведенням останніх водою. Основний вплив на 
властивості гною чинить вологість, значення якої обумовлено прийнятою системою його 
видалення. За даними [3], вологість гною ВРХ при механічному видаленні й 
підстилковому утриманні становить 75-90%, при безпідстилковому 88-95%, при 
самопливній системі 94-96% і при змивній 96-98%. 

До видів вологи, утримуваної фізико-механічним зв'язком, відносяться плівкова, 
капілярна й вільна. Співвідношення між формами утримання вологи залежить від 
багатьох факторів, що визначають вологість гною й властивості складових його фаз. 

Волога, утримувана хімічною формою зв'язку, може бути порушена тільки шляхом 
нагрівання речовини до 120…1500С, тому при поділі рідкого гною й продуктів його 
обробки механічними засобами вона не відділяється. При операціях механічного 
видалення води з рідкого гною й продуктів його обробки на початку відділяється вільна 
волога. З моменту перетворення оброблюваного продукту в трифазну систему й утворення 
усередині осаду менісків, тобто коли рідка фаза переходить у форму капілярної й 
плівкової рідини, процес уповільнюється. Нарешті, при досягненні певного вмісту 
капілярної й плівкової рідини, мінімальної для оброблюваного продукту, і певної 
напруженості силового поля, процес припиняється. Абсорбційна і частина плівкової 
капілярної вологи також не можуть бути видалені механічними засобами. Вміст 
капілярної й плівкової вологи може бути значно зменшені при тривалому впливі 
зовнішніх сил на твердий осад. 

Важливою характеристикою гною є його щільність. Установлено [3, 5], що 
щільність соломистого гною ВРХ при зміні його вологості від 75 до 85% коливається в 
межах від 530 до 890 кг/м3. Щільність рідкого гною ВРХ становить 1010 – 1020 кг/м3. 

Характеристиками реологічних властивостей гною є структурна в'язкість і 
гранична напруга зрушення. Установлено, що у свіжого рідкого гною ВРХ в'язкість 
змінюється від 0,5 до 7,8 Па при зниженні вологості з 94,5 до 84% [3, 4, 5]. 

При розведенні екскрементів водою до вологості 90% і тривалому відстоюванні йде 
процес розшарування з утворенням осаду (12...14%), проясненої рідини (11...12%) і 
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плаваючого шару. Подальше розведення водою інтенсифікує процес розшарування, 
приводить до зменшення плаваючого шару й збільшенню виходу проясненої рідини 
пропорційно кількості води. 

Виходячи з аналізу слід відмітити, що гній великої рогатої худоби легше 
розділяється на тверду й рідку фракції при розведенні його водою. 

Обґрунтування режимів роботи безнапірного дугового сепаратора. Аналізуючи 
технологічний процес фільтрування дуговим сепаратором, можна зробити висновок, що 
для зниження вологості твердої фракції необхідно: збільшити час перебування гною в зоні 
фільтрування і збільшити вплив сил, що спричиняють зневоднення, на масу гною. Це дає 
можливість удосконалити робочий процес за рахунок сполучення гравітаційного 
фільтрування з механічним віджиманням. З цією метою пропонується доукомплектувати 
дуговий сепаратор удосконаленим віджимним пристроєм 5 із приводом від 
електродвигуна 6 (рис. 1). 

Віджимний пристрій складається з пустотілого валика і встановленого з ним на 
одному валу чистика. Валик виготовлено у виді пустотілого циліндра з м'якою оболонкою 
й обладнано штуцером із золотником для подачі усередину повітря. Така конструкція 
дозволяє збільшувати площу контакту поверхні валика із шаром твердої фракції, 
копіювати його рельєф і давити з однаковим зусиллям у всіх точках дотику. Це дозволить 
також збільшити час тиску оболонки на шар твердої фракції і відповідно поліпшити якість 
обезводжування. Чистик виконано твердим, а його кромка, яка дотикається до 
фільтруючої перегородки, виготовлено з еластичного матеріалу і вона має щіткоподібну 
форму. Чистик розташований на кронштейні під кутом   до осі кронштейна валика. 

 
Рис. 1. Схема експериментального дугового сепаратора для розподілу рідкого гною на 

тверду і рідку фракції: 1 – приймальний бак; 2 – заслінка; 3 – фільтрувальна перегородка; 
4 – відбивач; 5 – віджимний пристрій; 6 – електродвигун; 7 – корпус; 8 – патрубок 

відводу фільтрату. 
 
Працює сепаратор таким чином. Рідкий гній із подаючого трубопроводу надходить 

в приймальний бак 1 до визначеного рівня. При відкритті заслінки 2 на вказану витрату, 
він під дією сили тяжіння витікає з бака, рівномірно розподіляясь при цьому по ширині 
фільтрувальної перегородки 3, де і фільтрується. Рідка фракція по відбивачам 4 стікає в 
піддон і через патрубок 8 подається на подальшу обробку. Тверда фракція на виході із 
похилої фільтрувальної перегородки 3 попадає в зону дії пустотілого валика, наповненого 
повітрям під заданим тиском, де дообезводжується за рахунок його сили притиснення, а 
рухаючись слідом за валиком чистик видаляє її в приймальний бункер. 

Для аналізу робочого процесу дугового сепаратора умовно розділимо його на три 
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ділянки: перший являє собою дугу з центральним кутом рівним 1 (зона фільтрування); 
другий – пряма, розташована під кутом  до горизонту (зона обезводжування на 
прямолінійній ділянці); третій – дуга з центральним кутом 3 (зона віджимання).  

Грунтуючись на емпіричному законі Дарсі і користуючись основним рівнянням 
фільтрування з урахуванням прийнятих припущень було отримано вираз для визначення 
об'ємної продуктивності безнапірного дугового сепаратора: 
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ВС – ширина фільтрувальної перегородки дугового сепаратора, м; 0 – початкова 

швидкість руху потоку рідкого гною, м/с;   – середня швидкість руху потоку по 
поверхні дугового сепаратора, м/с; Р1, Р2 , Р3 – тиск фільтрування, відповідно, в зоні 
фільтрування, зоні зневоднювання на прямолінійній ділянці і зоні віджимання до впливу 
валика, Па; ф1, ф2, ф3 – час фільтрування в трьох зонах;  ф1 ,ф2, ф3 – динамічна 
в'язкість фільтрату, що виділився з трьох зон, Пас;  - маса абсолютно сухої речовини 
твердої фракції, що відкладається одиницею об'єму фільтрату, кг/м3; r01, r02, r03 – питомий 
масовий опір твердої фракції, що утворилася в трьох зонах, м/кг; rп1, rп2, rп3 – питомий опір 
фільтрувальної перегородки в трьох зонах, м/м2; Стф – масова концентрація абсолютно 
сухої речовини у твердій фракції, %; тф – щільність твердої фракції, кг/м3. 

Аналіз виразу (1) показує, що об'ємна продуктивність безнапірного дугового 
сепаратора залежить від його конструктивних і режимних параметрів, а також фізико-
механічних та технологічних властивостей потоку досліджуваного гною.  

Аналіз результатів експериментальних досліджень. В результаті 
експериментальних досліджень встановлено, що при годівлі повнораціонними 
кормосумішами понад 60% сухої речовини гною складають дрібнодисперсні частки 
розміром до 1,0 мм. При роздільному згодовуванні компонентів кормосуміші зростає 
кількість грубодисперсних часток. Близько 60% сухої речовини складають частки 
величиною більше 1 мм. Вологість, при якій гній великої рогатої худоби втрачає свою 
пластичність, складає 78...80%. Якщо в початковий гній додати воду в кількості більше 
20%, то він швидко розподіляється на рідку і тверду фракції. 

Аналіз отриманих залежностей показав, що при тиску фільтрування близько 300 Па 
(величина, близька до тиску фільтрування в безнапірному дуговому сепараторі) можна 
одержати тверду фракцію вологістю близько 85%. Швидкість процесу фільтрування при 
перепаді тисків у 5 кПа складає 0,3...3,0 см/с при наявності на фільтрувальній перегородці 
шару твердої фракції від 0,5 до 4 кг/м2. При збільшенні тиску в 10 разів швидкість 
фільтрування підвищується лише в 1,5 рази. Тому процес обезводжування гною доцільно 
вести при тиску 5 кПа.  

Аналіз результатів досліджень по визначенню питомого опору твердої фракції 
фільтруванню показав, що присутність в ній великої кількості грубодисперсних часток 
приведе к покращенню вологовіддачі та зменшенню питомого опору фільтруванню. Кут 
природного схилу для рідкого гною і твердої фракції максимального значення достиг при 
вологості 70…75 % та склав 53 та 46 відповідно. По результатам експериментів при тиску 
300 Па та швидкості переміщення 0,2…0,6 м/с коефіцієнт тертя ковзання складає 1,1…1,4. 
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Аналіз результатів експериментальних досліджень по вивченню характеру 
виділення твердих часток у зоні фільтрування безнапірним дуговим сепаратором дав 
підстави стверджувати, що центральний кут дуги її повинен бути в межах 1 = 36...45. 

Результати досліджень по визначенню параметрів фільтруючої перегородки 
показали, що кращі показники по ефективності розподілу і водовідділяючій здатності 
мають перегородки з отворами, розташованими під кутом 450 до напрямку потоку рідкого 
гною. Однак, у зв'язку зі швидкою кольматацією поверхні такі перегородки 
використовувати не рекомендується. З цієї ж причини недоцільне застосування 
перегородок з поздовжнім розташуванням отворів. Аналогічні результати отримані на 
щілинній сітці. В результаті цього подальші дослідження проводили на фільтруючих 
перегородках з поперечним розташуванням щілин. 

Аналіз отриманих результатів досліджень по визначенню об'ємної продуктивності 
сепаратора без віджимного пристрою дозволив установити діапазон робочої початкової 
глибини потоку в дуговому сепараторі 0,006h0 0,024 м. При цьому об'ємна 
продуктивність склала відповідно 7,3...59,0 м3/год.; ефективність розподілу рідкого гною 
великої рогатої худоби вологістю 96,65% при h0 = 0,024 м склала 46 % при вологості 
твердої фракції 88 %. 

Для одержання рівняння регресії обезводжування твердої фракції удосконаленим 
віджимним пристроєм розглядався вплив на кінцеву вологість твердої фракції після 
віджимання пустотілими валиками семи основних параметрів сепаратора: кутова 
швидкість віджимного пристрою, початкова глибина потоку і фракційний склад рідкого 
гною, кут нахилу фільтрувальної перегородки та ширина її щілини, сила притиснення 
валика на шар твердої фракції, внутрішній тиск валика і його діаметр. 

В результаті реалізації матриці дробного факторного експерименту залишилися 
такі фактори, які будуть найбільше впливати на параметр оптимізації yi – кінцеву 
вологість твердої фракції Wтф, %: кутова швидкість віджимного пристрою (x1 ), с

-1; сила 
притиснення валика РД(x2), Н; внутрішній тиск валика РВ(x3), Па, і його діаметр d(x4), м. 

Після реалізації розширеної матриці планування чотирьохфакторного 
експерименту та обробки отриманих даних одержали рівняння регресії в закодованій 
формі 
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Розкодований центр при оптимумі відповідає  = 0,82 с-1; РД= 498 Н; РВ=2,64 кПа; 

d=145,5 мм. Оптимальне значення функції при цьому 51,75 mфi Wy %. 

Розглядалися можливі двовимірні перетини, які мають найбільше практичне 
значення (рис. 2). По будову поверхонь відгуку здійснювалися за допомогою пакетів 
MathCad і Microsoft Excel. 

Аналіз отриманої залежності (рис. 3) показав, що зі збільшенням кутової швидкості 
віджимного пристрою вологість твердої фракції змінюється по випуклій кривій у бік 
збільшення. Мінімальних своїх значень вологість твердої фракції досягає при установці 
пустотілого валика з м’якою оболонкою, наповненого повітрям. Для досягнення вологості 
твердої фракції 75% і нижче необхідно, щоб віджимний пристрій обертався з кутовою 
швидкістю 0,8 с-1, що підтверджує правильність одержаної математичної моделі. 

Експериментальні дослідження по обґрунтуванню основних параметрів чистика 
дозволили зробити висновок, що його висота повинна дорівнювати Н=0,16 м, а кут між 
чистиком і валиком  =40. Ворс щітки чистика повинен бути більшим на 1...2 мм від 
товщини фільтрувальної перегородки. Ці параметри чистика добре погоджуються з 
теоретичними даними. 
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а) б) 

Рис. 2. Двовимірні перетини: а) при x1=0, x4=0; б) при x2=0, x3=0. 
 

 
Рис. 3. Залежність вологості твердої фракції Wтф від кутової швидкості  віджимного 
пристрою: 1 – два валика з жорсткою оболонкою діаметром dжв ; 2 – три ті ж; 3 – 

чотири ті ж; 4 – один валик з м’якою оболонкою діаметром dгв . 
 
Висновки. Здійснений теоретичний аналіз показав актуальність якісного розподілі 

рідкого гною на фракції з найменшими витратами. А саме, щоб отримати вологість 
твердої фракції гною згідно агрозоотехнічних вимог, потрібні засоби механізації, 
використання яких приведе до значних витрат енергії та часу. Їх аналіз показав, що 
найбільш доцільно для розподілу на фракції застосувати безнапірний дуговий сепаратор. 

Експериментально встановлено, що для обладнання безнапірного дугового 
сепаратора слід рекомендувати довжину дуги криволінійної ділянки фільтрувальної 
перегородки, яка обмежена центральним кутом 36…450 і прямолінійної нахиленої ділянки 
в межах 1,3…1,5 м при ширині щілин 1…2 мм і поперечному їх розташуванні. 
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БІОКОНВЕРКСНІ КОМПЛЕКСИ- МАЙБУТНЄ АГРАРНОЇ УКРАЇНИ 
 

Козачок О.О., магістрант * 
 
Проведено аналіз і на його основі обґрунтовано технологічну схему установки для 

інтенсивної ферментації органічної маси з одночасним виробництвом біогазу і 
біологічно-активних добрив; обґрунтовано і розроблено технологічну схему екологічно 
безпечної тваринницької ферми з комплексним застосуванням процесів біоконверсії. 

Ферментація органічної маси, як спосіб виробництва біологічно - активних 
добрив. Найбільш перспективним варіантом утилізації тваринницьких відходів є процес 
переробки методом метанового зброджування з виробництвом біогазу і чистих органічних 
добрив, а на їх основі виробництво біологічно активних добрив і кормових добавок. 
Тобто, створення на базі тваринницьких підприємств - біоконверсних комплексів. Метою 
яких є - максимальне виробництво продукції при умові обмеження її питомої 
енергоємності, покращення екологічної ситуації, економне використання ресурсів 
навколишнього середовища. Анаеробне метанове зброджування рідких і напіврідких 
тваринницьких відходів, в т.ч. гною сільськогосподарських тварин, є одним з основою 
базових біотехнологічних процесів біоконверсного комплексу. 

З цією метою розробляємо технологічну схему установки для інтенсивної 
ферментації органічної маси з одночасним виробництвом біогазу і біологічно активних 
добрив. В основу технологічного процесу установки, що розробляється покладено 
мікробіологічну ферментацію органічної маси різного походження, в результаті якої 
виробляються біологічно активна сировина для виробництва органо-мінеральних добрив, 
збагачених гумусом, і кормові добавки, а також як супутній продукт - паливо у вигляді 
біогазу. Останній може використовуватись для різних технологічних і побутових потреб. 

Патентні дослідження різних конструкцій ферментерів (метантенків), які 
використовуються в нашій країні та за кордоном, показують, що основним призначенням 
існуючих варіантів технічних рішень є виробництво біогазу. Науковці й практики 
направляють свої зусилля на розробку конструкцій метантенків і таких технологічних 
процесів, які забезпечували б максимальне виділення біогазу з одиниці корисного об'єму 
реактора при мінімальних матеріально-технічних і енергетичних витратах. 

На нинішньому етапі розвитку сільгоспвиробництва в нашій країні, за великого 
дефіциту гумінофікуючих речовин в ґрунті, незворотнього винесення 
сільськогосподарськими культурами гумусу з нього головним завданням науковців є 
розробка таких ресурсозабезпечуючих, екологічно збалансованих технологій і технічних 
засобів біологічного землеробства, які б забезпечували високу ефективність виробництва 
екологічно чистої сільськогосподарської продукції. 

В результаті проведеного аналізу науково-технічної інформації та конструктивно-
технологічних рішень установок, визначення раціональних технологічних і технічних 
ознак розроблено принципову схему установки для інтенсивної ферментації органічної 
маси з біореактором третього покоління. На відміну від своїх попередників її конструкція 
передбачає спеціально вмонтований в корпус реактора біоінкубатор, за допомогою якого 
регулюються ферментативні процеси переробки органічної маси в біологічно активні 
добрива (БАД) і кормові добавки (КД). При цьому забезпечуються висока ефективність 

                                                            
* Науковий керівник - к.т.н., доцент Стельмах В.М. 
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біоконверсних процесів та низькі матеріально-технічні витрати [1,2]. 
Установка для інтенсивної ферментації органічної маси містить стрічковий 

транспортер, бункери-накопичувачі для гною, торфу і пилу бурого вугілля, ємність для 
переробки, пристрій для нагрівання органічної маси, пристрій для сушіння компонентів, 
насос з трубопроводом, сітчастий фільтр, а також додаткове обладнання, зв'язане з 
корпусом реактора біоінкубатора та пристроєм спалювання лузги і подачі отриманого 
попелу, як ретура, в гранулятор-сушарку, бункером бентонітової глини, зв'язаними з ним 
дозатором та змішувачем для твердої частини збродженого продукту, встановленими 
перед гранулятором-сушаркою [3,4]. 

Пристрій для спалювання лузги і подачі отриманого попелу виконаний у вигляді 
бункера, встановленого над камерою згорання, пальника для біогазу, з'єднаного з 
газгольдером і біореактором, пилового вентилятора для попелу, сполученого з низом 
камери та з патрубком ретура. Камера згоряння знаходиться під біореактором і має 
контактну поверхню нагрівання. 

 
Рис. 1.Установка для інтенсивної ферментації органічної маси. 

 
На рис. 1 зображено установку для інтенсивної ферментації органічної маси . 

Отримання БАД і КД здійснюється таким чином. Органічну масу в накопичувально-
завантажувальній ємності 1 попередньо розбавляють біологічно очищеною рідкою 
фракцією зброджуваної сировини, або водою до вологості 82- 92%. Насосом 2 подають 
рідку органічну масу до відокремлювача 3, де відділяють сторонні включення (каміння, 
пір'я та ін.) і направляють у біореактор 4 для анаеробного зброджування і ферментації. 
Спочатку збродження проходить в мезофільному режимі при температурі 25-30°С, а потім 
у термофільному режимі при температурі 53-55°С, що скорочує тривалість анаеробного 
зброджування органічної маси до трьох діб. Зброджену масу розділяють у центрифузі 5 на 
тверду (вологістю 73-75%) і рідку (95-97%) фракції. Рідку фракцію подають у сітчастий 
фільтр 6 і знову в ємність 7, а тверду частину - в дозатор 7. Потім у змішувач 22 додають з 
бункерів торф 17, дефекат 18 і бентонітову глину 19. Дозують їх подачу за допомогою 
засувок 20 і вагового дозатора 21. Із змішувача 22 суміш стрічковим транспортером 23 
надходить у завантажувальний бункер 25 гранулятора-сушарки 24 барабанного типу. При 
цьому в патрубок для ретура 26 додають попіл, отриманий після спалювання лузги у 
пристрої 9. Лузгу соняшника, або гречки завантажують в бункер 12 і крізь вікно 13 
подають у камеру спалювання, обладнану також пальником 10 для біогазу. Отриманий у 
біореакторі 4 біогаз надходить у мокрий газгольдер 8, а потім на спалювання у пальники 
10 камери спалювання лузги та 29 камери гранулятора-сушарки 24. Попіл від лузги 
подається у гранулятор-сушарку за допомогою пилового вентилятора 16, який зв'язаний з 
низом камери 14 через засувку 15. Біореактор 4 для зброджування має контактну 
поверхню нагрівання 11 від камери спалювання лузги, оскільки камера встановлена під 
ним. Гранулятор-сушарка 24 має внутрішній барабан 27, в якому продукт змішується з 
частками попелу, як ретура, і надходить у класифікатор 28, де гранули розміром 3-5 мм 
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надходять до зовнішнього барабана, а потім до бункера 30 для сухих гранул БАД. 
Отримані на розробленій установці біологічно активні органомінеральні добрива в 

поєднанні з іншими агротехнічними і біологічними заходами, є основою підвищення 
родючості грунту, росту врожаю сільськогосподарських культур та регулятором якості 
продукції і можуть замінити у сільськогосподарському виробництві мінеральні добрива. 

Енергетичні аспекти. Як показують наукові дослідження і практика - біогазові 
установки з невеликим об’ємом реакторів (до 25 м³) мають негативний енергетичний 
баланс. І тільки установки з об’ємом метантенка 60 м³ і більше, з витриманою технологією 
зброджування дають енергетичний ефект. Важливою умовою для сприятливого 
протікання процесу є постійність температури на вибраному рівні, так, як будь-які 
відхилення зменшують метаболічну і репродуктивну активність мікроорганізмів. 

Проведемо оцінку енергетичного балансу біогазової установки. Відповідно до 
технології отримання біогазу, показаної на рис. , у загальний енергетичний баланс 
процесу включаються витрати енергії на перекачку гною, починаючи від подачі його в 
пристрій для попереднього нагрівання; на акумулюючі місткості і метантенк; 
вивантаженням збродженої маси у сховище і прокачуванням її через теплообмінники. У 
кожному конкретному випадку кількість енергії визначається в’язкістю маси, що 
переміщується, продуктивністю і тривалістю роботи помп, а також характеристиками 
теплотраси (довжиною і перерізом трубопроводів, тощо).  

У загальному вигляді витрати енергії (кВт·год) можуть бути визначені за 
формулою: 

Pi = VPη/W                                                            (1), 
де V - об’єм гною, що переміщується, м³; Р - потужність, що споживається помпою, кВт;  
W - продуктивність помпи, м³/год;  η - ККД помпи. 

При розрахунку енергетичного балансу біогазової установки враховувались: 
типорозмірний ряд тваринницьких ферм, їх кількість, кліматичні зони, способи 
прибирання гною та його кількість, що підлягає переробці, обсяги стоків та їх фізико-
механічні властивості, робочі параметри метантенка і вихід біогазу. Суттєвий вплив на 
енергоємність процесу справляє підтримання постійної температури зброджування 
всередині метантенка. На енергетичний баланс установки мають істотний вплив 
природно-кліматичні умови розміщення тваринницької ферми.  

В основу енергетичної оцінки покладено структурну схему біогазової установки 
(див рис.2) і параметри робочого режиму метантенка (табл. 1). 

Тепловий баланс біогазової установки визначається залежністю: 
Q1 = (К1Q2 + Q3)К2 = (0,5·128842+ 25768,4)·1,5 = 90190,9 МДж, 

де Q1 - енергія, отримана з біогазу; Q2 - енергія, що витрачається на нагрівання гною до 
температури бродіння; Q3 - енергія, що витрачається на компенсацію тепловтрат у 
навколишнє середовище;  К1 - коефіцієнт, що враховує утилізацію теплоти збродженої 
маси для нагрівання вхідної сировини в теплообміннику (К1=0,5);  К2 - коефіцієнт, що 
враховує тепловтрати з біологічним газом у трубопроводах (К2 = 1,15). 

 
Рис.2 - Структурна схема біогазової установки для розрахунку її енергетичного балансу. 

 
На рис.: 1 - гноєприймач; 2 - відокремлювач механічних включень; 3 - 
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теплообмінник; 4 - метантенк; 5 - газовий котел; 6 - підігрівач; 7 - розподільник; 8- 
метантенк; 9 - помпа для подачі гною; 10 - водяна помпа; 11 - відбирання твердих 
включень; 12 - зброджена маса. 

 
Таблиця 1 

Параметри роботи метантенку при мезофільному режимі 
 

Стадії процесу 
Найменування параметру 

I (гідроліз) 
II (кисле 
бродіння) 

III(метаногенез) 

Температура бродіння, °С 15–35 30–37 30–37 
Перемішування: 
кратність, разів 
тривалість циклу, хв. 
спосіб 
швидкість, м/с 

1–6 
5–30 

механічний 
<0,5 

1–6 
5–30 

механічний 
<0,5 

1–12 
5–30 

газовий 
- 

Режим завантаження безперервний 
Доза добового 
завантаження, % 

5–15 5–15 5–15 

 
Тепловтрати в навколишнє середовище визначаються величиною коефіцієнта 

тепловіддачі, який, при застосуванні мінеральної вати в якості теплоізоляційного 
матеріалу, складає 0,3 Вт/(м²·К). 

На тепловий баланс установки суттєво впливає величина сухої органічної речовини 
гною, що зброджується [5]. При її вмісті на рівні 20 кг/м³ і менше біогазові установки 
мають від’ємний тепловий баланс у всіх кліматичних зонах при будь-яких режимах 
бродіння. Найбільш вигідний тепловий баланс мають установки, що переробляють гній з 
сухою органічною речовиною (СОР) в обсязі 80 кг/м³, у районах з теплим кліматом, що 
працюють в мезофільному режимі. У цьому випадку частка витрат енергії на власні 
потреби складає 21,1%. 

Таким чином [5], при здійсненні процесу ферментації біомаси у метантенку 
складові витрат енергії розподіляються на: 

 теплові: 
• попереднє нагрівання гною - 72%; 
• втрати в технологічних трубопроводах - 3,57%; 
• втрати в теплоізоляційному прошарку - 14,1%; 
 електричні: 
• подача гною в нагрівальну установку - 1,16%; 
• циркуляція гною в нагрівальній установці - 1,95%; 
• завантаження гною в метантенк - 1,16%; 
• створення розрідження в нагрівальній установці -1,95%; 
• вивантаження збродженого гною - 0,59%; 
• переміщування збродженого гною - 3,1%. 
Екологічні аспекти. Агропромислове виробництво є джерелом значної кількості 

шкідливих викидів газів та органічних відходів у навколишнє середовище, чим істотно 
погіршує стан екології довкілля (див рис. 3). Аналізуючи сучасну ситуацію з наведенням 
лише трьох складових забруднень атмосфери, слід підкреслити, що екологічні втрати від 
такої діяльності у сільській місцевості не співвідносяться з відповідними у промисловості 
за питомою вагомістю валових продуктів аграрної та промислової галузей. Тому, 
технології, що полегшують антропогенний вплив на екологію, повинні активно 
впроваджуватись у сільській місцевості. Саме процеси метаногенезу біомаси дозволяють 
ефективно протистояти збільшенню шкідливих емісій газів сільськогосподарського 
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походження. 
Дехто вважає, що головним призначенням ферментаційних установок є отримання 

біогазу, який служить додатковим джерелом місцевого енергопостачання. Оцінюючи з 
цієї точки зору економічну ефективність переробки біомаси, вони не враховують, що 
біогазові установки є альтернативним обладнанням для переробки гною і відходів. Тому, 
витрати на їх створення і експлуатацію повинні бути віднесені до заходів знезаражування 
гною, виробництва високоякісних добрив і захисту навколишнього середовища. У цьому 
випадку біогазові установки завжди будуть мати позитивний економічний ефект. 
Розрахунки показують, що, незважаючи на значні капітальні вкладення, термін окупності 
промислової біогазової установки складає біля трьох років. 

 
Рис. 3. - Емісії газів N2O, C4H, NH3 у загальному балансі галузей [5]. 

 
Утилізацію гноївки, що перебродила в метантенку, вирізняють свої особливості. 

Вона у порівнянні з гноєм має кращі поживні та сорбційні властивості. Азот виступає в 
редукованій формі і краще засвоюється рослинами, меншим є склад активного насіння 
бур’янів, що дає можливість зменшувати дози засобів захисту рослин, а завдяки тому, що 
маса перебродила, стає менш відчутним запах. Використання гноївки, що перебродила, в 
якості органічних добрив, дозволяє швидше відновити вміст гумусу в ґрунті у порівнянні 
з традиційним використанням мінеральних добрив. Перероблена в процесі ферментації і 
призначена для підживлення рослин гноївка, повинна зберігатися в резервуарах, 
обладнаних додатковими стічними системами. Ємність резервуару повинна бути 
розрахована так, щоб запас добрив можна було зберігати тривалістю до 6 місяців, 
оскільки їх внесення регламентується періодами вегетації рослин (ємність резервуару 
повинна складати близько 1,5 м3 на одну голову свиней). Добриво має підвищений вміст 
редукованого азоту і тому використання його у невідповідний час може призвести до 
окислення азоту в солі азотної кислоти і викликати забруднення ґрунтових вод. Для 
охорони навколишнього середовища необхідним є відповідне забезпечення зберігання 
гноївки, що перебродила. Азот у редукованому вигляді до мочевини може вільно 
випаровуватися з добрива, що зберігається, цьому можна перешкодити створенням 
захисного шару з соломи (січка, в’язанки) або елементів зі штучного матеріалу (наприклад 
кульки з пінополістиролу), що відокремлюють поверхню добрива від повітря. При виборі 
захисного шару, слід приймати до уваги забезпечення можливості механічної 
гомогенізації та перекачування гноївки – наприклад пінополістиролові елементи можуть 
перешкоджати роботі насосів, а січка із соломи у свою чергу через деякий час опускається 
на дно резервуару. 

Важливим результатом застосування технологій метаногенезу є те, що перероблені 
в біогазовій установці органічні відходи зі свиноферми практично не мають неприємного 
запаху (див рис. 4) і, водночас, є цінними за вмістом в них поживних речовин добривами 
для сільськогосподарських культур [5]. 

Перероблені в біогазовій установці органічні добрива мають більший вміст аміаку в 
порівнянні з первинною сировиною. Через це постає проблема підвищеного виділення аміаку 
при внесенні добрив. При внесенні вироблених в біогазовому реакторі добрив звичайним 
способом (розкидачем з тарілчастим апаратом) втрати аміаку на 85 % більші, ніж при їх 
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локальному внесенні штанговим шланговим розкидачем безпосередньо на грунт. 
 

 
Рис. 4 - Емісії газів з органічних добрив за час зберігання на свинофермі 

 
Найбільший ефект для оточуючого середовища можна одержати при комплексному 

аналізі та синтезі систем біоконверсії органічної речовини сільськогосподарського 
походження (див рис. 5) [5]. 

В Україні вже створені дослідні і промислові зразки обладнання для реалізації 
основних елементів систем екологічного тваринництва. Це обладнання для виробництва в 
господарствах біопрепаратів (Інженерно-технологічний інститут “Біотехніка” УААН, м. 
Одеса), технології і обладнання для вермикультивування (Український науково-дослідний 
інститут з прогнозування і випробування техніки ім. Л.В. Погорілого). 

Приклад екологічно безпечної тваринницької ферми з комплексним застосуванням 
процесів біоконверсії наведено на рис. 5 [5]. 

 

 
Рис. 5. - Технологічна схема екологічно безпечної тваринницької ферми з комплексним 

застосуванням процесів біоконверсії. 
Таким чином, вищевказані напрямки технологічних і технічних розробок 
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дозволяють забезпечити виробництво екологічно чистої продукції тваринництва і 
рослинництва для дитячого, дієтичного і профілактичного харчування, усунути 
забруднення навколишнього середовища при одночасному зменшенні енергетичних і 
матеріальних витрат. 
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ІНТЕНСИФІКАЦІЯ ПРОЦЕСУ ГОТУВАННЯ КОРМОСУМІШЕЙ 

ГОРИЗОНТАЛЬНО-ШНЕКОВИМ ПОРЦІОННИМ ЦИРКУЛЯЦІЙНИМ 
ЗМІШУВАЧЕМ 

 
Коляда К.О., магістрант* 

 
На основі аналізу стану кормовиробництва визначено, що перспективним при 

готуванні кормосумішей є реалізація конвективного змішування компонентів 
малоконцентрованих раціонів для свиней і використання при цьому горизонтально-
шнекових порціонних циркуляційних змішувачів. Експериментально визначені раціональні 
співвідношення основних параметрів режиму роботи та конструктивних особливостей 
змішувача для інтенсифікації кормоприготування. 

Актуальність. У числі визначальних умов високоефективного виробництва 
свинини є забезпечення тварин повнораціонними кормосумішами, збалансованими по 
поживності, макро- і мікроелементам. Причому поряд з використанням комбікормів 
промислового виробництва значне місце знаходять [1] корми власного виробництва на 
базі малоконцентрованих раціонів. Це, у першу чергу, коренеклубнеплоди, силос, зелена 
маса, концентрати, сінне, трав'яне борошно й деякі інші. 

У зв'язку із цим основна частина кормових сумішей буде й надалі вироблятися у 
внутрішньофермерських і внутрішньогосподарських кормоцехах, де базовою машиною 
всього технологічного процесу є змішувач кормів. 

У цей час добові обсяги кормів, що переробляються, значно зросли й досягли, 
наприклад, на відгодовлювальних комплексах на 24 тис. свиней 175 т і більше [2]. Це 
вимагає подальшого вдосконалення використовуваного при цьому устаткування з метою 
збільшення його продуктивності й поліпшення якісних показників технологічного 
процесу. Аналіз [1, 2] існуючих технічних засобів для готування кормосумішей показав, 
що вони мають низьку ефективність використання при одержанні сумішей з кормів 
власного виробництва. 

Проведений аналіз процесу змішування й різних конструктивно-технологічних 
схем змішувального устаткування показав доцільність реалізації конвективного 
змішування при готуванні кормосумішей з компонентів малоконцентрованих раціонів і 
використання при цьому горизонтально-шнекових порціонних циркуляційних змішувачів. 
Однак робочий процес у них вивчений недостатньо [3, 4]. 

                                                            
* Науковий керівник - -к.т.н., доцент Ярош Я.Д. 
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У зв'язку з викладеним, метою даної роботи є підвищення продуктивності процесу 
готування кормосумішей при необхідному показнику нерівномірності змішування. 

Постановка задачі. Для реалізації поставленої мети визначені наступні основні 
завдання дослідження: експериментально встановити раціональне співвідношення 
факторів у теоретично встановлених інтервалах, виду й кроку навивки шнеків і тривалості 
процесу в інтервалах установлених апріорно, для оптимальної конструктивно-
технологічної схеми змішувача. 

Вимоги до змішувачів кормів та аналіз існуючих змішувачів. Для забезпечення 
ефективності годівлі свиней важливе значення має ступінь подрібнення компонентів, 
нерівномірність змішування й консистенція одержуваної кормосуміші. 

Аналіз робіт [4, 5] показав, що зелені корми, силос, коренеплоди тощо повинні 
бути здрібнені до розміру частинок 10 мм. Зерновий матеріал повинен мати розмір часток 
1,2...1,6 мм, що дозволяє збільшити середньодобові прирости ваги на 5...10% у порівнянні 
з тонким помолом і переварювання у порівнянні із грубим. 

Такий широкий діапазон зміни гранулометричного складу вихідних компонентів, а 
також розходження їх фізико-механічних властивостей приводить до погіршення умов 
готування кормосуміші, показник нерівномірності змішування якої не повинен 
перевищувати 5...10%. 

Поряд з одержанням такої кормосуміші вологотермічну обробку кормів 
застосовують тільки у випадку псування кормів або при наявності в раціоні понад 20% 
картоплі. При цьому згодовування запарених і варених кормів збільшує їхнє поїдання й 
прискорює перетравність їжі у тварин. Однак систематична годівля такими 
кормосумішами протягом 1...2 суміжних поколінь приводить до осалення в ранньому віці, 
до ослаблення й до зниження племінних якостей свиней. Крім цього при вологотермічній 
обробці руйнується частина вітамінів, тому така операція повинна бути короткочасна й 
може використовуватися як змушена міра. Велике значення при годівлі свиней має 
консистенція готової кормосуміші. 

Аналіз ряду робіт [3, 4, 5] показав, що з метою підвищення продуктивності тварин з 
урахуванням фізіологічних властивостей і особливостей свиней, незважаючи на трохи 
більші витрати в порівнянні з використанням сухих кормів, перевагу варто віддавати 
повнораціонним кормосумішам з відносною вологістю 60...70%. 

З вищевикладеного випливає, що для готування кормосумішей для свиней потрібне 
устаткування, котре дозволяє наступне: 

 готувати повнеораціонні кормосуміші відносною вологістю 60...70% з 
компонентів із широким діапазоном зміни фізико-механічних властивостей; 

 робити вологотермічну обробку кормів, при необхідності, та одержувати 
кормосуміші з показником нерівномірності змішування не більше 10%, 

Проведений огляд і аналіз основних конструктивно-технологічних схем і 
устаткування для змішування кормів показав, що існуючі кормоприготувальні засоби для 
свиней малоефективні внаслідок низької продуктивності й високої нерівномірності 
змішування. У той же час установлено, що кормосуміші для свиней доцільно готувати в 
горизонтальних порціонних циркуляційних змішувачах зі шнековими робочими органами. 

Проведений аналіз результатів досліджень, присвячених циркуляційним 
змішувачем, виявив ряд невивчених питань. Так, не визначений вплив числа робочих 
органів, частоти обертання, кроку й виду їхньої навивки, величини міжшнекового 
"просвіту" на показники процесу змішування та їх використання при одержанні сумішей з 
кормів власного виробництва. 

Проведений аналіз процесу змішування й конструктивно-технологічних схем 
змішувального устаткування показав доцільність реалізації конвективного змішування 
при готуванні кормосумішей з компонентів малоконцентрованих раціонів для свиней, а 
також використання при цьому горизонтально-шнекових порціонних циркуляційних 
змішувачів. Однак робочий процес у них вивчений недостатньо. 
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Експериментальні дослідження впливу параметрів змішувачі на основні 
показники роботи 

Основним завданням експериментальних досліджень є встановлення сукупного 
впливу параметрів устаткування в інтервалах, установлених теоретично й апріорно, на 
показники процесу змішування. 

Експериментальні дослідження проведені на установці (рис. 1.), що складається з 
фізичної моделі порціонного циркуляційного змішувача, системи завантажувальних 
транспортерів і вивантажувального візка. 

 
Рис. 1. Експериментальна установка для дослідження процесу змішування. 

 
Змішувач являє собою встановлений на рамі призматичний бункер корисною 

місткістю до 0,7 м3. Бічні стінки його нахилені під кутом 15° до вертикалі, а усередині 
встановлено по двох змінних шнека на нижньому й верхньому горизонтальному рівні. 

Робочі органи виконані знімними, але однакового діаметра й однаковою довжиною 
робочої частини, які відповідно рівні 200 і 1400 мм. 

Шнеки мають як постійний крок навивки рівний 200 мм, так і змінний, котрий 
рівномірно збільшується в напрямку осьової подачі матеріалу. Причому ця зміна 
передбачена в наступних інтервалах: 100...280 мм, 140...280 мм і 180...280 мм. Крім цього 
верхні шнеки передбачені із суцільною й стрічковою навивкою, внутрішній діаметр якої 
становить 100, 120, 140, 160 мм. 

 
Рис.2. Залежність нерівномірності змішування від частоти обертання нижніх шнеків 
при міжшнековому «просвіті» 0,135 м і частоті обертання верхніх шнеків, хв-1 -20; 2 - 

60; 3 - 100 і критичноїої частоти обертання нижніх шнеків від коефіцієнта 
внутрішнього тертя кормосуміші ( α = 17°40'). 

 
З ростом частоти обертання нижніх шнеків (рис. 2) спостерігається зниження 

нерівномірності змішування по прямолінійній залежності. Так, зміна розглянутого 
параметра з 40 хв-1 до 80 хв-1 при частоті обертання верхніх шнеків 60 хв-1 привела до 
зміни нерівномірності змішування з 5,05% до 4,65%. 
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Аналогічним чином впливає на параметр оптимізація й частота обертання верхніх 
шнеків (рис. 3). 

 
Рис.3. Залежність нерівномірності змішування від частоти обертання верхніх шнеків 

при міжшнековому просвіті 0,135 м і частоті обертання верхніх шнеків, хв-1 (1) - 20; (2) - 
60; (3) - 100 і критичноїої частоти обертання нижніх шнеків від коефіцієнта 

внутрішнього тертя кормосуміші (α = 17°40'). 
 
Зниження нерівномірності змішування при збільшенні частоти обертання робочих 

органів пояснюється зростанням лінійної швидкості потоків циркуляції матеріалу, що 
сприяє здійсненню конвективного змішування. Причому, як видно з наведених графіків, 

уже при значенні розглянутого параметра в 40...50 хв-1 (
g

Dn 2
 = 32,62...50,97) досягнутий 

показник нерівномірності змішування в 5%.  
Висновки 
1. В умовах виробництва повнораціонних вологих кормосумішей для свиней 

найбільш доцільні порціонні циркуляційні змішувачі з горизонтальними шнековими 
робочими органами. 

2. У результаті проведених досліджень установлено, що найбільш ефективно для 
здійснення конвективного змішування конструктивно-технологічна схема чотирьох 
вального змішувача. 

3. Експериментально підтверджено, що величина міжшнекового "просвіту" 
визначається умовою здійснення пошарового руху матеріалу. Для найбільш типових 
кормосумішей раціональне значення цього параметра становить 0,6...0,9 діаметра нижніх 
шнеків. 
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РОЗРОБКА МЕХАНІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ ВИРОЩУВАННЯ ТРИТИКАЛЕ В 
ІНСТИТУТІ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ПОЛІССЯ НААН З 

МОДЕРНІЗАЦІЄЮ ПЛУГА 
 

Вишневський С. О., студент * 
 
Вдосконалення конструкції плуга за рахунок модернізації робочого органа, який 

виконує дві технологічні операції: основний обробіток та глибоке розпушування грунту 
(на прикладі плуга ПЛН-3-35). 

Тритикале, або, як називають його науковці, пшенично-житній амфідиплоїд, є 
однією з перших штучно створених культур у світі. Свою назву вона отримала від 
поєднання двох латинських слів: Triticum(пшениця) та Cecale (жито). Перші сорти 
тритикале з’явилися завдяки копіткій багаторічній праці вчених-генетиків та 
селекціонерів з усього світу. 

Селекціонерам-рослинникам перші рослини тритикале вдалося одержати майже 
сотню років тому. Ця подія стала революцією у галузі рослинництва, селекції й генетики. 

Отже, будь-яка жива істота на землі належить до певного біологічного виду. 
Близькі за морфологією види об’єднуються в роди, роди - у родини тощо. Наприклад, 
більшість сортів пшениці озимої належать до виду пшениця м’яка (Triticum aestivum), 
який, у свою чергу, - до роду пшениця (Triticum), рід пшениця - до родини тонконогових 
(Poaceae) або злакових (Gramineae) (стара назва). 

Селекція, як правило, ведеться у межах одного виду рослин (або тварин чи 
мікроорганізмів) й спрямована на виявлення та поєднання в одному сортові (породі, 
штамі) комплексу корисних властивостей. Більш складною є міжвидова гібридизація, 
коли робота селекціонера спрямована на схрещування різних біологічних видів, але в 
межах одного роду. За такої гібридизації і виникає низка складних, часто нездоланих 
перешкод, основними з яких є генетична несумісність видів, а також різна кількість 
хромосом у ядрах клітин. Багато сучасних сортів різних сільськогосподарських культур 
одержано саме за рахунок міжвидової гібридизації. Натомість у природі міжвидового 
схрещування практично не відбувається. Проте є ще один, набагато складніший спосіб 
селекції -- міжродова гібридизація, коли схрещування проводять між різними 
біологічними родами. У випадку з тритикале йдеться саме про міжродову гібридизацію. 

Отже, з давніх часів людина прагнула створити культуру, яка поєднала б у собі ряд 
господарсько-цінних ознак, властивих як для пшениці (висока врожайність та якість 
зерна), так і для жита (пластичність до умов вирощування, стійкість до несприятливих 
факторів середовища тощо).  

У різних країнах світу було проведено десятки тисяч схрещувань, і наприкінці XIX 
століття у західній Європі вченому-селекціонеру В. Рімпау нарешті вдалося одержати 
першу фертильну (плодовиту) рослину-амфідиплоїд шляхом схрещування м’якої пшениці 
Саксонська з житом Шланштедське. Через короткий проміжок часу тритикале 
поширилося й до інших країн світу: Канади, США, України та інших. Серед країн східної  

Європи найбільшого поширення тритикале набуло у Польщі, де одержало місцеву 
назву «пшенжито». Проте великої популярності серед виробників та споживачів 
сільськогосподарської продукції воно не набуло. 

Проте з плином часу змінювалися технології вирощування культур, 
удосконалювався селекційний процес, з’являлися нові сорти тритикале, які значною 
мірою відповідали первинним вимогам до нової культури. 

Попри все, через низьку поінформованість до останнього часу для українських 
виробників сільськогосподарської продукції культура тритикале залишалася 
малопривабливою та неактуальною. 

                                                            
* Науковий керівник – асистент, Климчук А.М. 
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Не секрет, що успіх людини залежить від володіння необхідною інформацією. У 
системі АПК лише ті господарства мають успіх, які застосовують новітні технології 
виробництва. 

Важливим елементом у агроландшафтній системі землеробства є забезпеченість 
ґрунтообробною та посівною технікою, здатною, дотримуватись протиерозійних вимоги, 
забезпечувати умови росту і розвитку рослин. 

Найважливішим завданням сільськогосподарського виробництва - надійне 
забезпечення країни продуктами харчування та сільськогосподарською сировиною, 
об'єднання зусиль усіх галузей для отримання високих кінцевих результатів. Для цього 
необхідні інтенсивні чинники розвитку, впровадження найважливіших досягнень науки, 
техніки і передової практики, ефективно використовувати потужності існуючого і 
створюваного виробничого потенціалу. 

Найважливіша умова успішного вирішення продовольчого питання - прискорення 
перекладу сільськогосподарського виробництва на індустріальну основу, широке 
впровадження новітніх машин і завершення комплексної механізації землеробства і 
тваринництва. 

Землеоброблювальні машини виконують багато технічних операцій, спрямованих 
на зміну стану ґрунту. 

Грунт характеризується технологічними властивостями, знання яких необхідно для 
вибору раціонального способу обробки та відповідних знарядь. 

Технологічні властивості ґрунтів в сукупності визначають умови роботи 
ґрунтообробних машин і тому впливають на їх експлуатаційні показники: ширину захвату, 
швидкість, продуктивність і глибину обробітку. 

Тому створення більш досконалих плугів залишається одним із актуальних завдань 
сільськогосподарського машинобудування. В даний час у нашій країні впроваджуються 
оборотні плуги, які дозволяють знизити витрати праці в 2-3 рази. 

В останні роки у нас в країні і за кордоном були проведені численні роботи з 
дослідження і конструювання дискових плугів. В результаті цих робіт створено нові більш 
досконалі дискові плуги. 

 
Рис. 1. Конструктивна схема модернізованого плуга ПЛН-3-35П. 

 
На рис.1: 1 – автоматична зчіпка; 2 – опорне колесо; 3 – центральний розкіс; 4 – 

гвинтовий механізм; 5 - руків'я; 6 – рама; 7 – корпус плуга. 
За основу проектування я взяв плуг ПЛН-3-35 (П - плуг, Л – лемішний, Н – 

начіпний, 3 – три корпуси, 35- ширина захвату одного корпуса 35см ). Ціль розробки 
полягає у розробці робочого органа який дозволить виконувати дві технологічні операції 
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за один прохід плуга та підняти продуктивність. 
В основу корисної моделі поставлено задачу поліпшення якості оранки за рахунок 

пошарового обробітку ґрунту та зменшення енерговитрат, що досягається зміною 
конструкції робочого органу для розпушення підорного шару, встановленого на польовій 
дошці.  

Задача вирішується таким чином. Обробіток складається із двох етапів: перший - 
це оранка з оборотом пласта тільки верхнього, найбільш родючого шару ґрунту на 
мінімальну глибину, при якій можливий оборот пласта та повне загортання рослинних 
решток; другий – це розпушування підорного шару, глибина якого задається 
агровимогами, за допомогою робочого органу, виготовленого у вигляді ножа, який 
складається з плоскої підрізної частини 2 для підрізання пласта підорного шару та 
вертикальної відрізної частини 1 для відрізання пласта з польової сторони. Робочий орган 
прикріплений до внутрішньої частини польової дошки плуга вертикальною відрізною 
частиною.  

Відомий ґрунтопоглиблювач, який встановлюється 
на плузі таким чином, що під час оранки на задану глибину 
він розпушує ущільнене дно борозни. Ґрунтопоглиблювач 
складається із стрілчастої лапи та товстої стовби.  

Недоліком такого ґрунтопоглиблювача є те, що під 
час взаємодії його з ґрунтом розпушення дна борозни 
здійснюється внаслідок стиску ґрунту лобовою поверхнею 
стовби та лапи, а такі деформації ґрунту пов'язані із 
значними енерговитратами. Крім того, ґрунтопоглиблювач 
на плузі розміщується далеко за межами полиці, в зоні, де 
знаходиться ґрунт, що зійшов з полиці. Тому стовба 
ґрунтопоглиблювача взаємодіє не лише з ґрунтом, 
піднятим стрілчастою лапою, але й з ґрунтом, обробленим 
вже корпусом плуга, що приводить до збільшення тягового 
опору.  

На рис. 2 показана принципова схема робочого 
органу для пошарового обробітку ґрунту.  

Робочий орган складається з плоскої підрізної 
частини ножа (підрізної пластина) 2 для підрізання пласта 
на заданій глибині та вертикальної відрізної частини (ножа) 1 для відрізання пласта з 
польової сторони. При цьому друга сторона пласта відділяється за рахунок сколювання 
ґрунту плоскою підрізною частиною ножа 1 також встановлені два розпушувачі великий 
3, малий 5 та відрізна пластина 4.  

Лезо плоскої підрізної частини ножа встановлене під кутом до напрямку руху γ = 
40...500, а площина плоскої підрізної частини ножа нахилена до горизонталі під кутом, за 
якого має місце сколювання пласта під час поступлення його на підрізну поверхню. Лезо 
вертикальної відрізної частини ножа нахилене до горизонтальної площини під кутом θ = 
90 - φ (φ - кут тертя ґрунту по сталі), кут різання становить δ = 15...200, при умові 
внутрішньої заточки леза.  

Робочий орган закріплений вертикальною відрізною частиною ножа до 
внутрішньої площини польової дошки на відстані від леза лемеша, достатній для вільного 
проходу підрізаного пласта, з таким розрахунком, щоб деформування нижнього шару 
ґрунту здійснювалося в зоні, де верхній пласт знаходиться на полиці і не взаємодіє з 
нижнім шаром ґрунту. При цьому розпушений нижній шар ґрунту повинен знаходитися в  

борозні під оберненим верхнім шаром.  
Такий робочий орган для пошарового обробітку ґрунту дозволяє значно зменшити 

енерговитрати та поліпшити якість обробітку.  
 

 
Рис. 2. Робочий орган. 
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Висновки: зменшення енерговитрат відбувається за рахунок зменшення маси 
ґрунту, що знаходиться на полиці корпуса плуга, а разом з тим і зменшення нормального 
тиску на польову дошку та п'ятку, які в загальному балансі сил опору складають до 50%. 
Поряд з цим зменшуються сили опору, які пов'язані з відділенням пласта від моноліту та 
його подрібненням. Крім того, робочий орган, який поглиблює орний шар, має менший 
опір, в порівнянні з існуючим ґрунтопоглиблювачем, оскільки під час підрізання пласта та 
відділення його від моноліту має місце сколювання пласта. Поряд з цим, додаткове 
подрібнення пласта здійснюється за рахунок згину його в момент сходу ззаду із плоскої 
підрізної частини ножа.  
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АНАЛІЗ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЗБЕРІГАННЯ ЗЕРНА 
 

Міняйленко І. О., Нестерчук Д. А., магістранти * 
 
Проведено аналіз сучасного стану існуючих технологій зберігання зерна в Україні і 

світі, метою якого є підвищення ефективності зберігання зерна, шляхом вибору найбільш 
оптимальних способу й умов даного процесу,а також створенням умов для 
конкурентоспроможного виробництва. 

Зернове господарство України є стратегічною і найбільш ефективною галуззю 
народного господарства. Зерно і вироблені з нього продукти завжди були ліквідними, 
оскільки вони становлять основу продовольчої бази і безпеки держави. 

Природно-кліматичні умови та родючі землі України сприяють вирощуванню всіх 
зернових культур і дають змогу отримувати високоякісне продовольче зерно в обсягах, 
достатніх для забезпечення внутрішніх потреб і формування експортного потенціалу. 
Разом із тим, подальший розвиток галузі вимагає ґрунтовної економічної оцінки, 
перегляду цілого ряду позицій щодо технічно-технологічних, організаційно-економічних 
та ринкових умов функціонування всього комплексу. 

На зниження обсягів та виробництва зерна в останні роки суттєво вплинули складні 
погодно-кліматичні умови та недостатнє матеріально-технічне забезпечення, тому 
виникла необхідність у прийнятті ряду нормативно-правових актів, якими визначені 
напрямки розвитку сільського господарства та державного контролю за наповненням і 
функціонуванням вітчизняного ринку зерна, а саме:Закон України “Про зерно та ринок 
зерна в Україні”, який визначає державну політику щодо розвитку ринку зерна як 
пріоритетного сектору економіки агропромислового комплексу України, спрямований на 
створення правових, економічних та організаційних умов конкурентоспроможного 
виробництва і формування ринку зерна для забезпечення внутрішніх потреб держави у 

                                                            
* Науковий керівник - к. т. н., доцент Стельмах В. М. 
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продовольчому, насіннєвому та фуражному зерні, нарощування його експертного 
потенціалу. 

Сприятливі грунтово-кліматичні умови України, вагомі інноваційні розробки в 
галузях селекції, насінництва та новітні технології вирощування зернових культур, 
високий попит на зернову продукцію на внутрішньому та світовому ринках дають 
підстави збільшити виробництво зерна в державі у 2015–2017 роках до 71–80 млн. т. 
Наукові установи Національної академії аграрних наук України разом із структурними 
підрозділами Міністерства аграрної політики та продовольства України розробили 
Програму «Зерно України–2015», в якій визначено шляхи нарощування виробництва 
зерна, розкрито технологічні, економічні та нормативно-правові засади вирішення 
зернової проблеми. Вирішення завдань, визначених програмою, стане важливим етапом 
реалізації державної політики в реформуванні аграрного сектора економіки України та 
підвищення ролі нашої держави в забезпеченні світової продовольчої безпеки. 

Виконання Програми дасть можливість одержати валовий збір зерна в 2015 р. в 
обсязі 71 млн. т. Таке виробництво повністю забезпечать потребу держави у 
продовольчому та фуражному зерні, а також у сировині для промислової переробки. 
Значна частина зерна (35 млн. т.) буде використовуватись для експортних поставок.  

Відповідно до розробленої Програми, передбачено збільшення урожайності в 
розрізі по зернових культурах. Прогонозовані показники наведено в табл. 1. 

Таблиця 1 
Прогнозні показники виробництва зерна в 2015 та 2017 роках. 

 
2015 рік 2017 рік Культура 

Площа 
посіву,  
тис. га 

Урожай- 
ність, ц/га

Валовий 
збір, тис. 
тонн 

Площа 
посіву,  
тис. га 

Урожай- 
ність,  
ц/га 

Валовий 
збір, тис. 
тонн 

Пшениця озима 6000 45,2 27121 6000 51,6 30960 
Тритикале 500 46,6 2330 500 52,1 2605 
Жито озиме 300 39,8 1194 300 44,6 1338 
Ячмінь озимий 1200 40,8 4901 1200 42,8 5136 
Ячмінь ярий 2200 36,0 7926 2200 37,6 8272 
Овес 320 30,7 982,4 320 34,3 1097,6 
Пшениця яра 300 34,6 1038 300 38,7 1161 
Горох 320 32,8 1049,6 320 36,6 1171,2 
Кукурудза 4000 54,7 21863 4000 60,7 24280 
Гречка 300 19,9 597 300 22,3 669 
Просо, сорго 500 42,1 2105 500 47,3 2365 
Інші зернові  та 
зернобобові 

269 31,9 858,1 269 35,2 946,9 

 
В Україні, що вирощує на даний час 30-40 млн. т. зерна, через недостатньо 

розвинену матеріально-технічну базу з переробки й зберігання врожаю щорічні втрати 
сягають 8 млн. т. на суму майже 800 млн. дол. США. Кількісні втрати супроводжуються 
зниженням якості, посівних та продовольчих кондицій зерна. При цьому найбільші втрати 
в господарствах, де погана матеріально-технічна база обробки та зберігання зерна. 
Водночас у високорозвинених країнах Європи та Америки ці втрати не перевищують 1-
2%- технічно-неминучий мінімум. 

Зернова маса, що надходить від комбайна, є неоднорідною за вологістю та 
стиглістю. Так, за умов прямого комбайнування за середньої вологості зерна 17-18% у 
ньому міститься значна кількість зерна вологістю 24-28%. Неоднорідність зернового 
вороху за високої температури в період збирання врожаю сприяє інтенсивному диханню 
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зерна та розвитку мікрофлори. Уже в перші 12 год. температура в насипу починає 
підніматися, ще через одну-дві доби спричинює розвиток плісняви, накопичення СО2, 
зникнення кисню із міжзернового простору та суцільне самозігрівання зернової маси. 
Втрачається схожість унаслідок пошкодження зародка.  

Тому досить вагома роль належить засобам обробки й способам зберігання зерна. А 
результати наукових досліджень і практичний досвід свідчать, що, завдяки оптимальному 
вибору й цілеспрямованості технологій у післязбиральний період можна суттєво 
поліпшити не тільки вологість, чистоту і розмір зерна, а й його хлібопекарські та посівні 
якості. 

Збереженість зерна до його реалізації - досить складне завдання, особливо 
останніми роками, коли більшість сільськогосподарських виробників зберігають збіжжя 
безпосередньо в господарстві. Труднощі в організації зберігання зерна зумовлюються 
його фізіологічними та біохімічними властивостями.  

Різні партії зерна, особливо свіжозібраного, характеризуються відмінними фізико-
біохімічними процесами, які можуть посприяти поліпшенню чи погіршенню його якості 
під час зберігання.  

Це обумовлено тим, що в зерні як у складній біохімічній системі постійно 
відбуваються фізико-хімічні та біологічні процеси, які, залежно від умов зберігання, 
можуть призвести до поліпшення чи погіршення, а то й до повної загибелі зерна. Це 
стосується й насіння. Посівне насіння повинно мати високу схожість і здатність 
формувати здорові й сильні рослини нового покоління, тож і зберігати його потрібно в 
сприятливому середовищі. 

Зберігати зерно без втрат і зниження якості важко, тому що воно одночасно є 
живим організмом і сприятливим середовищем для розвитку різних представників 
мікроорганізмів, шкідників та хвороб, кліщів, гризунів. Зерно, як будь-який живий 
організм, дихає, і при цьому втрачається його маса, підвищується температура й вологість. 
Таким чином, зберігання зерна породжує певні труднощі, пов'язані з втратою його маси та 
погіршенням якості. 

Вважають, що умови зберігання насіннєвого й продовольчого зерна забезпечені 
тоді, коли дихання його проявляється дуже слабо, а для повної збереженості потрібно 
вологість знизити до мінімуму, що сприятиме доброму підтримуванню життєздатності 
збіжжя. У зернових сховищах за вологості нижче 14% і температури нижче 20°С дихання 
зерна сповільнене, але воно підвищується в міру зростання вологості та температури. 

Зерно, що надходить на зберігання, досить різноманітне за якістю та іншими 
властивостями. Завдання полягає в тому, щоб правильно визначити його стан і в жодному 
разі не допустити зниження його продовольчих та посівних якостей у процесі зберігання. 

Водночас досить важливо зберегти високі посівні й технологічні властивості зерна 
на період використання. Це можливо лише за умови застосування оптимальних режимів 
зберігання. Режими зберігання зерна визначаються його стійкістю, яка залежить від його 
хімічного складу, фізичної структури, реакції на вплив зовнішнього середовища тощо. 

Режим зберігання має сприяти створенню й стійкому підтриманню таких умов 
середовища й такого стану зернової маси, за яких фізіологічну активність буде зведено до 
мінімуму й основні чинники, які призводять до псування зерна, не зможуть проявитися. 

У світовій практиці використовують такі режими зберігання зерна: 
1) зберігання зерна в сухому стані за принципом ксероанабіозу (часткове 

зневоднення); 
2) зберігання вологого зерна в охолодженому стані (за принципом психроанабіозу); 
3) зберігання зерна без доступу повітря, тобто в герметичних умовах (на основі 

принципу нарко- або анабіозу). 
Режим зберігання зернових мас у сухому стані, що базується на зниженій 

фізіологічній активності багатьох компонентів зернової маси за нестачі в них вологи, 
можна обгрунтувати браком вільної вологи в зерні, яка могла б брати безпосередню 
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участь у процесах обміну речовин у клітинах. Брак вільної вологи в зерні не сприяє 
розвитку мікрофлори. У зерновій масі через нестачу вологи припиняється розвиток кліщів 
і певною мірою знижується життєдіяльність деяких комах. 

Дихання сухого зерна, тобто зерна з вологістю до 14%, за будь-якої температури 
зберігання таке незначне, що практично його неможливо виявити. Сухе зерно, якщо 
тільки під час збирання в нього не потрапили вологі рештки, від яких волога може 
передатися зерновій масі, не піддається самозігріванню, воно стійке під час зберігання. 

У нашій країні, як і за рубежем, режим зберігання зерна в сухому стані має 
найбільше поширення. Цей режим забезпечує потрібні умови для підтримання високої 
життєздатності насіння протягом усього періоду зберігання, при цьому відмінно 
зберігаються технологічні й хлібопекарські властивості продовольчого зерна. До 
критичної відмітки вологість зерна доводять з допомогою сушарки (теплова, повітряна, 
сонячна, хімічна). 

Особливе значення для зберігання сухого зерна має температура. Численними 
дослідженнями встановлено, що сухе насіння краще зберігає схожість та інші властивості 
за знижених температур (від 4 до 10°С). 

Зберігання зерна в охолодженому стані є одним із засобів, що забезпечує його 
збереженість. Навіть у разі зберігання сухого зерна його охолодження дає помітний 
додатковий ефект і збільшує ступінь консервації сухої зернової маси. 

Охолодження насіння, особливо до мінусових температур, сприяє різкому 
зниженню активності фізіолого-біохімічних процесів, припиненню розвитку 
мікроорганізмів і зернових шкідників. Тому цей спосіб широко використовують на 
практиці під час зимового зберігання насіння та для убезпечення свіжозібраного 
насіннєвого зерна підвищеної вологості від псування в доосушувальний період. 

Але лише висушування не достатньо, тому що сухе зерно, особливо за підвищеної 
температури, пошкоджують шкідники. Тож його треба ще й охолодити. Охолодження 
зерна значно впливає і на тривалість післязбирального дозрівання. 

Кращу збережуваність насіння за знижених температур можна пояснити тим, що 
під їхнім впливом у зерні знижується активність життєвих процесів (наприклад, дихання) 
мікроорганізмів і шкідників. 

Тепер актуальним є вивчення впливу знижених температур на технологічні й 
посівні властивості зерна з підвищеною вологістю, що обумовлено великими обсягами 
його виробництва, високими темпами збирання, а іноді ще й несприятливими погодними 
умовами. Проте до охолодження зерна, насамперед вологого, потрібно підходити 
диференційовано. Свого часу сире й вологе зерно рекомендували не тільки охолоджувати, 
а й проморожувати. 

У зв'язку з цим досить важливим для практики зберігання зерна є встановлення 
нижньої критичної температури для охолодження. Якщо колись була поширена думка про 
доцільність охолодження зернової маси до максимально можливих низьких температур у 
даних умовах (навіть до "проморожування насіння"), то тепер вважають, що надлишкове 
охолодження зернових мас часто призводить до негативних наслідків. Охолодження 
зернових мас до 0°С або незначних негативних температур, вважають, забезпечує їхню 
збереженість і полегшує успішний перехід до умов весняно-літнього зберігання. 

Важливим з практичного й теоретичного погляду є вплив охолодження на зміну 
посівних і технологічних якостей вологого зерна. 

Вологе зерно, яке зберігали за знижених температур, коли послаблені всі біохімічні 
процеси й розвиток мікроорганізмів, мало меншу схожість і енергію проростання, ніж 
зерно, яке висушили відразу після збирання врожаю й зберігали в сухому стані. 

Низькі температури (в межах -5...-15°С) не впливають негативно на схожість зерна, 
але можуть сприяти незначній зміні в його білковому комплексі, що позначається на 
хлібопекарських властивостях. 

Останнім часом за кордоном активного поширення набуло герметичне зберігання 
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збіжжя, яке застосовують як для боротьби зі шкідниками в сухому зерні, так і для 
убезпечення від розвитку плісняви у вологому зерні. Незалежно від вологості продукту, 
метод герметичного збереження засновано на принципі зниження концентрації кисню в 
сховищах до рівня, за якого гинуть шкідники й пліснява або відбувається їхня інактивація. 
Безкисневу атмосферу в герметичному сховищі утворюють самі шкідники, або вона 
створюється штучним способом.  

Переважна кількість шкідників і мікроорганізмів для свого розвитку потребують 
кисню й гинуть чи не розвиваються в атмосфері з його низьким вмістом. Це відбувається 
за герметичного зберігання зерна. Шкідники швидко використовують наявний кисень і 
гинуть, якщо рівень його знижується до 2% об'єму повітря міжзернового простору. Але 
деякі мікроорганізми, наприклад окремі види дріжджів і велика кількість видів бактерій, 
можуть дихати в середовищі без кисню. Вони розщеплюють вуглеводи не повністю й 
виділяють молочну чи оцтову кислоти або етиловий спирт. Проте за анаеробного дихання 
утворюється значно менше теплової енергії, ніж за аеробного. 

Зберігання зерна є завершальним етапом у процесі його виробництва й має велике 
значення для отримання продуктів високої якості, а вибір режиму зберігання для кожної 
партії зерна, залежно від її початкової якості та цільового призначення, є досить 
важливою технологічною операцією. 
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Вступ. Реформування сільського господарства України в ринкових умовах вимагає 

принципово нових підходів до рішення продовольчої проблеми за рахунок реалізації 
максимального потенціалу тваринництва й, у першу чергу – кормовиробництва. Сьогодні 
тваринництво знаходиться в досить скрутному становищі. Це трапилось у зв'язку з 
розформуванням великих тваринницьких комплексів та появою великої кількості малих 
ферм та фермерських господарств, які займаються тваринництвом. Система машин, 
розроблена для тваринництва, виявилася застарілою та такою, яку неможливо 
використати для обслуговування невеликого поголів'я тварин. У зв'язку з цим для 
розширення функціональних можливостей аграрного комплексу шляхом організації 
виробництва комбікормів безпосередньо в господарствах-виробниках тваринницької 
продукції виникла необхідність розробки нових технологій та малогабаритного, 
високоефективного технологічного обладнання. 

Актуальність теми. Змішування сипких компонентів комбікормів, яких в Україні 
виробляють близько 2,3 млн. тон на рік, є найбільш відповідальним і складним процесом, 

                                                            
* Науковий керівник – д.т.н., професор Грабар І.Г. 
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механізм дії якого головним чином залежить від конструкції робочих органів, реологічних 
властивостей компонентів змішування, і може бути достовірно описаний лише на підставі 
системного підходу з використанням теорій подібності, моделювання та імовірності. Тому 
виникла необхідність розробки науково-технічних засад, пов’язаних із змішуванням 
сипких компонентів в процесі виробництва комбікормів за умови технологічного 
забезпечення високої якості змішування сипких компонентів та зменшення тривалості 
циклу змішування.  

Таким чином, дослідження технологічного процесу змішування комбікормів з 
використанням швидкохідних гвинтових змішувачів із тонкошаровим динамічним 
змішуванням компонентів, які більшою мірою ніж існуючі змішувачі відповідають 
вимогам ресурсозберігаючих технологій, є актуальною задачею, вирішенню якої 
присвячена дана робота. 

Мета і завдання дослідження. Метою даної роботи є підвищення ефективності 
змішування сипких компонентів комбікормів шляхом удосконалення конструкції 
швидкохідного гвинтового змішувача із тонкошаровим динамічним змішуванням 
компонентів. 

Для досягнення поставленої мети в роботі було визначено такі завдання: 
- визначити та обґрунтувати основні фактори, що впливають на процес 

динамічного тонкошарового змішування сипких компонентів комбікормів; 
- на підставі системного підходу з використанням теорій подібності, моделювання 

та імовірності розробити методологію дослідження процесу змішування сипких 
компонентів та визначення основних конструктивних і технологічних параметрів 
швидкохідного гвинтового змішувача;  

- провести комплекс експериментальних досліджень для визначення вмісту 
контрольного компоненту суміші та на її коефіцієнта неоднорідності; 

- провести виробничу апробацію нового процесу тонкошарового динамічного 
змішування компонентів комбікормів й оцінити його техніко-економічну ефективність. 

Об'єкт дослідження – технологічний процес тонкошарового динамічного 
змішування сипких компонентів при виробництві комбікормів.  

Предмет дослідження – показники якості тонкошарового динамічного змішування 
сипких компонентів комбікормів в залежності від конструктивно-технологічних 
параметрів швидкохідного гвинтового змішувача.  

Методи дослідження. Завдання, поставлені у роботі, вирішувалися за допомогою 
теоретичних та експериментальних методів. 

Теоретичні дослідження ґрунтувались на основних положеннях фізики, технічної 
механіки,методах диференціальних обчислень та теорії імовірності, математичного 
моделювання, прикладного програмування.  

Визначення вмісту контрольного компоненту та коефіцієнта неоднорідності суміші 
проводились згідно стандартних методик.  

Основний матеріал. У роботі доведено необхідність виробництва комбікормів в 
умовах господарства та важливість технологічного процесу змішування сипких 
компонентів при виробництві комбікормів, запропоновано класифікацію змішувачів 
сипких кормів, виконано аналіз існуючих способів та засобів змішування сипких 
компонентів при виробництві комбікормів, зроблено багатокритеріальний аналіз 
змішувачів основних типів, на основі якого доведено, що найбільш перспективним для 
комбікормового виробництва є швидкохідний гвинтовий змішувач з тонкошаровим 
динамічним змішуванням компонентів, що дозуються, який забезпечує високу якість 
змішування сумішей при зменшенні тривалості змішування. Висвітлено методи оцінки 
якості змішування. 

Наука і практика свідчать, що при правильному об’єднані в раціонах різноманітних 
компонентів, наприклад зерна з бобовими культурами і травами, можна значно підвищити 
їхню біологічну ефективність. Так добавка гороху в кількості 25 % до маси зерна пшениці, 
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збільшує біологічну ефективність суміші на 120 %, добавка 7-15 % сої до пшениці – 
удвічі. Горох у суміші із сорго в пропорції 20:80 збільшує біологічний ефект утроє. 
Невеличка добавка зерна до трави підвищує загальний ефект суміші в 1,5-2,5 рази.  

Ефективне використання поживних речовин комбікормів можливе лише за умови 
подрібнення компонентів до необхідного ступеня помелу. 3 урахуванням цих вимог 
сировина, що надходить на виробництво, розподіляється на дві групи: перша, що не 
підлягає подрібненню (висівки, борошно, БВД, порошкоподібні мінеральні домішки й ін.) 
і друга – та, що підлягає обов'язковому подрібненню (усі види зернофуражу, макуха, 
шрот, крейда, кухонна сіль і ін.). 

Тому розрізняють три фракції помелу зерна: тонкий – розмір подрібнених часток – 
0,2-1 мм; середній – у подрібненій масі переважають частки розміром 1-1,8 мм і грубий – 
1,8-2,8 мм. В усіх фракціях помелу небажана наявність пиловидних часток, що можуть 
збиватися в грудки. Таких часток у зерні повинно бути не більш 20 %. Великій рогатій 
худобі, у залежності від віку, рекомендується згодовувати комбікорми середнього і 
грубого помелу, а свиням – тонкого помелу. 

Проте, як зазначалося вище, потреба тварин у поживних, мінеральних і біологічно 
активних речовинах, як правило, не відповідає вмісту цих речовин в окремих кормах, тобто 
найкраще використання поживних речовин досягається при згодовуванні тварині не окремих 
видів кормів, а їхніх сумішей. При правильному доборі компонента кормової суміші відсутня 
кількість живильних речовин в одному компоненті, доповнюється підвищеним змістом в 
інших, в результаті чого можна цілком перекрити потребу тварини в живильних речовинах у 
відповідності до її виду, віку, продуктивності і фізіологічного стану. 

Основою для складання рецептів комбікормів є норми годівлі 
сільськогосподарських тварин, а також розроблені з урахуванням цих норм діючі в 
країнах стандарти на комбікорми для тварин відповідних вікових та виробничих груп. 

Рецептурний склад комбікормів, показники поживності й технології виготовлення 
повинні відповідати тварині, якій вони призначені, у тому числі їхнім генетичним 
можливостям і умовам змісту [3]. 

Зоотехнічною наукою й практикою встановлено, що при згодовування 1 т 
повноцінних комбікормів можна додатково одержати 250 – 300 кг молока, або 24 кг м'яса, 
а в птахівництві – 750 – 900 яєць. При цьому підвищується продуктивність тварин на 
25...30 %, скорочуються строки відгодівлі й на 15...20% зменшуються витрати кормів на 
одиницю продукції [1, 4].  

Як установив В.М. Аблаутов, гарна якість змішування кормів збільшує приріст 
маси тварин на 10 % . 

Визначення оптимальної продуктивності технологічного процесу змішування 
сипких компонентів здійснювали за допомогою розробленого швидкохідного гвинтового 
змішувача. 

На підставі аналізу, проведених власних теоретичних досліджень, попередніх 
пошукових експериментів, були обрані фактори, що варіюють: 

- радіус кожуху надгвинтового простору, Rk; 
- довжина зони дозування контрольного компоненту, L; 
- частота обертання гвинта змішувача,  . 
Інші фактори, що визначають процес, приймалися постійними. 
Вивчався вплив цих конструктивних параметрів швидкохідного гвинтового 

змішувача на його продуктивність. границі варіювання факторів прийняли з теоретичних 
обміркувань та попередніх досліджень автора [5]. 

Внутрішній радіус кожуху надгвинтового простору змінювали зміною дуги кожуху 
надгвинтового простору в межах від 0,11 до 0,15 м. Зміна довжини зони дозування 
контрольного компоненту здійснювалося в межах від 0,12 до 0,18 м зміною положення 
вертикальних перегородок у бункері-дозаторі. Частоту обертання гвинта змішувача 
змінювали в межах 40…80 с-1 за допомогою електродвигуна постійного струму. 
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На лабораторній установці при постійних параметрах дозуючого сипкого матеріалу 
(пшениця, що подрібнена до часток розміром не менш 3 мм) вивчали залежність 
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Рис.1Продуктивність гвинтового змішувача Q  у функції від внутрішнього радіуса 
кожуха kR  і частоти обертання   при довжині зони дозування контрольного 

компоненту L=0,15 м. 
 
Аналіз (рис.1) та перетин (рис. 2) показав що зі збільшенням внутрішнього радіуса 

кожуха  1x,Rk  продуктивність змішувача знижується. Такий характер кривої 

продуктивності зв'язаний з тим, що внутрішній радіус kR  в квадратичній залежності 

впливає на величину робочої поверхні поперечного перетину гвинта змішувача 

 22 rRF   . Тому при збільшені внутрішнього радіусу kR частинки сипкого 

матеріалу повинні подолати більший шлях, перш ніж знову потраплять на витки гвинта. 
Така закономірність зміни продуктивності залежно від внутрішнього радіусу зберігається 
й при збільшенні довжині зони дозування контрольного компоненту й частоти обертання 
гвинта (рис. 2). Тому, виходячи з максимальної продуктивності (рис. 2), варто вибирати 
внутрішній радіус кожуху в межах kR = 0,11…0,12 м. 
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Рис. 2. Залежність продуктивності змішувача Q , кг/свід внутрішнього 

 радіусу кожуху kR . 

 
З підвищенням частоти обертання гвинтового змішувача (рис.1 та 3) параметр 

оптимізації спочатку росте від Q =1,5 кг/с ( L =0,12 м; kR =0,11 м) при нижньому рівні 

фактора 3x  до 4,22 кг/с при нульовому рівні фактора 3x , потім знижується до 3,75 кг/с 

при верхньому рівні фактора 3x ( L =0,15 м; kR =0,13 м). Тому слід обирати частоту 

обертання гвинта змішувача до нульового рівня фактору 3x , де йде постійний зріст 

продуктивності змішувача (рис. 3).  
Таку залежність продуктивності Q  гвинтового змішувача від частоти його 

обертання   можна пояснити тим, що даний параметр гвинтового змішувача впливає 
пропорційно на продуктивність і зворотньопропорційно на коефіцієнт заповнення гвинта 

зK , який залежить від довжини зони дозування контрольного компоненту, L (рис. 4). При 

менших частотах обертання гвинта, коли швидкість витікання матеріалу в бункері 

b постійна і більше осьової швидкості гвинта ос продуктивність змішувача з 

підвищенням частоти обертання гвинта росте. Однак при bос    досягши 

максимального значення, а потім при перевищенні осьовою швидкістю гвинта швидкості 
витікання матеріалу ( bос   ), вона починає знижуватися, у зв'язку з тим, що змішувач 

не цілком забезпечується дозуючим матеріалом. 
Тому для забезпечення повноти заповнення гвинтового змішувача сипким 

матеріалом у бункері-дозаторі нами пропонується установити у зоні дозування шторку, 
яка дозволяє поступати сипким компонентам тонкими шарами.  

Крім досягнення максимальної продуктивності гвинтового змішувача необхідно 
враховувати такий якісний показник роботи змішувача як коефіцієнт неоднорідності 
суміші. Тому експериментально визначали залежність продуктивності гвинтового 
змішувача й коефіцієнта неоднорідності суміші при визначених параметрах частоти 
обертання гвинта  , довжини зони дозування контрольного компоненту, L та 
внутрішнього радіусу кожуху надгвинтового простору Rk. 

На рис. 3 показана залежність коефіцієнта неоднорідності суміші  ,% від частоти 
обертання гвинта  , с-1 при довжині зони дозування контрольного компоненту L= 0,15 м.  
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Рис.3. Залежність продуктивності змішувача Q , кг/с та коефіцієнта неоднорідності 

суміші , % від частоти обертання гвинта змішувача   , c-1. 
 

 
Рис.4. Залежність продуктивності змішувача Q , кг/свід довжини зони дозування 

контрольного компоненту, L. 
 
Продуктивність змішувача визначали на подрібненому зерні пшениці до часток 

розміром менше 3 мм, у яке було додано 10 % пшона розміром до 2 мм. Для вивчення 
питання про можливості регулювання продуктивності змішувача аналізували зміну 
коефіцієнта неоднорідності суміші і продуктивності в залежності від частоти обертання 
гвинта. 

Аналіз рис.3 показав, що зі збільшенням продуктивності змішувача коефіцієнт 
неоднорідності суміші спочатку зменшується, досягаючи мінімуму, потім зростає. 
Помітне збільшення її починається, коли залежність продуктивності змішувача 
наближається до максимального значення. Причому мінімум коефіцієнта неоднорідності 
суміші не збігається з максимумом продуктивності, а зміщений трохи вліво. 
Мінімальному значенню коефіцієнта неоднорідності суміші   = 4,4…4,5 % відповідає 
режим обертання гвинта змішувача 55...60 с-1, при цьому його максимальна 
продуктивність складає 4,0…4,1 кг/с. Максимальній продуктивності змішувача 4,10…4,22 
кг/с відповідає частота обертання гвинта змішувача – 62...68 с-1, але коефіцієнт 
неоднорідності суміші складає вже   = 4,6…4,9 %. Приймаємо компромісне рішення й 
обираємо максимальну продуктивність змішувача 4,0…4,1 кг/с при частоті обертання 
гвинта змішувача 55...60 с-1 і коефіцієнті неоднорідності суміші   = 4,4…4,5 %. 

На підставі аналізу приймаємо, що найбільш оптимальним режимом роботи 
гвинтового змішувача також є наступні параметри: довжина зони дозування контрольного 
компоненту L= 0,13…0,17 м (рис.4 при максимальної продуктивності 4,6…4,7 кг/с), радіус 
кожуху надгвинтового простору Rk= 0,10...0,12 м.  
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При цьому похибка складає 1,2…3,9%, що знаходитися у межах 5% похибки в 
інженерних дослідженнях і вказує на адекватність теоретичних розрахунків та 
експериментальних даних. 

Висновки: 
1. Аналіз технологічних схем змішувачів сипких матеріалів безперервної дії 

показав, що суміщення вузлів дозування, змішування та транспортування в одному 
механізмі із спільним робочим органом у вигляді швидкохідного гвинтового конвеєра з 
тонкошаровим завантаженням компонентів у змішувач, дозволяє значно покращити якісні 
показники змішувача. 

2. На підставі системного підходу з використаннямтеорій подібності, моделювання 
та імовірності розроблена методологія дослідження процесу змішування сипких 
компонентів у швидкохідному гвинтовому змішувачі,яка припускає створення підсистем: 
дослідження процесу; дослідження машин та обладнання; дослідження кормової суміші і 
виявлення внутрішнього суттєвого фактору, яким є процес тонкошарового динамічного 
змішування компонентів суміші. 

3. Визначено умови подібності та зв’язків масштабних коефіцієнтів, за якими 
можна здійснити перехід від фізичної моделі до математичної (комп'ютерної), а потім і до 
натурального зразку змішувача за допомогою лінійного масштабного коефіцієнту, який 
повинен бути не більше 30, при співвідношенні довжини моделі камери змішування і її 
діаметру 2…3. 

4. За результатами проведених експериментів визначені раціональні значення 
конструктивно-технологічних параметрів гвинтового змішувача (діаметр гвинта 
0,22…0,24 м; радіус кожуха надгвинтового простору 0,11…0,12 м; товщина шарів сипких 
компонентів, що дозуються – 20…25 мм), що забезпечують максимальну продуктивність 
змішувача (3,3…3,8 кг/с) та якісне перемішування (коефіцієнт неоднорідності суміші 
3,7…3,8%). 
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УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗАЦІЇ ВИРОЩУВАННЯ ТА ЗБИРАННЯ ОЗИМОЇ 
ПШЕНИЦІ В ІНСТИТУТІ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ПОЛІССЯ НААН З 

МОДЕРНІЗАЦІЄЮ КОНСТРУКЦІЇ ПЛОСКОРІЗА 
 

Бабич М. О., студент * 
 
Розглянута можливість оптимізації конструктивно-експлуатаційних параметрів 

плоскоріза з можливістю проведення глибокого розпушування грунту (на прикладі 
культиватора плоскоріза КПШ-5). 

Озима пшениця — основна злакова культура, яка дає високоякісне продовольче 

                                                            
* Науковий керівник – асистент, Климчук А.М. 
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зерно. Особливий хімічний склад зерна пшениці, тобто наявність у ньому білків з 
незамінними амінокислотами, вуглеводнів, жирів та вітамінів найкраще підходить для 
харчування людини. Зерно сильної озимої пшениці містить не менше 14 % білка, 28 — 32 
% клейковини. Найвищу цінність мають сильні сорти пшениці, які здатні забезпечити 
випічку високоякісного хліба. 

Зерно пшениці має велику поживну цінність і краще, ніж зерно інших культур, 
відповідає вимогам харчування. Його переробляють на борошно, крупу, крохмаль тощо. 

Пшеничний хліб має високі смакові і харчові якості, а пшеничне борошно, крім 
того, широко використовують для виготовлення макаронів, печива та інших виробів. 
Якість борошна і хлібних виробів насамперед залежить від вмісту білка, кількості та 
якості клейковини у зерні. При лущенні стерні й дискуванні ґрунту після зернових 
колосових культиваторами і плоскорізами (КПШ-5 і КПЕ-3,8 та ін.) зберігається до 70% 
стерні, яка, прикриваючи ґрунт, у 3-5 разів знижує еродуючу силу дощу і запобігає 
утворенню ґрунтової кірки при зливах. Завдяки цьому зменшується небезпека змиву 
ґрунту і втрат опадів із стоком. 

Плоскорізи КПШ-5 і КПШ-9 особливо ефективні для лущення стерні в Степу і 
Лісостепу на полях, засмічених гірчаком повзучим, будяком польовим. Після просапних, 
особливо кукурудзи, післяжнивні рештки якої довго мінералізуються в ґрунті, показники 
якості й протиерозійної стійкості обробітку ґрунту вищі при застосуванні для лущення 
стерні дискових борін і лущильників. 

При його проведенні тут повніше подрібнюються вегетуючі бур'яни, корені й 
післяжнивні рештки і вони більше змішуються з розпорошеним верхнім шаром ґрунту. В 
результаті підвищується проективне вкриття поверхні, армування мульчею рослинних 
решток верхнього шару і його стійкість як проти змиву, так і проти видування. 

У разі випадання інтенсивних злив шаром понад 40мм ґрунт обробляти 
плоскорізом мілкіше 8-10см недоцільно. В цьому разі мілкорозпушений шар не може 
вмістити цих опадів, а піднятий водою з гладенької поверхні дна борозни ґрунт може 
змиватися суцільним шаром на всю глибину обробітку. Це явище особливо небезпечне на 
довгих угловинних схилах і на полях з малою кількістю післяжнивних решток (горох). 

Вважають, що стокорегулювальна ефективність більше залежить від глибини 
обробітку і менше - від способу. Глибокорозпушений орний шар - основний резервуар для 
поглинання талих вод, особливо при швидкому таненні снігу і глибокому промерзанні 
ґрунту взимку. Ґрунтопоглиблення необхідне для поліпшення фізико-хімічних 
властивостей дерново-глейових ґрунтів і окультурення підорного шару всіх середньо- і 
сильнозмитих. Тут воно на кожний сантиметр поглиблення понад 20см зменшує стік води 
на 1-2 мм і змив ґрунту на 0,5-0,6 т/га. 

Вплив глибокого розпушування ґрунту на його водопроникність незначний на 
легких супіщаних і піщаних ґрунтах і посилюється на важких, де вбирання води ґрунтом 
затримується наявністю ущільненої підошви. 

Глибоке розпушування зменшує кількість мікропор, де вода утримується з більшою 
силою і тим самим прискорює проникнення її в глибину, поліпшує розвиток кореневої 
системи, що, в свою чергу, підвищує рівень продуктивного використання вологи і 
поживних речовин. 

Безполицевий обробіток. Обробіток ґрунту плоскорізними знаряддями в системі 
ґрунтозахисного землеробства ефективний за посушливих умов на ґрунтах легкого і 
середнього механічного складу і на полях, які зазнають переважно вітрової ерозії.  

Значення залишених на поверхні ґрунту післяжнивних решток при такому 
обробітку важливе не тільки в зменшенні видування дрібнозему, а й у збільшенні 
нагромадження снігу, воно позитивно проявляється в захисті поверхні від руйнівної дії 
дощу і меншому змиві його під час злив і весняного сніготанення. 

Плоскорізний обробіток, як показують досліди, недоцільний після зернової 
кукурудзи, яка є попередником ярих зернових і самої кукурудзи. В цьому разі 
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спостерігається незадовільне кришіння скиби, слабке сепарування ґрунту і збереження на 
поверхні розпорошених агрегатів. В результаті при відтаванні та дощах узимку на 
поверхні за такого обробітку утворюється диспергійний шар ґрунту товщиною до 3мм, 
який знижує водопроникність у 5 разів і більше. Посилення стоку води під час весняного 
сніготанення часто зумовлюється і негативним впливом "глянцевого дна" борозни, яке 
утворюється внаслідок депресивної дії лап плоскоріза на ґрунт під час обробітку його за 
підвищеної вологості. 

Ґрунтообробний робочий орган, який складається зі стояка та розпушувальної лапи 
з різальним лезом, що містить виступи та впадини. При використанні цього робочого 
органу на поверхні ґрунту зберігається велика кількість ерозійно-небезпечних часток, що 
негативно впливає на якість ґрунту.  

 

 
Рис. 1. Робочий орган плоско різа. 

 
Відомий робочий орган не забезпечує високої якості обробки ґрунту із-за підвищеного 

випаровування вологи при культивуванні. Окрім того, при роботі таким пристроєм потрібно 
значне тягнуче зусилля внаслідок швидкого притуплення різальної кромки леза, при цьому 
ефективність підрізання рослинних залишків кореневих систем знижується.  

В основу ґрунтообробного робочого органу поставлена задача шляхом внесення змін 
до його конструкції забезпечити підвищення якості обробітку ґрунту, а також зниження 
тягового опору під час роботи. Вказана задача досягається тим, що в відомому 
ґрунтообробному робочому органі, який містить стояк, розпушувальну лапу з лезом, що має 
виступи та впадини і різальну кромку з одностороннім загостренням, новим є те, що виступи 
різального леза мають гострі вершини, нижня площина якого нахилена до площини, 
перпендикулярної вертикальній осі стояка на кут 10-15°, а верхня - на кут 23-30°.  

При цьому на стояку над різальним лезом закріплений обмежувач глибини різання 
клиноподібної форми, а з протилежного боку стояка закріплений за допомогою тяги 
коток, що має форму "ввігнутої діжі", діаметр в середній частині якого складає 0,9-0,6 
діаметру на його краях, при цьому обмежувач глибини різання і тяга закріплені на стояку 
з можливістю переміщення і фіксування за його висотою, а сам стояк виконано 
"плаваючим" в напрямному вузлі з фіксатором. На рис. 1 зображений ґрунтообробний 
робочий орган вид з верху та збоку. 

До складу ґрунтообробного робочого органу входять стояк 7, розпушувальна лапа з 
різальним лезом 11, що має виступи та впадини. Різальна кромка виконана з 
односторонньою заточкою. На стояку закріплені на осях 10 обмежувач глибини різання 
клиноподібної симетричної форми, а з протилежного боку стояка - тяга 7, коток 9 в формі 
"ввігнутої діжі". Нижня площина різального леза нахилена до площини, перпендикулярної 
вертикальній осі стояка на кут α1 = 10-15°, а верхня на кут α2 = 23-30°. Діаметр котка в 
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його середній частині складає 0,9-0,6 діаметру на його краях. 
Пристрій працює так: При русі робочого органу лезо розпушувальної лапи 

підрізує шар ґрунту, який, находячи на його хвилясту поверхню, зазнає дії змінних за 
величиною вертикальних складових сил інерції. Нерівномірне "поле" цих сил, викликаних 
рельєфом різальної кромки леза (виступ-впадина) викликає руйнування шару та кореневих 
систем рослинних залишків деформацією розривання з зсувом. 

Горизонтальні складові сил різання багаторазово змінюються за величиною від "0" 
до максимальних значень (на гострому виступі), чим забезпечується більший ефект 
зрізання рослинних залишків. Окрім того, запропонована в запропонованому 
грунтообробному робочому органі конструкція різального леза з гострими вершинами та 
значеннями кутів α1 та α2 обумовлюють його самозагострення, що знижує тяговий опір 
при роботі даного пристрою на 20-30%. 

При значеннях кутів α1<10° та α2<23° погіршується процес самозагострення та 
виникає велика вірогідність "проковзування" та виштовхування лапи на поверхню 
оброблюваного шару ґрунту, а при значенні кутів α1>15°, α2>30° суттєво зростає тягове 
зусилля, підвищується швидкість зношення, знижується ефективність зрізування 
рослинних залишків. 

Закріплений на стояку 1 обмежувач глибини різання 4 виконує, окрім функції 
захисту стояка від швидкого зношення, функцію регулятора глибини різника. Оскільки 
обмежувач глибини різання жорстко закріплений на стояку, то для різної глибини різання 
використовують різні його типорозміри. 

При русі робочого органу ґрунтовий шар, надходячи спочатку на поверхню леза 11, 
упирається в обмежувач глибини різання 4 та, за рахунок його форми перемішуючись по 
передній поверхні, упирається в верхню частину обмежувача. Виникаючі при такому русі 
сили підтримують робочий орган на постійній глибині. Наявність в ґрунтообробному 
робочому органі котка, закріпленого на стояку за допомогою осі та тяги, який має форму 
ввігнутої діжі, суттєво змінюють характер та ефективність оброблення ґрунту. 

Під час руху ґрунтообробного органу за допомогою розпушувальної лапи з лезом 
здійснюється зрізування бур'янів та розпушення ґрунту. При цьому безпосередньо за 
стояком та різальною кромкою леза розкриття ґрунту досягає 200-300 мм, що викликає 
підвищення випаровування вологи. Для попередження цього небажаного явища в пристрої 
використовується вільно підвішений за допомогою тяг та осі коток. Робоча поверхня 
котка виконана ввігнутою, що забезпечує зворотний напрямок руху підрізного шару 
ґрунту в зону його розкриття стояком. 

Рельєф ввігнутої поверхні, в залежності від виконуваної роботи та стану ґрунту, 
може бути виконаним з шипами, шнековою зустрічною спіраллю, спрямованою з країв, 
що підсилює ефект руйнування тонкого зернового шару для гарантованого підсушування 
кореневої системи рослинних залишків та закривання ґрунтом борозни. 

Діаметр в середній частині котка становить 0,9-0,6 від діаметру на його краях, і це 
співвідношення визначається в залежності від стану ґрунту. 

Пристрій може бути використаним в чотирьох режимах роботи: 
- з обмежувачем глибини різання при жорстко закріпленому стояку; 
- з обмежувачем та "плаваючим" стояком; 
- без обмежувача, але з "плаваючим" стояком; 
- без обмежувача при жорстко закріпленому стояку.  
Висновки: використання запропонованої конструкції ґрунтообробного робочого 

органу забезпечує підвищення якості оброблення ґрунту за рахунок зменшення 
випаровування вологи, стабілізування глибини оброблення, ефективності різання 
кореневих систем рослинних залишків, а також зниження тягового опору за рахунок 
самозагострення різального леза під час роботи. 
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Голяка О.П., Марцінкевич В.О., Коновалов О.В., студенти * 

 
При передачі потужності від вітроколеса вітроелектричної установки до споживача 

частина потужності втрачається у передачі. Тому при проектуванні вітроелектричних 
установок, які застосовуються при понижених середньорічних швидкостях вітру (V 4м/с) 
дуже важливо вибрати вид передачі з найвищим ККД. 

Для передачі потужності застосовуються різні види передач : механічну, 
гідравлічну,пневматичну та змішану. Механічна передача потужності від вітрового 
двигуна споживачу (рис.1) є найбільш розповсюдженою, оскільки достатньо проста в 
конструктивному відношенні та має найбільший, серед інших способів передачі 
потужності ККД,що дорівнює 0,85…0,95. Недоліком такої передачі є наявність 
підвищуючого редуктора (мультиплікатора). У випадку, якщо навантаженням являється 
електрогенератор, величина передаточного відношення знаходиться в діапазоні 40…70. 
Другий недолік полягає в тому,що коливання швидкості вітрового потоку, не дивлячись 
на згладжуючу інерційність вітрового колеса, передаються на вал споживача. 

Схема гідравлічної передачі допускає компоновку вітродвигуна та 
електрогенератора як в гондолі (рис. 2,а), так і окремо, з розміщенням електрогенератора 
на землі (рис. 2,б). Гідропередача може мати різноманітні конструктивні модифікації, 
частіше всього це з’єднання механічної передачі з невеликим передаточним відношенням 
та гідропередачі. 

 
Рис.1 Схеми механічної передачі: а) електрогенератор вгондолі; б) електрогенератор на 
землі; 1-вітродвигун; 2-гондола; 3-мультиплікатор; 4-електрогенератор; 5-башта; 6-

вертикальний вал. 
                                                            
* Науковий керівник – старший викладач, Коновалов О.В. 
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Рис.2 Системи гідравлічної передачі:а) нерозділена гідропередача, електрогенератор в 
гондолі; б) розділена гідропередача, електрогенератор на землі; 1-вітродвигун; 2-

механічна передача; 3-гідронасос; 4-гідромагістраль; 5-гондола; 6-електрогенератор; 7-
гідромотор; 8-башта. 

 
Відомі два типи гідропередачі: гідродинамічна та гідростатична (об’ємна). 

Гідродинамічна передача не знайшла застосування в вітроенергетиці, так як її елементи 
(відцентровий насос та радіально-осьова гідротурбіна) повинні працювати при значних 
частотах обертання. Крім того, при зміні частоти обертання ККД такої передачі значно 
знижується. Більш прийнятна схема з об’ємною гідравлічною передачею, що складається 
з гідронасоса та гідромотора (гвинтового, чи поршневого типу). За рахунок зміни 
робочого об’єму гідромотора гідропередача допускає зміну частоти обертання. 
Гідропередача дозволяє забезпечити гальмування вітрового колеса за рахунок 
дроселювання робочої рідини з відповідним виділенням теплоти, а також обмежити 
потужність, що розвивається на вихідному валу при зростанні швидкості вітру вище 
розрахункової. 

ККД нерозділеної гідропередачі знаходиться в діапазоні значень 0,85…0,95; для 
розділеної він менший та дорівнює 0,75…0,85. 

Пневматичний спосіб передачі вітрової потужності до споживача заснований на 
принципі роботи розділеної гідропередачі, при цьому кінетична енергія вітрового потоку 
перетворюється вітровим двигуном в потенційну енергію перепаду тиску повітря в 
пневмомагістралі. 

Можливі різні конструктивні схеми пневмопередачі, дві з них приведені на рис.3, а 
та б. Атмосфера в пневмопередачі виконує функцію «повертаючої» магістралі. Перевага 
таких схем полягає в тому, що електромеханічне обладнання знаходиться на землі. Це 
відкриває широкі можливості по створенню нових, нетрадиційних, комбінованих 
енергоустановок. Крім того пневмомагістраль гасить пульсації повітряного потоку. 

В схемі пневмопередачі по рис. 3,а компресор, що знаходиться в гондолі, нагнітає 
по пневмомагістралі стиснуте повітря в наземну повітряну турбіну, яка обертає 
електрогенератор. Однією з переваг цієї схеми є можливість подачі стиснутого повітря в 
контур теплової машини, наприклад газотурбінного двигуна, в результаті чого можна в 
термодинамічному циклі газотурбінної виключити затрати потужності на стиск повітря. 

В схемі пневмопередачі на рис. 3,б (схема Ж.Е.Андро) вітровий двигун має 
порожнисті лопаті, лопатева система вітродвигуна виконує функцію компресора, 
прокачуючи через себе атмосферне повітря. В пневмомагістралі створюється розрідження, 
що дає змогу працювати наземній повітряній турбіні. Переваги схеми Андро є: відсутність 
мультиплікатора; можливість більш легкого запуску колеса, що вільно обертається; 
регулювання вітродвигуна поворотом соплового апарату повітряної турбіни, або 
додатковим підведенням повітря в пневмомагістраль за турбіною. 
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Рис.3 Схеми пневматичної передачі: а) з компресором в гондолі; б) з вітродвигуном, що 
має порожнисті лопаті; 1-вітродвигун; 2-мультиплікатор; 3-компресор; 4-гондола; 5-
пневмомагістраль; 6-башта; 7-повітряна турбіна; 8-електродвигун; 9-додаткове 

підведення повітря. 
 
Негативним фактором, що заважає широкому використанню пневмопередачі, є 

понижене значення ККД – близько 0,50…0,55. Використання пневмопередачі в 
різноманітних комбінованих ВЕУ дозволяє послабити вплив цього фактора. Найбільш 
значущою втратою в схемі Андроявляється втрата з кінематичною енергією потоків, які 
виходять з периферійного обладнання порожнистих лопатей. Ліквідувати дані втрати 
можна різноманітними способами, наприклад, використовуючи атмосферний дифузор. 

Аеродинамічною передачею у вітчизняній літературі називають схему, 
запропоновану російським вченим А.Г. Уфімцевим. В такому агрегаті на кінцях лопатей 
основного вітроколеса знаходяться вторинні вітроагрегати (вітродвигун та 
електрогенератор). Вітродвигуни вторинних вітроагрегатів обтікаються найбільшим 
потоком повітря, маючим швидкість значно більшу, ніж швидкість атмосферного вітру. В 
результаті вторинні вітроагрегати можуть мати підвищену частоту обертання, що 
дозволяє не використовувати мультиплікатор.  Незважаючи на відсутність 
електромеханічного обладнання в гондолі, значне конструктивне ускладнення вітрового 
колеса гальмує використання даної схеми передачі. 

Таким чином з порівняльного аналізу наведених передач потужності слідує, що у 
вітроелектричних установках доцільно застосовувати механічну передачу, яка має 
найвищий коефіцієнт корисної дії. 
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ВПЛИВ ЗМІНИ СТАНУ І ВЛАСТИВОСТЕЙ ГРУНТУ ПІД ЧАС ВЗАЄМОДІЇ З 
РОБОЧИМИ ОРГАНАМИ НА ТРИБОТЕХНІЧНІ ХАРАКЕРИСТИКИ 

 
Миськов Ю.І., студент * 

 
Розглянуто вплив взаємодії робочих органів ґрунтообробних знарядь з ґрунтом на 

тертя і зношування робочих органів ґрунтообробних машин. Досліджено переміщення 
частинок ґрунту по робочій поверхні деталей ґрунтообробних машин та вплив цих 
процесів на тяговий опір, як складової енергетичної характеристики. 

Актуальність теми. Одним з головних напрямків підвищення надійності 
робочих органів ґрунтообробних машин (РОГМ) є вивчення закономірностей тертя і 
зношування під час їх взаємодії з ґрунтом. Особливо це стосується РОГМ з різальними 
елементами (РЕ). 

Внаслідок спрацювання РЕ в процесі тертя і зношування знижуються 
триботехнічні характеристики робочих поверхонь РОГМ підвищується їх тяговий опір, 
що призводить до збільшення витрат паливно-мастильних матеріалів, й обумовлює 
додаткове загострювання РЕ, заміну зношених деталей або їх відновлення.  

Насьогодні питання керування зносостійкістю РОГМ здійснюється в основному 
підвищенням фізико-механічних властивостей поверхонь тертя методами зміцнення та 
зміною геометричної форми РЕ, але недостатньо розглянуті питання керування процесами 
зношування РОГМ під час взаємодії з ґрунтом, як гетерофазним середовищем та зміні 
його властивостей і стану. 

Це передусім стосується зношувальної здатності середовища ґрунту і впливу її на 
триботехнічні характеристики РЕ РОГМ, а також врахування механічного та фазового 
складу, щільності, вологості та напружено-деформованого стану (НДС) ґрунту.  

Результати досліджень. Під час дії РОГМ на ґрунт спостерігається зміна його 
стану та фізико-механічних властивостей [1]. Безпосередньо під час механічного впливу 
будь-якого РОГМ, як твердого індентора на ґрунт, порушується його початкова структура. 
Зазначимо, що стан ґрунту при цьому буде неврівноваженим і в процесі його обробітку 
підводиться деяка кількість енергії з метою цілеспрямованої зміни властивостей і 
додержання основних вимог, при яких отримується максимально можливий ефект [2]. При 
цьому важливою задачею є в першу чергу регулювання структури і будови шару ґрунту, 
прилеглого до РОГМ під час обробітку. Зазначимо, що структура повинна враховуватися 
як гетерогенна і гетерофазна й ґрунт повинен підтримуватись у спушеному стані, 
виключаючи переущільнення РОГМ та ходовою частиною машин. Зміна щільності ґрунту 
не тільки впливає зміну агропоказників, але і на характер зносу РОГМ . На цей чинник 
впливає і значення щільності твердої фази ґрунту [3]. Порівнюючи природну щільність 
твердої фази ґрунту з оптимальною, можна визначити раціональний спосіб обробітку і 
ступінь впливу на грунт, а також створити умови найменшої витрати енергії.  

РОГМ в процесі в процесі експлуатації крім розпушування викликають і 
ущільнення деякого об’єму ґрунту , а також утворення переущільнених брил і дна 
борозни. Останнє потребує додаткового кришення, на що витрачається дуже багато 
енергії . 

Крім цього, внаслідок неоднорідності поля напружень, що створюється РОГМ в 
брилах ґрунту, щільність по перерізу брил неоднорідна, тобто обробіток ґрунту приводить 
до збільшення дисперсії його щільності. Таким чином, при інтенсивній механічній дії 
РОГМ на грунт збільшується рівноважна щільність і збільшується її дисперсія для верхніх 
оброблених шарів.  

Дослідження вітчизняних і зарубіжних вчених показали, що більш шкідливу 
ущільнюючу дію на грунт, у порівнянні з ходовою частиною МСГТ здійснюють РОГМ.  

                                                            
* Науковий керівник - к.т.н., доцент Палійчук В.К. 
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В процесі взаємодії РОГМ з ґрунтом в нижніх шарах утворюється ядро ущільнення, 
яке видавлюється між ґрунтом і РОГМ і спостерігається постійний підйом ущільненого 
шару ґрунту на поверхню під час руху РОГМ вперед. Щільність в ґрунтовому ядрі у 1,6 
рази вища, ніж в непорушеному шарі ґрунту. Ядро ущільнення і ущільнений шар ґрунту є 
причинами утворення перед поверхнею РОГМ ущільнених грудок, інтенсивного їх 
зношування та збільшення тягового опору.  

Затрати енергії на обробіток ґрунту визначаються головним чином видом 
руйнівних деформацій, який в свою чергу залежать від фізико-механічних властивостей 
ґрунту, геометричних і технологічних параметрів, кінематики робочих органів, 
розміщення РЕ, характеру їх зміцнення.  

Застосовні у сучасному СГВ пасивні РОГМ у порівнянні з активними, мають 
вельми обмежені можливості регулювання експлуатаційних параметрів, що враховують 
зміни зовнішніх умов, а тому потребують ретельних експериментальних досліджень. 
Важливим при цьому є процеси тертя і зношування РОГМ, виявлення напружено-
деформованого стану ґрунту і прилеглого шару матеріалу РОГМ, переміщення частинок 
ґрунту по робочій поверхні РОГМ та його тяговий опір як важливої енергетичної 
характеристики. 

На основі аналізу та узагальнень ряду робіт [2,3] щодо управління станом ґрунту 
під час дії на нього РОГМ, зменшенні триботехнічних та енергетичних характеристик 
можна виділити методи, які дозволяють знизити зношування робочих поверхонь РОГМ, 
енергетичні витрати (тяговий опір), а також підвищити якість обробітку ґрунту: 

- використання деформацій розтягу ґрунту; 
- комбінація напружень різних знаків в оброблюваній області ґрунту;  
- використання умов при яких на грунт діють у тих місцях де напруження дорівнює 

міцності міжагрегатних його зв’язків; 
- локалізація напружень на РЕ РОГМ; 
- реалізація умов самозагострювання РЕ. 
Всі можливі типи РОГМ є модифікаціями двогранного та тригранного клинів, під 

дією якого ґрунт може піддаватися різним деформаціям: розтягу, стиснення, зсуву, вигину 
і крученню. При цьому в ґрунті виникає складний напружено-деформований стан (НДС).  

Більшість фахівців вважають [3], що НДС ґрунту підкоряється гіпотезі Кулона – 
Мора, відповідно до якої руйнування ґрунту відбувається під дією дотичного напруження, 
гранична величина якого є функцією нормального напруження, що діє по площині зсуву. 
Зазначимо, що не завжди підтверджується закономірність цієї гіпотези.  

Сухий ґрунт руйнується шляхом сколювання по лінії випереджаючої тріщини, що 
виникає перед РЕ РОГМ під впливом локального зминання ґрунту. Проте в більшості 
випадків при обробітку ґрунту РОГМ з РЕ спостерігається його руйнування переважно 
стисненням. Ця деформація енергоємніша (у 10-20 разів), ніж розтягування [3].  

Проте більшість використовуваних РОГМ не дозволяють отримати деформації 
розтягу ґрунтового пласту, а працюють в основному на стиснення. Дослідження, 
проведені Виноградовим В.І. [4] і Ветохіним В.І., встановили, менша енергоємність 
процесу обробітку ґрунту спостерігається при використанні РОГМ із змінною кривизною 
робочої поверхні, причому нижня частина повинна бути увігнутою, а верхня - опуклою. 
При русі по такому РОГМ ґрунт зазнає змінну деформацію спочатку на стиск, потім на 
розтяг. Для підвищення здатності кришення, А.С. Кушнарьов запропонував виконувати 
робочу поверхню лап і РЕ хвилястими, щоб викликати при русі багатократний вигин 
пласту в поперечному напрямі . Пласт при цьому піддається змінному стиску і розтягу, що 
покращує кришення при менших енергетичних витратах. Вперше такий спосіб обробітку 
ґрунту був запропонований Д.Г. Віленським і А.Д. Афанасьєвим. Аналогічна спроба 
використовувати для обробітку ґрунту створення умов виникнення деформації розтягу 
була зроблена у Великій Британії. При цьому тяговий опір зменшувався у декілька разів в 
порівнянні з опором звичайного глибокорозпушувача.  
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Відомо, що дії РОГМ, при яких накладаються послідовно деформації різних знаків, 
межа пружності ґрунту знижується (ефект Баушингера). 

Ефект Баушингера можна пояснити появою в ґрунті при пластичних деформаціях 
внутрішніх залишкових напружень. При повторному навантаженні РОГМ в 
протилежному напрямі ці ділянки ґрунту руйнуються раніше інших. Цей ефект 
реалізується в розпушувачах зі встановленими перед стойкою дисковими або 
держаковими ножами. На поле напруження стиску, що створюється долотом і стійкою, 
накладається поле напружень від дискового ножа, направленого протилежно.  

Раніше визначено, що витрати енергії на руйнування ґрунту можуть бути знижені, 
якщо стискуюче напруження доповнити зсувним навантаженням. Узагальнення відомих 
експериментальних даних показує, що з параметрів клину, що є основою РОГМ, 
найбільший вплив на енергоємність і ступінь кришення ґрунту задає кут постановки 
робочої поверхні до дна борозни α. Понизити енерговитрати можна, зменшивши кут 
постановки робочої поверхні до дна борозни. Багаторічні спроби вітчизняних і зарубіжних 
вчених і практиків зменшити енерговитрати при високій якості обробітку ґрунту за 
рахунок оптимізації параметрів плоского клину давали ефект в кращому випадку в межах 
5...20%. 

Кінематичний аналіз руйнування пласта ґрунту на робочій поверхні із змінною 
кривизною дозволяє виявити зменшення енергоємності кришення від зниження швидкості 
деформації і її різнонаправленості.  

У природних ґрунтах частинки твердої фази утворюють мікро- і макроагрегати, які 
взаємодіють один з одним по площинках контактів. Механічна міцність скелета ґрунту 
визначається кількістю площинок контакту між агрегатами. Навантаження реальних 
ґрунтів з неоднорідними властивостями в різних точках контактів приводить до локальних 
руйнувань в тих місцях, де напруження рівне міцності міжагрегатних зв'язків. Реальний 
ґрунт має безліч мікротріщин, порожнин та інших несуцільностей, навколо яких, як 
навколо концентраторів, підвищується напруження і руйнуються міжагрегатні зв'язки. 
Використання цих концентраторів напружень є одним із методів зниження витрат енергії 
на руйнування пласта ґрунту та зменшення зношування робочих поверхонь РОГМ. 

При дії на грунт змінних навантажень в ній виникають хвилі напружень. У місцях 
тріщин або інших локальних порушень суцільності ці хвилі дифрагують, викликаючи 
локальні підвищення напружень. По даним , при довжині хвилі, приблизно рівній довжині 
тріщини, інтенсивність локального напруження на 20-30% більше в порівнянні із 
статичним навантаженням. 

Хвилі напружень можна порушити при дії коливального або ударного 
навантаження. При імпульсному навантаженні в ґрунті розповсюджуються хвилі 
напруження. Природа руйнування під дією імпульсних навантажень поки ще не зрозуміла. 
В.В. Кацигін вважає, що руйнування матеріалу відбувається при певній кількості енергії, 
поглинутої одиницею об'єму речовини. Отже, будь-які фізичні ефекти, що 
супроводжуються перенесенням енергії, і здатні порушити в ґрунті хвилі напружень, 
можуть привести до руйнування ґрунту. Встановлено, що руйнування реальних ґрунтів 
при змінних навантаженнях відбувається при напруженні, значно меншому, ніж значення 
межі міцності ґрунту при статичних навантаженнях. 

Грунт, достатньо зволожений, при змінних навантаженнях (вібрації), здатний 
розріджуватися і переходити з вязкопластичного стану в рідкотекучий. По гіпотезі П.А. 
Ребіндера, це пояснюється тим, що зв'язана ґрунтова вода переходить у вільний стан і 
структурні зв'язки між агрегатами при цьому порушуються. Перехід ґрунту в 
псевдотекучий стан супроводжується різким зниженням його міцності, а отже і 
зношування РОГМ. Якщо до сухого ґрунту, окрім постійного зусилля, прикласти і змінне 
навантаження, що викликає хвилі напружень, то завдяки дисипації енергії опір ґрунту 
руйнуванню від постійного навантаження різко знижується. 

Перспективним напрямом зниження енергоємності в трибосистемі "РОГМ - ґрунт" 
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є варіанти локалізації напружень на клині по ширині і глибині обробітку. 
Розглянуті методи ефективного підвищення якості обробітку ґрунту і зниження 

енерговитрат свідчать, що в переважній більшості вони пов’язані з використанням 
закономірностей зміни НДС ґрунту і РОГМ та триботехнічних характеристик. Це 
потребує як експериментальних, так і теоретичних досліджень. 

Стосовно обробітку ґрунту при взаємодії РОГМ для контролю, управління і 
регулювання цього процесу необхідно прийняти до уваги наступні обставини: 

- наявність агротехнічних показників для об'єктивного опису стану ґрунту; 
- наявність засобів для постійного вимірювання цих показників ґрунту в процесі дії 

РОГМ; 
- використання РОГМ, параметри яких можна регулювати в певних межах, 

впливаючи на характеристики ґрунту; 
- створення математичних, фізичних та реологічних моделей опису зміни НДС 

ґрунту, закономірностей взаємодії РОГМ з ґрунтом та зміни триботехнічних 
характеристик робочих поверхонь РОГМ; 

- забезпечення економічної ефективності способу обробітку з використанням 
закономірностей зміни триботехнічних параметрів РОГМ, реологічних та триботехнічних 
характеристик ґрунту.  

Контроль і управління взаємодією РОГМ з ґрунтом по заданих вихідних 
параметрах процесу в трибосистемі "РОГМ - грунт", відповідним агровимогам підготовки 
ґрунту можна реалізувати, маючи в наявності: 

- узагальнювальні показники об'єктивного опису вихідних параметрів процесу 
взаємодії в трибосистемі "РОГМ - грунт"; 

- можливість постійного вимірювання параметрів, характеристик та властивостей 
матеріалів трибоелементів як РОГМ, так і ґрунту; 

- ефективні способи зміцнення РЕ РОГМ з реалізацією ефекту самоорганізації при 
якому спостерігаються мінімальні питомі витрати енергії та ін. 

При подальших дослідженнях можна спроектувати оптимальну форму робочих 
поверхонь, додаткові пристосування, їх вплив на НДС ґрунту та його ефективного 
обробітку. Для цього необхідне дослідити внутрішню картину НДС трибоелементів в 
системі "РОГМ-грунт". Характер переміщення частинок грунту при взаємодії з РОГМ та 
розробити рекомендації з точки зору трибології на процес взаємодії РОГМ з ґрунтом. 

Висновки. Під час дії РОГМ на грунт спостерігається зміна його стану та фізико-
механічних властивостей, порушується його початкова структура, деякі прилеглі до 
РОГМ шари ґрунту ущільнюються, а деякі розпушуються. Вплив цих процесів на тертя і 
зношування РОГМ, виявлення НДС ґрунту і прилеглого шару матеріалу РОГМ, 
переміщення частинок ґрунту по робочій поверхні РОГМ та його тяговий опір, як 
складової енергетичної характеристики являються важливими при встановленні 
закономірностей взаємодії і керуванні триботехнічними характеристиками елементів в 
специфічній трибосистемі "РОГМ- грунт". 

 
Список використаної літератури 

1. Панов А.И. Физические основы механики почвы/ А.И. Панов// Науч.тр. ВИМ.- 
Т.131.-2000.-С. 46-51.  

2. Мударисов С.Г. Принципы разработки адаптирующихся рабочих органов 
почвообрабатывающих машин/С.Г. Мударисов // Механизация и электрификация 
сельского хозяйства, 2005.- №6.- С. 10-11.  

3. Севернев М.М. Износ деталей сельскохозяйственных машин/ М.М. Севернев. - 
Л.: Колос, 1972.–288 с. 

4. Виноградов В.И. Деформация почвы под воздействием рабочего органа 
культиватора-плоскореза/ В.И. Виноградов, Н.В. Иванов // Тр. ЧИМЭСХ / Эксплуатация и 
обслуживание машинно-тракторного парка: вып. 100. - Челябинск, 1975.- С.32-39. 



 91

МЕХАНІКО – ТЕХНОЛОГІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ 
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РОБОЧИХ ОРГАНІВ З ГРУНТОМ 
 

Ярош А. А., магістрант * 
 
Актуальність теми. Механічний обробіток ґрунту є одним із найбільш 

енергомістких процесів у технології виробництва продукції рослинництва. Якісне 
виконання процесів механічного обробітку забезпечує можливість максимального 
використання потенціальної енергії, яка закладена у ґрунті. 

З механістичного погляду обробіток ґрунту спрямований на зміну його фізико-
механічних властивостей, зокрема його пористості, та пов’язаних з нею питомим об’ємом 
твердої фази та „щільністю” (густиною), зміну взаємного розміщення об’ємів ґрунту 
(шарів), тобто процес транспортування та створення умов для структуроутворення. Ці 
процеси пов’язані зі зміною напружено-деформованого стану у ґрунті і відбуваються під 
дією робочих органів пасивного або активного типу. 

Напружено-деформований стан ґрунту пов’язаний з параметрами та режимами 
роботи робочих органів ґрунтообробних машин. Причому, зміна властивостей ґрунту та 
енергомісткість цієї зміни залежать від характеру деформацій та напружень, які в свою 
чергу, є результатом контактної взаємодії робочих органів із ґрунтом. Використання 
робочих органів ґрунтообробних машин з оптимальними параметрами дозволить знизити 
енергомісткість процесів та підвищити якість обробітку ґрунту. Таким чином, вирішення 
задач контактної взаємодії ґрунт-робочий орган та обґрунтування методів оптимізації 
параметрів ґрунтообробних робочих органів є актуальною проблемою. 

Мета досліджень — зниження енергомісткості та підвищення якості роботи 
машин шляхом розробки нової концепції оптимізації параметрів та режимів роботи 
ґрунтообробних робочих органів на основі вирішення просторових контактних задач.  

Об´єкти досліджень -- робочі органи ґрунтообробних машин та напружено-
деформований стан ґрунтового середовища перед робочим органом. 

Предмет досліджень – функціональні зв’язки геометричних форм та розмірів, а 
також кінематичних режимів роботи робочих органів ґрунтообробних машин з 
напружено-деформованим станом ґрунтового середовища, розподілом тиску і зусиль по 
поверхні робочих органів та енергомісткістю процесів. 

Механічна дія робочих органів ґрунтообробних машин (обробіток ґрунту) 
спрямована на зміну фізико-механічних властивостей ґрунту з метою підвищення його 
потенціальної енергії, яка використовується рослинами. 

Мета механічного обробітку ґрунту може бути представлена схемою наведеною на 
рис.1.1. 

Механічний
обробіток
ґрунту

Зміна об’ємної маси Структуроутворення Переміщення
(транспортування)

Мета

 
Рис.1. Схема механічного обробітку ґрунту. 

                                                            
* Науковий керівник - к.т.н., доцент Кравець Л. Г. 
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Механічний обробіток ґрунту здійснюється при взаємодії робочих органів 

ґрунтообробних машин з ґрунтом. 
Зміна об’ємної маси ґрунту відбувається в результаті реакцій ґрунту на послідовні 

дії на нього з боку робочого органа. Ці дії проявляються в наступному: створення 
напружено-деформованого стану ґрунту, в результаті якого відбуваються пружні оборотні 
деформації (пружна складова), а після перевищення інваріанта тензора напружень 
граничного значення критерію міцності (пластичності) відбуваються необоротні 
деформації. 

 
Рис.2. Схема формалізації механічного обробітку ґрунту. 

 
Зміни технологічних властивостей ґрунту при механічному його обробітку 

відбуваються під дією робочих органів пасивної або активної дії.  
Результатом процесу обробітку ґрунту є зміна його фізико-механічних 

властивостей. За рахунок механічної дії робочих органів ґрунтообробних машин на ґрунт 
можуть бути змінені функціонально зв’язані між собою щільність, пористість та питомий 
об’єм твердої фази. В залежності від мети обробітку ґрунту ці величини необхідно 
змінювати в сторону збільшення або зменшення]. 

Механічний обробіток ґрунту здійснюється за рахунок взаємодії робочого органу 
(деформатора) ґрунтообробної машини з ґрунтовим середовищем. Для формалізації 
процесу взаємодії деформатора з ґрунтом його необхідно розділити на два послідовних 
процеси. Перший – це створення напружено-деформованого стану і другий – забезпечення 
переміщення ґрунту в просторі та часі. Як в першому, так і в другому процесі 
відбуваються зміни фізико-механічних властивостей ґрунту. 

В задачах плоского напруженого стану превалювання того чи іншого напруження 
(деформації) вирішується просто, оскільки напружено-деформований стан 
характеризується трьома складовими. В площині x o y  співвідношення між напруженнями 
(якщо головні напруження співпадають з напрямками осей) мають вигляд:  
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 2 2 1
c o s s in ; s in 2 .

2x y y x           
  (1) 

Тобто визначення виду напружено-деформованого стану середовища для плоского 
випадку не викликає ніяких труднощів. 

У випадку, коли мова йде про просторовий напружено-деформований стан, вигляд 
напружень визначається взаємодією дев’яти компонент повного тензора напружень . 

Вигляд напруженого стану для просторової задачі визначається кутом виду 

напруженого стану w  та параметром Лоде-Надаї


. 

Значення величини 0 3w    лежить в межах 3w   -- при чистому 

розтягненні, стисканні -- 0w  , зсуві -- 6w  . 
Кут вигляду напружено-деформованого стану ґрунту є кут між нормаллю до 

поверхні рівних головних напружень та нормаллю до поверхні головних напружень 
(октаедричної площадки). 

Кут вигляду являється функцією інваріантів напружень (деформацій): 

   
3 3

3 3

2 2
2 2

3 3 3 3
c o s 3 ; c o s 3

2 2

I I
w w

I I

 

 

   

.   (2) 
Параметр Лоде-Надаї має значення: 

 
Рис.3. Схема напружень для випадку плоского напруженого стану. 

В загальному випадку дисковий робочий орган (рис. 3) має радіус кривизни R , 

діаметр -- 2 r , кут атаки --   та кут нахилу осі обертання у вертикально-поперечній 

площині  . 
Для дискового робочого органа межі інтегрування функції вигляду напружено-

деформованого стану матимуть наступний вигляд: 
- в напрямку осі ox  нижня границя інтегрування лежить на поверхні 

дискового робочого органа в зоні його контакту з ґрунтом і відповідає 
2 2 2 22 2 ( ) ( ) ( ) 2x a r a Cos R a R r Sin a r a        , верхня границя 

обмежена можливою областю деформування ґрунту у напрямку руху дискового робочого 
органа; 

- в напрямку осі oy  нижня межа інтегрування 0y  , верхня межа інтегрування 
повинна перевищувати розмір проекції кромки диска на поперечно-вертикальну площину 
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Рис.4. Схема розміщення сферичного дискового робочого органу у ґрунтовому 

напівпросторі x y z  
- в напрямку осі oz  нижня межа інтегрування 0; що відповідає поверхні поля; 

а верхня повинна перевищувати висоту шару ґрунту перед робочим органом на деяку 

величину, тобто повинна становити 0z a h  . 
Оптимізація функції вигляду напружено-деформованого стану проводиться при 

сталих значеннях меж інтегрування в напрямках осей ox  та oy , тобто при значеннях, 
обчислених для точок, які відповідають носку пасивного деформатора, або нижній точці 
контакту диск-ґрунт. 

Висновки. Основним чинником змін технологічних властивостей ґрунту є 
характер його напружено-деформованого стану, що зумовлений результатом впливу на 
нього робочих органів ґрунтообробних машин. Для здійснення достовірного аналізу 
взаємодії робочих органів із ґрунтом формалізація його у вигляді суцільного пружно-
в'язко-пластичного середовища є необхідною, але недостатньою умовою. Додатково 
повинна бути вирішена задача про визначення характеру розподілу переміщень та 
розподілу тиску по поверхні робочого органу, а також переміщень, напружень і 
деформацій у оброблюваному цим робочим органом ґрунтовому середовищі. 

При глибині ходу деформатора до 0,1 м його вплив на зміну потужностей об'ємних 
та зсувних деформацій ґрунту незначний. При подальшому збільшенні глибини обробітку 
інтенсивність цього впливу зростає, але вона залишається значно меншою інтенсивності 
зростання величин вказаних потужностей від впливу на них збільшення швидкості 
переміщення ґрунтообробного робочого органу. 

Кут атаки дискового робочого органу, на відміну від кута нахилу осі обертання та 
радіуса кривизни диску, здійснює більш суттєвий вплив на величини об'ємних та зсувних 
напружень у ґрунті. При певних співвідношеннях діаметра диска і радіуса його кривизни 
величини гідростатичних напружень у ґрунті взагалі можуть змінювати знак, тобто бути 
або стискаючими, або розтягуючими. 

Що стосується критерію вигляду напружено-деформованого стану ґрунту, то 
графічні залежності його від кута атаки, кута нахилу осі обертання, діаметра і радіуса 
кривизни диску характеризуються наявністю явно виражених максимумів чи мінімумів, 
що свідчить про можливість визначення оптимальних величин цих параметрів. 

Встановлено, що при збільшенні вологості легко-, середньо- та важкосуглинкових 
ґрунтів від 8 до 15% величини їх модулів пружності об'ємних і зсувних деформацій 
зменшуються. При подальшому зростанні вологості ґрунтового середовища величини 
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вказаних модулів збільшуються. 
Характер зміни коефіцієнтів в'язкості при об'ємних та зсувних деформаціях ґрунту від 

його вологості -- протилежний. Причому, при малій (10...12%) вологості легко- та 
середньосуглинкових ґрунтів зростання їх густини веде до збільшення коефіцієнтів в'язкості і 
навпаки. Зміна вологості важко суглинкових ґрунтів мало впливає на зміну цих коефіцієнтів. 

Результати теоретичних та експериментальних досліджень на статистичному рівні 
значимості 0.25   дозволяють стверджувати, що при збільшенні глибини ходу 
деформатора у ґрунтовому середовищі нормальний тиск на його поверхні збільшується з 
інтенсивністю, яка визначається геометричною формою деформатора. В умовах досліду 
найменша інтенсивність зростання нормального тиску виявлена у деформатора, 
прямолінійна поверхня якого нахилена під кутом 45° до горизонту (перший варіант). 
Проміжне значення займав деформатор з параболічною формою поверхні (другий 
варіант). У вертикально встановленого прямолінійного деформатора (третій варіант) 
нормальний тиск на його поверхні найбільший. На глибинах ходу 0,10...0,20 м величина 
цьогопоказника для третього варіанту деформатора була майже в 1,5 рази більша, ніж для 
другого і майже в 3 рази -- ніж для першого. 
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РОЗРАХУНОК ГЕЛЬОУСТАНОВОКИ ДЛЯ ФЕРМЕРСЬКОГО 
ГОСПОДАРСТВА ДП «ПРОМІНЬ» 

 
Прокопчук В. С., магістрант * 

 
Сучасні установки, що використовують сонячну енергію, за принципом дії 

прийнято поділяти на геліоколектори, які перетворюють сонячну енергію на теплову, та 
сонячні електростанції, які перетворюють сонячну енергію на електричну. 

Аналіз принципів побудови геліоколекторів. Сонячна водонагрівальна установка 
(рис.1) складається з сонячного колектора, тепло обмінного контуруі акумулятора тепла 
(баказ водою). Через сонячний колектор циркулює теплоносій(рідина).Теплоносій 
нагрівається в сонячному колекторі енергією сонця і віддає потім теплову енергію воді 
через теплообмінник, вмонтований в бак-акумулятор. У баку-акумуляторі зберігається 
гаряча водадо моменту її використання, тому він повинен мати добру теплоізоляцію. У 
першому контурі,де розташований сонячний колектор,може використовуватися природна 
або примусова циркуляція теплоносія. 

Убак-акумулятор може встановлюватися електричний нагрівач-дублер.У разі 
пониження температури води в баку-акумуляторі нижче допустимої (тривала похмура 
погода чи мала кількість годин сонячного сяйва взимку)нагрівач-дублер автоматично 
вмикається і догріває воду до заданої температури. 

Є два основних типи геліоколлекторов, які використовуються у світі для нагріву 
води - плоскі і вакуумні. Плоскі колектори представляють собою плоску коробку, закриту 
склом, під яким знаходиться абсорбуючий тепло шар з трубками, по яким проходить 
теплоносій (зазвичай пропілен-гліколь). 

                                                            
* Науковий керівник - к.т.н., доцент Петрівний О. І. 
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Сама технологія сонячних колекторів (геліоустановок) не є чимось особливо 

новим. Перша модель сонячного колектора зі скла, дерев'яної коробки і внутрішнього 
шару, що нагрівається, була створена швейцарським ученим Горацієм Соссюром ще в 
кінці 18-го століття. Вчений тоді зазначив, що конструкція "маленька, дешева і проста". 
На практиці їх почали використовувати для нагріву води в кінці 19 століття в Південній 
Каліфорнії. Різні фірми виробляли найпростіші геліоустановкі у вигляді чорних баків для 
води, які встановлювалися в дерев'яному ящику, одна із сторін якого була закрита склом і 
повернута до сонця. При такій найпростішій технології вночі вода остивала і доводилося 
чекати, поки вона нагріється днем. 

З ростом цін на енергоносії в 2000-х роках почався новий етап у виробництві та 
використанні сонячних колекторів. Основні інвестиції в цю галузь почали робитися в 
Китаї, технологія удосконалювалась, ціни знижувалися. З тих пір спостерігається 
безперервний приріст виробництва вакуумних сонячних колекторів. Зараз приблизно дві 
третини сонячних колекторів, що використовуються в світі - це вакуумні і одна третина - 
плоскі. 

На початок 2010 року всього на планеті було встановлено понад 150 гігават 
потужності сонячних колекторів (без урахування систем сонячного нагріву басейнів і 
повітряних колекторів). Щорічно встановлюється понад 30 гігават. Зараз загальна 
потужність сонячних колекторів світу перевищує 200 гігават теплової енергії і продовжує 
зростати. 

Проста за принципом дії сонячна водонагрівальна установка буде ефективною при 
ретельному підбору елементів та контролера для автоматизації процесу експлуатації. 
Високоякісний геліоколектор сам по собі ще не гарантує оптимального режиму 
експлуатації геліоустановки. 

Наприклад,компанія Viessmann пропонує всі необхідні компоненти для 
геліоустановки(рис. 2): 

- узгоджену з параметрами геліоустановки автоматику (контролер) з програмою, 
що забезпечує оптимальну регулювальну характеристику і, таким чином, максимальну 
ефективність геліоустановки; 

- буферний накопичувач гарячої води, комбінований накопичувач з розташованим 
в нижній частині бака теплообмінником геліоустановки; 

- ємнісний водонагрівач. 
Більш детальніша схема з датчиками, клапанами і насосами наведена на рис.3. 

Сконструйовані належним чином геліоустановки з узгодженими між собою системними 
компонентами повинні покривати приблизно від 50 до 60% річної потреби приватного 
будинку в енергії для приготування  

Так працює геліоколектор
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Рис. 2 Геліосистема с узгодженими компонентами. 

 

 
Рис.3 Компоненти системи для приготування гарячої водигарячої води. 

 
За допомогою установок, що підтримують як системи приготування гарячої води, 

так і системи опалення, в будинках з невеликим енергоспоживанням енергії приблизно 
35% необхідної кількості енергії можна покривати за рахунок використання сонячної 
енергії. 

У будь-якому випадку робота геліоустановки залежить від виробника, якості та 
технологічності зборки. Чим краще виробник – тим ефективніше і надійніше сонячний 
колектор. 

Є два найголовніших видів сонячних систем нагріву води: активні і пасивні. На 
схемі рис.1 наведена активна система. Вона є більш складною і дорожчою, але і більше 
ефективнішою, оскільки дозволяє повний контроль над системою і використання 
сонячних колекторів взимку. Відмінні ознаки активної системи - бак з водою знаходиться 
всередині приміщення, а сонячні колектори на даху. Теплоносій прокачується через 
систему насосом. 

У найбільш поширених, в південних країнах,пасивних системах сонячний колектор 
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і бак з водою об'єднані в єдину систему "сонячного водонагрівача". Бак з водою 
знаходиться вище колектора і з'єднаний з ним.  

Отже, для нагріву води в літній час краще підходять пасивні системи. Для нагріву 
води цілий рік і опалення з використанням сонячної енергії необхідно використовувати 
активні системи. 

Економічна вигода використання сонячних колекторів. Основне застосування 
сонячних колекторів у світі - для нагріву води в системах гарячого водопостачання. 
Вигоди в цьому випадку наступні (табл.1). 

Таблиця 1 
Тип нагрівача води 

Параметри 
сонячний електричний 

Витрати на утримування 
за рік 

0-1000 руб. 2000-6000 руб. 

Витрати на утримування 
за 10 років 

до 10000 руб. 20000 -60000 руб. 

Об’єм бака 150-300 л. 60-120 л. 
Термін дії 15 – 30 років 10 – 15 років 
Залежність від загальної 
електромережі 

Незалежна 
Нагрів води неможливий при 
відключенні загальної мережі 

Вартість теплової енергії 
Не залежить від розцінок 

на електроенергію 

Вартість збільшується при 
зростанні тарифів на 
електроенергію 

Екологічність 
Не забруднює оточуюче 

середовище 
Сприяє забрудненню 

оточуючого середовища 
 
Ця таблиця показує, що сонячні водонагрівачі являються вигіднішими для 

господарств з порівняно великими витратами гарячої води, в районах з високими цінами 
на електроенергію і безумовно в місцях, де електроенергія ще недоступна. 
Електронагрівачі води можуть бути вигідніше для невеликих господарств з порівняно 
невеликими витратами гарячої води. 

Другий аспект використання сонячних колекторів - опалення. Чи є вигідним 
опалення з використанням сонячних колекторів? Адже для опалення потрібен великий 
об'єм води і багато колекторів. 

Проведемо умовний розрахунок. У табл.2наведені витрати на установку і 
експлуатацію різних опалювальних систем для добре теплоізольованого будинку площею 
менше 100 кв. м. і потребою в опаленні за сезон 25200 кВт. год теплової енергії. Система 
сонячних колекторів є комбінованою з електричною і вважається, що використовує в 
середньому 70% сонячної енергії і 30% електричної. Для спрощення опустимо витрати на 
утримання та приймемо термін служби 20 років. 

Таблиця 2 

Джерело 
енергії 

Капітальні 
витрати 

Вартість1 
кВтч 

Експл. 
витрати за 
сезон 

Загальні 
витрати за 
10 років 

Загальні 
витрати за 20 

років 
Дизельне 
пальне 

300т.р. 1,9 р. 47,88 т.р. 778,8 т.р. 1257,6 т.р. 

Електрична 
енергія 

40т.р. 1,8 р. 45,36 т.р. 493,6 т.р. 947,2 т.р. 

Дрова 80т.р. 0,7 р. 17,64 т.р. 256,4 т.р. 432,8 т.р. 
Сонячні 
колектори 

240т.р. 0,6 р. 15,12 т.р. 391,2 т.р. 542,4 т.р. 
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Як видно з табл. 2, найменші витрати будуть при використанні твердого палива - 
дров, але цей розрахунок проведено без урахування великих трудовитрат на доставку 
палива, на щоденне обслуговування печі і т. п. 

Найбільш економічно ефективної і в той же час безклопітною є комбінована 
система сонячних колекторів та електропідігріву, яка за 20 років виходить в 2,5 рази 
дешевше дизельної та майже в два рази дешевше чисто електричної. А за весь термін 
життя будинку економія буде ще вище. Розрахунки наведені за цінами на 2012 рік, але 
очевидно, що ціни на всі енергоносії зростатимуть, а сонячна енергія так і залишиться 
безкоштовною. Наприклад, при ціні 3 руб. за 1 кВт×год електроенергії система сонячних 
колекторів заощадить за 10 років близько 300 тис. руб., а за 20 років 700 тис. руб. без 
урахування інфляції. 

Дано: потреби – 126 МДж/год.; система двоконтурна – в другому контурі 
швидкісний теплообмінник з параметрами: внутрішній діаметр корпуса Dвн = 0,05м, 
зовнішній (dз) та внутрішній (dвн) діаметр трубок: dз= 0,016м, dвн= 0,014м, число трубок 
z=4, площа живого перетину трубок fтр=0,00062м2, площа між трубного простору 
fм.тр=0,00116м2. Сонячний колектор – сталевий, коефіцієнт теплоносія покриття kвх =0,6, 
температура навколишнього середовища t0=280С, потік питомої сумарної сонячної 
радіації 750 Вт/м2; температура на виході сонячного водонагрівача t’

1=600С; температура 
на виході з теплообмінника t”

1 =300С; температура води на виході з теплообмінника 
t”

2=550С; температура води на вході теплообмінника t’
2=150С.Приведений коефіцієнт 

теплопередачі сонячного водонагрівача при v=4м/с ,kпр=7,2 Вт/м2. 

 
На рис.: 1 – сонячний колектор; 2 – насос; 3– теплообмінник. 
 
Визначити: площу сонячних водонагрівачів (FСВН), площу водо водяного 

теплообмінника (Fзм), коефіцієнт теплопередачі теплообмінника (kзм), термічний ККД 
системи (ТС2) та сумарний ККД системи (2). 

1. Витрати теплоносія через між трубний простір: 
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2. Витрати теплоносія через трубки: 
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1. Швидкість протікання води в між трубному просторі: 
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3. Коефіцієнт теплопередачі змійовика теплообмінника: 

1 2

1 2

,змk
 
 





 

де  – коефіцієнт, що враховує забрудненість та неповноту дії поверхні 
теплообмінника;  

1– коефіцієнт тепловіддачі від гарячого теплоносія до стінок трубок (перший 
контур): 
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2 – коефіцієнттепловіддачівідстінок трубок до холодного теплоносія (другий 
контур): 
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4. Площа змійовика теплообмінника: 
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5. Загальна площа сонячних водонагрівачів: 
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6. Термічна ефективність двоконтурної системи: 
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7. Сумарна ефективність сонячних водонагрівачів двоконтурної системи: 
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10.Сумарна ефективність одно контурної системи: 
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11.Співвідношення двох систем: 
ТС1/ТС2=0,566/0,495=1,14 

Висновки. Отже світова спільнота визначилась, що альтернативи розвитку 
відновлювальної енергетики на сьогодні не існує. Крім того, що розвиток альтернативної 
енергетики зменшує викиди парникових газів в атмосферу, забезпечує стабільність в 
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енергетичному комплексі за рахунок зменшення споживання традиційних корисних 
копалин (газу, нафти, вугілля тощо), це ще є й додатковим енергетичним ресурсом 
держави, належний розвиток якого безперечно призведе до позитивних результатів. 
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АНАЛІЗ ДОЦІЛЬНОГО ВПРОВАДЖЕННЯ ГРУНТОВИХ ТЕПЛООБМІННИКІВ 
ДЛЯ СТВОРЕННЯ МІКРОКЛІМАТУ В ВИРОБНИЧИХ ПРИМІЩЕННЯХ ТА В 

ІНДИВІДУАЛЬНИХ БУДИНКАХ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ АПК 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
Свинчук В. О., студент, Коберський Д. В., аспірант * 

 
Вступ. Під мікрокліматом розуміють сукупність параметрів повітря - температура, 

вологість, швидкість переміщення, газовий склад, які характеризують його стан в 
приміщенні. Мікроклімат - як сукупність умов є важливим фактором забезпечення 
нормального існування і продуктивності сільськогосподарських тварин, птахів а також в 
значній мірі впливає на фізичний та психологічний стан обслуговуючого персоналу. Він 
також впливає на стан самої споруди і технологічне обладнання. Крім того мікроклімат 
впливає на стан здоров’я людей вдома. 

Як свідчить досвід роботи у тваринництві та птахівництві, при утриманні тварин і 
птахів в нормальних умовах за параметрами мікроклімату збільшується продуктивність 
тварин, зберігається поголів’я і знижуються витрати кормів. Збільшення продуктивності 
тварин і птиці: надої молока на 10 - 15, привіси на 7 - 12, яйценосність на 25 – 30. 
Збереження поголів’я тварин на 5 - 10, а птиці на 20, порівняно з утриманням без 
систем регулювання мікроклімату. Витрати кормів зменшуються у середньому на 15. 

Мікроклімат у тваринницьких приміщеннях залежить від багатьох умов — 
зонального клімату, теплозахисних властивостей огороджуючих конструкцій приміщень, 
рівня повітрообміну, ефективності вентиляції, стану каналізації, способів прибирання та 
видалення гною, освітленості, а також технології утримання тварин. 

Із перелічених факторів мікроклімату найбільш суттєво на організм тварин 
впливають температура, вологість та газовий склад повітря. Так, при низькій температурі 
збільшується тепловіддача тварин, що призводить до посиленого споживання корму і 
навіть до захворювання. Висока температура, навпаки, спричиняє перегрів. Але найбільш 
негативний вплив чинять на організм (в першу чергу молодняка) різкі коливання 
температури. Інші фактори мікроклімату (вологість, газовий склад) за умов відхилення їх 
параметрів за межі, що рекомендуються технологами, також пригнічують життєдіяльність 
організму тварин, однак, значно менше. Утримання сільськогосподарських тварин на 
фермах та комплексах характеризується трьома основними періодами: 

 зимовим, коли повітрообмін у приміщенні мінімальний, а кількість теплоти, що 
подається від додаткових джерел, підвищена; 

 літнім, коли повітрообмін максимальний; 
 перехідним (весняно-осіннім), коли має забезпечуватись досить інтенсивний 

повітрообмін та певне надходження теплоти. У ці періоди працює відповідне технологічне 

                                                            
* Науковий керівник - інженер кафедри Прядко В. А. 
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обладнання: система вентиляції та система теплозабезпечения. 
Для тваринницьких приміщень і пташників застосовують в основному повітряне 

опалення. В родильних відділеннях, профілакторіях, відділеннях для молочних телят, 
свинарниках-маточниках, молочних, кормоцехах, і приміщеннях для обслуговуючого 
персоналу обладнують системами водяного чи парового опалення від централізованої чи 
загальнофермської котельні. До установок повітряного обігріву відносять установки 
"Клімат-2", "Клімат-3", теплогенератори, електрокалориферні установки, тепло 
вентилятори. Такі установки потребують великих енергетичних затрат, що в значній мірі 
негативно впливають на собівартість продукції.  

Значна частка енергоносіїв у собівартості сільськогосподарської продукції 
спричиняє залежність сільгоспвиробників від цін на паливо. Переважна більшість 
сільськогосподарських підприємств та фермерів використовує традиційні джерело енергії: 
вугілля, дизельне паливо, природний газ, електроенергію. Впровадження енергоощадних 
технологій, відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) дає реальну альтернативу традиційним 
видам палива. Комплексне використання джерел ВДЕ дозволяє враховувати особливості 
кожного з видів ВДЕ та оптимально їх використовувати.  

 Значний інтерес у світі та Україні відновлюваними джерелами енергії обумовлює 
велику кількість наукової та науково-популярної літератури з цієї тематики. У працях 
широко висвітлюються технічні, екологічні та економічні аспекти використання таких 
основних джерел альтернативної енергетики, як енергія сонця, вітру, теплова енергія 
грунту, енергія біомаси та ін. Наводяться приклади практичного використання одного або 
двох джерел ВДЕ при теплозабезпеченні фермерських господарств, житлових будинків.  

Тому на даному етапі являється актуальним питання доцільності впровадження 
відновлювальних джерел енергії ВДЕ в виробничі процеси і побут фермерських 
господарств на місце традиційних джерел енергії. 

Метою досліджень буде являтися аналіз доцільності впровадження 
відновлювальних джерел енергії (ВДЕ) для створення мікроклімату в виробничих 
(тваринницьких) приміщеннях та в житлових будинках фермерських господарств АПК 
Житомирської області на прикладі Олевського району. 

Завданням дослідження являється на основі аналізу характеристик показників 
швидкості вітру, сонячних днів, температури повітря, грунту визначити найефективніше 
відновлювальне джерело енергії для створення відповідних параметрів мікроклімату в 
виробничих приміщеннях і житлових будинках та запропонувати для впровадження 
відповідне технологічне обладнання для створення мікроклімату.  

Основна частина. Проведено дослідження на основі аналізу характеристик 
показників швидкості вітру, сонячних днів, температури, повітря, грунту. 

В результаті досліджень виявлено, що час і швидкості вітру а також днів з 
відповідною сонячною активністю по Житомирській області не задовольняють вимоги 
вітрогенеруючих установок і роботи сонячних батарей і не забезпечать електричною 
потужністю установки для створення мікроклімату. Терміни окупності капіталовкладень 
на купівлю, монтаж і експлуатацію вітрогенеруючих і сонячних установок в значній мірі 
перевищують допустимі. Станом на лютий 2013 року діяли ставки зеленого тарифу, які 
наводяться в таблиці 1. 

Таблиця 1 
Ставки зеленого тарифу 

 
Тип генеруючих потужностей Тариф, коп./кВт-год 

Сонячна енергія 505,09 
Біомаса 134,46 

Вітроелектростанції 122,77 
Малі ГЕС 84,18 
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Розглянемо результати досліджень, які представлені у вигляді графіків і таблиць.  
 

 
Рис. 1. Графік залежності вихідної потужності до швидкості вітру. 

 
Графік показує, що вітрогенератор починає виробляти потужність починаючи зі 

швидкості вітру 4 м/с. На прикладі розглянемо ефективність роботи вітроустановки типу 
W2 (300 Вт) 

Таблиця 2 
Ефективність роботи вітроустановки W2 (300 Вт) 
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3 5 4 44 44 1,2277 54 4'999.00 93 
5 22 16 193 193 1,2277 236,9 4'999.00 21 
7 60 44 526 526 1,2277 645,8 4'999.00 7,8 
9 127 93 1113 1113 1,2277 1366,4 4'999.00 3,7 
11 231 168 2024 2024 1,2277 2484,9 4'999.00 2,0 
12 300 219 2628 2628 1,2277 3226,4 4'999.00 1,6 
13 381 278 3338 3338 1,2277 4098,1 4'999.00 1,2 

 
Таблиця 3 

Середня швидкість вітру, м/с з січня по листопад включно 2013 р. 
 

Середня швидкість вітру, м/с помісячно 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Середня 
швидкість 
вітру, м/с 

Час вимірів, на 
висоті 10 – 12 м 
на пртязі 10 хв. 

2,3 2,8 3,5 3,3 3,1 2,8 2,7 2,6 3,3 2,7 2,3 2,9 14.00 
2,2 2,3 2,6 2,0 1,7 1,5 1,2 1,0 2,2 1,4 1,7 1,8 20.00 

2,3 2,6 3,1 2,7 2,4 2,2 2,0 1,8 2,8 2,1 2,0 2,4 
Середнє значення 

вітру 
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Рис. 2. Графік середньої швидкості вітру, м/с з січня по листопад 2013р. 
 
Аналіз досліджень показу, що при середньорічній швидкість вітру 2,4 м/с не 

доцільно використовувати вітрогенеруючі установки для виробництва електроенергії. 
Таблиця 4 

Облік інтенсивності опромінення сонячної радіації в 2013 р з січня  
по листопад місяці включно. 

 
 Кількість днів на місяць при відповідній радіації у % 

Місяці 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
% Дні 

Кіл. днів 
за 11 
місяців 

100 4 2 8 7 6 3 10 8 3 6 3 60 
75 1 4 1 7 7 4 12 9 5 2 4 56 
50 5 6 4 11 16 18 6 9 6 7 3 91 
25 21 16 18 5 2 5 3 5 16 16 20 127 

Всього 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 334 
Примітка. Спостереження проводилися щоденно о 14.00 годині. 
 

Діаграма результатів дослідження активності сонячної радіації в 1013 р з січня по листопад по 
місяцях
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Сонячна радіація 25 %

 
Рис. 3. Діаграма результатів дослідження активності сонячної радіації. 
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На рис.3.: 100 % - ясно, сонячно. За 11 місяців кількість сонячних днів становить – 
18 %; 75 % - малохмарно. За 11 місяців похмурих днів становить – 17 %; 50 % - хмарно. За 
11 місяців хмарних днів становить – 27 %; 25 % Пасмурно. За 11 місяців пахмурних днів 
становить – 38 %. 

Аналіз результатів досліджень підтверджують недоцільність використання 
сонячних батарей для отримання електроенергії живлення електротехнологіч-ного 
обладнання для створення мікроклімату. 

Таблиця 5 
Щоденник погоди по Олевському районі / середні значення  

температури повітря помісячно, оС/. 
 

Місяць 2005р. 2006р. 2007р. 2008р. 2009р. 
Час 

замірів 
14.00 20.00

Сер./ 
знач. 

14.00 20.00
Сер./
знач.

14.00 20.00
Сер./ 
знач.

14.00 20.00
Сер./ 
знач. 

14.00 20.00 
Сер./ 
знач. 

Січень 0,41 -0,51 0,46 -0,61 -7,2 -3,90 3 1,74 2,37 -0,49 -1,80 -1,14 -1,41 -3,29 0,94 
Лютий -1,5 -3,9 2,7 -3,46 -5,96-4,57 -1,96 -3,75 -0,85 3,51 1,72 2,61 0,53 -1 0,76 
Березень 1,35 -0,9 0,2 1,19 0,77 0,98 9,93 6,83 8,38 6,32 3,83 5,07 4,06 2,06 3,06 
Квітень 13,2 9,7 18,05 12,9 9,56 11,23 12,16 8,23 10,19 6,63 10,3 8,46 16,6 11,5 14,05
Травень 17,1 14,2 15,65 17 13,9 15,45 21,74 18,06 19,9 16,74 14,77 15,75 16,19 14,5 15,34
Червень 19,4 17,7 18,55 20,13 18,2219,17 21,96 19,03 20,4 21,93 19,86 20,8 20,7 19,1 19,9 
Липень 24,2 19,6 21,9 25,19 21,9 23,5 22 19,54 20,77 23,38 20,45 21,9 22,5 19,1 20,8 
Серпень 21,9 17,1 19,5 21,7 18,2 19,95 23,09 19,29 21,19 23,83 19,06 21,4 21,6 18,6 20,1 
Вересень 20,8 13,4 17,1 17,7 13,3 15,5 17,8 12,86 15,33 16,23 12,8 14,5 20,2 15 17,6 
Жовтень 12,4 7,0 9,7 13,09 7,9 10,4 11,25 7,70 9,47 13,77 9,80 11,7 10,41 7,77 9,09 
Листопад 3,6 1,2 2,4 4,96 4,1 4,53 2,16 0,7 1,43 5,4 3,23 4,31 5,83 4,56 5,19 
Грудень 0,5 -0,9 -0,2 3,58 2,35 2,96 -0,81 -1,16 -0,17 1,03 -0,06 0,97 -0,96 4,93 -2,94 
Середнє значення за 

рік 
10,5   9,6   10,7   10,52   10,32 

 
Місяць 2010р. 2011р. 2012р. 2013р. 

Час 
замірів 

14.00 20.00 
Сер./ 
знач. 

14.00 20.00 
Сер./ 
знач. 

14.00 20.00 
Сер./ 
знач. 

14.00 20.00 
Сер./ 
знач. 

Січень -7,48 -9,03 -8,25 -1,22 -2,16 -1,69 -2 3,64 -1,41 -3,38 -4,90 -4,14 
Лютий -1,39 -3,21 -2,3 -3,78 -5 -0,61 -6,10 -8,65 -7,37 1,57 -0,32 0,62 
Березень 4,93 2,06 3,49 5,54 2,03 3,78 5,87 3,19 4,8 0,19 -1,74 -0,77 
Квітень 13,63 10,56 12,09 13,7 10,5 12,1 13,7 10,9 12,3 13,26 10,26 11,76 
Травень 19,93 17,16 18,54 19,67 16,38 18,02 21,41 18,16 19,7 22,41 18,61 20,51 
Червень 23,06 20,96 22,01 23,16 19,83 21,4 22,43 19,53 20,98 23,76 21,38 22,57 
Липень 26,09 23,45 24,77 24,32 20,54 22,43 26,61 23,64 25,12 23,16 19,83 21,4 
Серпень 25,87 21,64 23,7 22,83 19,03 20,93 22,45 19,09 20,77 24,32 20,54 22,43 
Вересень 17,06 12 14,53 19,93 13,73 16,83 18,96 14,1 16,53 14,96 12,26 13,61 
Жовтень 8,80 5,16 6,98 11 5,51 8,25 10,77 8 9,38 12,4 7,0 9,7 
Листопад 8,3 6,13 7,2 4,76 2,3 3,53 6,26 5 5,63 3,6 1,2 2,4 

Грудень -3,74 -4,93 -4,33 3,096 1,77 2,43 -3,51 -5,32 -4,41    

Середнє значення за рік 12,25   10,32   10,16    
 
Дослідження зміни температури повітря. Дослідження показали, що температура 

повітря за період з 2006 по 2013 р. в значній міра не змінилася. Отже температура грунту 
майже буде змінюватися не в значній мірі. 

Дослідження температури грунту. Дослідження температури грунту показали, що 
температура грунту сильно не міняється протягом року, а температура на вулиці 
зміняється, то рекуперація виникає за рахунок різниці температур. Влітку температура 
зовнішнього повітря достатньо висока, коли повітря проходить через повітроводи під 
землею воно віддає частину свого тепла грунту і потрапляє в будівлю вже прохолодним.  

В різі пори року верхній шар грунту завжди піддається зміні температури під 
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впливом сонячної радіації (сонця), вітру, дощу, температури повітря та інших чинників. 
На глибині 3 м і більше температура майже незмінна, оскільки на такій глибині вплив 
приведених нижче чинників зводиться до нуля. Температура грунту на глибині 1,5-3,2 м 
взимку складає від +5 до +7°С, а влітку від +10 до +12°С.. Експерименти показали, що в 
зимовий період грунтовий теплообмінник може нагрівати припливне повітря, що поступає 
в приміщення, на температуру більш 0°С, а в літній період - охолодити до +18-20° С. 
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Рис. 4. Графіки помісячної середньої денної температура повітря. 
 
Підсумок. Аналіз доцільності впровадження відновлювальних джерел енергії 

(ВДЕ) для створення мікроклімату в виробничих (тваринницьких) приміщеннях та в 
житлових будинках фермерських господарств АПК Житомирської області дає змогу 
переконатися, що для створення необхідних параметрів мікроклімату найефективніше 
використовувати температуру повітря і грунту. 

Розглянемо на прикладах можливі варіанти впровадження відповідних технологій і 
технологічного обладнання для створення мікроклімату в виробничих приміщеннях і 
житлових будинках на прикладах розроблених технологій і технологічного обладнання. 

1. Обгрунтування конструкції рунтового теплообмінника. Пропонується для 
розгляду експериментальну установку, що дає змогу охолоджувати або нагрівати повітря 
за допомогою ґрунтового теплообмінника для створення сприятливого мікроклімату у 
тваринницькому приміщенні. Теплоносієм являється повітря. Експериментальна 
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установка виконана таким чином, щоб максимально підвищити енерговідбір з ґрунтового 
масиву, покращити ефективність кондиціонування повітря, а також уникнути недоліки 
попередніх зразків. 

Вимірювання температури охолоджуваного повітря проводиться за допомогою 
спеціально розробленого приладу вимірювання температури, що дає змогу точно, в 
фіксований момент часу записувати показання, і працює цілодобово. Тривають 
експериментальні дослідження. Технологічна схема ґрунтового теплообмінника 
представлена на рисунку 1. 

Ґрунтовий теплообмінник містить шахту забору зовнішнього повітря 1 з 
нагнітальним дефлектором 2, з'єднану з вентилятором 3 і розміщеним вертикально 
ґрунтовим теплообмінником, який складається з вертикальної обсадної труби 4, 
виконаною бетонною, залитою у свердловину ґрунту, на нижньому кінці обсадної труби 4 
закріплений конденсатовідвідник 5. По всій висоті вертикальної обсадної труби 4 за 
допомогою центруючих завихрювачів 6 коаксіально розміщений нагнітальний 
повітропровід 7, забезпечений теплоізоляцією 8 по всій дожині крім перфорованої зони 9 
в нижній частині, а у просторі між вертикальною обсадною трубою 4 і нагнітальним 
повітропроводом 7 встановлено бактерицидні ультрафіолетові лампи 10. Вздовж 
зовнішньої поверхні вертикальної обсадної труби 4 розміщено систему зволоження 11. 
Вертикальна обсадна труба 4 з'єднана з припливним каналом 12 приміщення. 

Працює геотермальна вентиляційна система таким чином. В теплий період року 
зовнішнє повітря через шахту забору зовнішнього повітря 1 з нагнітальним дефлектором 2 
за допомогою вентилятора 3 подається у нагнітальний повітропровід 7, коаксіально 
розміщений за допомогою центруючих завихрювачів 6 в вертикальній обсадній трубі 4 і 
обладнаний теплоізоляцією 8, виходить через перфоровану зону 9 нагнітального 
повітропровода 7 і потрапляє до вертикальної обсадної труби 4, де за допомогою 
завихрювачів 6 потік повітря закручується і піднімається по ній у верх охолоджуючись, 
обтікає бактерицидні інфрачервоні лампи 10 знезаражуючись і потрапляє до припливного 
каналу приміщення 12. Для ефективної роботи геотермальної вентиляційної системи 
передбачена система зволоження ґрунту 11, яка вмикається з періодичністю два рази на 
місяць. Кільцевий перетин вертикальної обсадної труби 4 та нагнітального 
повітропроводу 7 забезпечує рівний пневматичний опір при прокачуванні повітря крізь 
ґрунтовий теплообмінник. У разі накопичення конденсату у нижній частині ґрунтового 
теплообмінника він відводиться за допомогою конденсатовідвідника 5. 

 
Рис. 1.1. Технологічна схема ґрунтового теплообмінника. 
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Розташування бактерицидних ультрафіолетових ламп в просторі між вертикальною 
обсадною трубою та нагнітальним повітропроводом забезпечують значне знищення 
патогенних мікроорганізмів, знезараження повітря.  

Забезпечення зовнішньої поверхні нагрівального повітропроводу теплоізоляцією по 
всій довжині кр1м перфорованої зони зменшує теплообмін між повітрям, яке потрапляє в 
теплообмінник і повітрям, що виходить з нього, внаслідок чого зростає енергетична 
ефективність грунтового теплообмінника. 

Виконання вертикально обсадної труби бетоном, залиті у свердловину, підвищує 
коефіцієнт її прилягання і збільшує енерговідбір з масиву грунту. 

Запропонована конструкція має технічну новизну.  
Висновки. Обгрунтовано конструкцію робочого органу геотермальної вентиляції - 

вертикального грунтового теплообмінника, конструкція якого забезпечує інтенсифікацію 
енерговідбору з масиву грунту і збільшує ефективність геотермальної вентиляції з 
підтриманням відповідних параметрів мікроклімату. 

2. Геотермальні вентиляційні системи. Система заснована на використанні тепла 
землі. Принцип системи простий - в землі прокладаються повітроводи, які взимку 
"отримують" тепло від землі, а влітку "отримують" від землі безкоштовний холод. Далі 
через систему вентиляції підготовлене повітря потрапляє безпосередньо до споживача, 
тобто в приміщення. 

Оскільки температура грунту сильно не міняється протягом року, а температура на 
вулиці зміняється, то рекуперація виникає за рахунок різниці температур. Влітку 
температура зовнішнього повітря достатньо висока, коли повітря проходить через 
повітроводи під землею воно віддає частину свого тепла грунту і потрапляє в будинок вже 
прохолодним.  

Розглянемо два варіанти геотермальних систем ГЕО Вентс, де грунтовим 
теплообмінником служить повітровод з неіржавіючої сталі з гарними аеродинамічними 
характеристиками. 

ГЕО Вентс ДУО, де грунтовим теплообмінником є повітровод "труба в трубі". У 
цьому варіанті у внутрішній частині такого повітровода переміщається витяжне повітря, а 
в зовнішній трубі повітря, яке забирається з вулиці, тобто припливне. 

Розглянемо кожен з них. Геотермальна система ГЕО ВЕНТС 
Система складається з:припливно-витяжної установки ВУТ, яка має свій 

рекуператор. Установка догріває повітря до необхідної температури і подає повітря в 
приміщення, використовуючи при цьому тепло від повітря, що видаляється (у холодний 
період року); грунтового теплообмінника, повітроводи повітрерозопдільчі пристрої - 
гратки, анемостати, діфузори та ін. 

Переваги системи ГЕО ВЕНТС. Попередній підігрів зовнішнього повітря в 
зимовий період, охолоджування і осушення зовнішнього повітря в літній період, що 
знижує експлуатаційні витрати. 

Вентиляційна установка з рекуператором ВУТ, забезпечує передачу тепла від 
витяжного повітря припливному, в комплексі із застосуванням у вентиляційних 
установках високоефективних енергозбережних ЄС моторів виробництва компанії ЕВМ, 
дозволяє значно збільшити енергоефективність системи. 

Висока інерційність системи. При різких коливаннях температури зовнішнього 
повітря температура на глибині понад 1,5 м залишається постійною, як і температура 
припливного повітря на вході в систему повітрообміну. 

Приклад розміщення системи в будівлях з підвальним поверхом. Розміщення 
геотермальної вентиляційної системи в будинку з підвальним поверхом припускає монтаж 
основних елементів системи: пристрою збору і відведення конденсату, обвідного клапана, 
перехідників і припливно-витяжної установки з рекуперацією тепла в підвальному 
приміщенні. 
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Рис. 2.1. Принципова система монтажу системи ГЕО ВЕНТС  

в будівлях з підвальним поверхом. 
 
Повітровод грунтового теплообмінника заходить в будівлю через отвір в стіні 

нижче за рівень грунту. Припливно-витяжна установка ВУТ розташована в підвалі.  
 

 
2.2. Приклад розміщення системи в будівлях без підвального поверху. 

 
При розміщенні елементів геотермальної вентиляційної системи в будинку без 

підвального поверху необхідно забезпечити наявність інспекційного колодязя, в якому 
розміщується спеціальний пристрій для збору і відведення конденсату ГТО, що 
утворюється в трубі. Припливно-витяжна установка і елементи системи розташовуються у 
відведеному для неї місці в приміщенні. 

 
Рис. 2.3. Принципова система монтажу системи ГЕО ВЕНТС 

 в будівлях без підвального поверху. 
 
Повітровод грунтового теплообмінника заходить в будівлю через отвір у 

фундаментній плиті. Рекомендується доповнити систему ревізійним колодязем на вулиці. 
Для відводь конденсату необхідно забезпечити ухил труби не менше 2°. Припливно-
витяжну установку ВУТ можна розташувати на горищі будівлі.  
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Рис. 2.4. Припливно-витяжну установку ВУТ розташована на горищі будівлі. 
 
Система ГЕО ВЕНТС ДУО. До складу системи ГЕО ВЕНТС ДУО входять: 

грунтовий теплообмінник «труба в трубі» для попереднього підігріву/охолоджування 
зовнішнього повітря. По внутрішній трубі переміщається витяжне повітря, що 
видаляється з приміщення, по зовнішній трубі - припливне повітря з вулиці; припливно-
витяжна установка ВУТ з рекуператором, призначеним для передачі теплоти від повітря 
що видаляється з приміщення до підігрітого повітря, що поступає з грунтового 
теплообмінника; повітроводи, використовувані для транспортування повітря в 
приміщенні; гратки і дифузори для розподілу повітря по приміщенню. 

Переваги системи ГЕО ВЕНТС ДУО: 
1. Попередній підігрів припливного повітря в зимовий період, охолоджування і 

осушення припливного повітря в літній період, що знижує експлуатаційні витрати; 
2. Вентиляційна установка з рекуператором ВУТ, забезпечує передачу тепла від 

витяжного повітря припливному, в комплексі із застосуванням у вентиляційних 
установках високоефективних енергозбережних ЄС моторів виробництва компанії ЕВМ, 
дозволяє значно збільшити енергоефективність системи; 

3. Висока інерційність системи. При різких коливаннях температури зовнішнього 
повітря температура на глибині понад 1,5 м залишається постійною, як і температура 
припливного повітря на вході в систему повітрообміну. 

Приклад розміщення системи ГЕО ДУО в будівлях з підвальним поверхом. 
Розміщення геотермальної вентиляційної системи в будинку з підвальним поверхом 
припускає монтаж основних елементів системи: пристрою збору і відведення конденсату, 
обвідного клапана, перехідників і припливно-витяжної установки з рекуперацією тепла в 
підвальному приміщенні. 

 
2.5. Приклад розміщення системи ГЕО ДУО в будівлях без підвального поверху. 
 
При розміщенні елементів геотермальної вентиляційної системи в будинку без 

підвального поверху необхідно забезпечити наявність інспекційного колодязя, в якому 
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розміщується спеціальний пристрій для збору і відведення конденсату ГТО, що 
утворюється в трубі. Припливно-витяжна установка і елементи системи розташовуються у 
відведеному для неї місці в приміщенні. 

 
2.6. Приклад розміщення системи ГЕО ДУО в будівлях з інспекційним колодязем. 

 
3. Розрахунок ефективності вентиляції із застосуванням ГТО і рекуперацій 

тепла. Для отримання комфортного свіжого повітря, його необхідно нагрівати в зимовий 
період і в міжсезоння, а в літній період охолоджувати. В [ Л-7 ] приведено методика і 
приклад розрахунку витрат теплової енергії на підігрів припливного повітря без 
застосування систем утилізації тепла, а також при застосуванні геотермальних систем для 
помірного клімату. Витрата повітря прийнята 300 м3/год. Разом сумарно за весь рік на 
нагрів або охолоджування свіжого повітря необхідно буде витратити кількість кВт*год., 
які наводяться в таблиці 6. 

Таблиця 6 
Сумарні витрати за рік на нагрів або охолоджування свіжого повітря. 

 
Сумарні витрати за весь рік на 

нагрів або охолоджування свіжого 
повітря: 

Витрати теплової 
енергії за рік, кВт*год 

Економія теплової 
енергії за рік, кВт*год 

За відсутності системи утилізації 
тепла 

5959 - 

При використанні геотермальної 
системи 

3325 2634 

При використанні геотермальної 
системи і установки з рекуперацією 
тепла ВУТ 

1538 4421 

 
Застосування геотермального теплообмінника системи дозволяє підвищити 

теплову ефективність припливно-витяжної установки системи Гео Вентс Дуо на  

ℇ=2634/(4421-2634)*100% = 147% 
Система ГЕО ВЕНТС ДУО використовує низькопотенциальне тепло землі, тобто є 

тепловим насосом і для характеристики ефективності системи застосовується коефіцієнт 
SPF – Чинник сезонної потужності (EN14511), який визначається як відношення кількості 
отриманої теплової енергії до кількості спожитої електричної з урахуванням сезонних 
змін температури повітря/грунту. 

Для отримання від грунту 2634 кВт год теплової потужності в рік вентиляційною 
установкою витрачається 635 кВт·год електроенергії. 

SPF = 2634/635 = 4,14. 
Висновки. Розрахунок ефективності вентиляції із застосуванням ГТО і 

рекуперацій тепла дає змогу переконатися, що для створення необхідних параметрів 
мікроклімату найефективніше використовувати температуру повітря і грунту. 
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ОБГРУНТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ ТА РОЗРОБКИ 

КОНСТРУКЦІЇ ВІБРАЦІЙНОГО ДОЗАТОРА МОБІЛЬНОГО КОМБІКОРМО – 
ПРИГОТУВАЛЬНОГО АГРЕГАТУ 

 
Шулик Т. П., магістрант* 

 
Повноцінне годування - один з основних шляхів підвищення продуктивності 

сільськогосподарських тварин, збільшення виробництва продуктів тваринництва і 
зниження їх собівартості . 

Важливе місце в раціонах сільськогосподарських тварин займають концентровані 
корми. Це пояснюється тим, що вони мають високу кормову цінність(0,97...1,09 кормових 
одиниць в 1 кг продукту) при малому питомому об'ємі. Крім того, концентровані корми 
збалансовані за змістом білків, жирів і вуглеводів, містять велику кількість природних 
вітамінів і мікроелементів. На промислових комплексах по вирощуванню свиней і птахів 
використання концентрованих кормів складає 80...95% раціону . 

Обгрунтування конструктивно-технологічної схеми вібраційного дозатора 
мобільного комбикормо-приготувального агрегату. 

Метою теоретичних досліджень є: математичне визначення раціональних 
конструктивно-технологічних, кінематичних і енергетичних параметрів досліджуваного 
дозатора. 

На підставі огляду і аналізу конструкцій дозаторів, який був виконаний в першому 
розділі магістерської роботи можна зробити висновок, що для малогабаритного 
комбікормо-приготовача агрегату для фермерських господарств найбільш раціональним є 
застосування вібраційного дозатора початкових зернових компонентів кормосуміші. Це 
пов'язано з тим, що в процесі роботи молоткової дробарки і шнекового змішувача корпус 
дозатора піддаватиметься коливанням, крім того, вібраційні дозатори мають низьку 
енергоємність і високу продуктивність. 

                                                            
* Науковий керівник - к.т.н., доцент Кравець Л. Г.  
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Дозатори будь-якої конструкції мають свої переваги і недоліки, тому тривають 
спроби об'єднання різних типів дозуючих пристроїв для того, щоб посилити позитивні 
сторони і взаємовиключити недоліки окремих конструкцій. Зокрема було помічено, що 
вібрація значно знижує сили внутрішнього і зовнішнього тертя матеріалу. Таким чином, 
застосувавши віброспонукання руху матеріалу, можна або підвищити продуктивність 
дозируючо-транспортуючого пристрою, або понизити енерговитрати машини при 
збереженні колишньої продуктивності . Так, Леонтьев П.И. і плачкова В.А. розробили 
віброшнековий дозатор, в якому підвищення продуктивності забезпечувалося додатком 
вібрації до транспортуючого шнека дозатора. 

Аналіз основних напрямів розвитку техніки кормоприготування показує, що нині 
найбільш перспективним напрямом є зниження енергоємності приготування кормів і 
супутніх технологічних процесів, у тому числі і дозування компонентів кормів. Зокрема 
одним з шляхів досягнення цієї мети є використання в технологічних процесах вібрації, як 
чинника знижує енерговитрати. 

Основний робочий орган вібраційного дозатора - це плоский вібролоток, 
встановлений під певним кутом до горизонту. Матеріал переміщається по лотку за 
рахунок його коливань в подовжньому напрямі. Матеріал як би перекидається 
вібролотком на невелику відстань, яка, складаючись, дає переміщення матеріалу. За 
рахунок високої частоти коливань органу, що несе, дозатор такого типу отримує досить 
високу продуктивність, при відносно невеликих енерговитратах. При цьому є деякі 
негативні моменти: 

- за рахунок високої частоти коливань відбувається інтенсивний знос робочого 
органу (вібролотка); 

- при роботі вібродозатора відбувається фракціонування матеріалу(переміщення 
великих і легких часток у верхні шари матеріалу), що дозується; 

- дозатор повинен строго зберігати заданий кут між вібролотком і горизонтом(зміна 
цього кута призводить до зниження або точності дозування, або продуктивності дозатора). 

Таким чином, класична схема вібродозатора має дуже обмежену сферу 
застосування, а остання з перерахованих особливостей повністю виключає його 
використання для дозування сипких матеріалів на мобільних засобах механізації. 

На підставі проведеного аналізу існуючих конструкцій і рекомендацій , розроблена 
конструктивно-технологічна схема (рис. 1.) пропонованого вібраційного дозатора з 
пониженим тиском матеріалу на робочий орган і механічним приводом вібролотка за 
допомогою кривошипно-шатунового механізму, яка дозволить забезпечити велику 
продуктивність при менших енерговитратах. 

6    5    4    

2    
3    

1    

 
Рис. 1. Конструктивно-технологічна схема вібраційного дозатора :1 – бункер дозатора; 
2 - корпус дозатора; 3 - передня стінка шлюзу; 4 – вібролоток; 5 - шатун; 6 - кривошип. 

 
Виходячи з вищевикладеного, програма експериментальних досліджень включає 

наступні завдання: 
- визначення механіко-технологічних характеристик зернових початкових 

компонентів концентрованих кормів; 
- проведення пошукових експериментів для визначення значимих чинників процесу 
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вібродозування сухих сипких матеріалів. 
- перевірка теоретично отриманих залежностей для визначення геометричних, 

технологічних, кінематичних і енергетичних параметрів вібраційного дозатора 
(продуктивність, частота і амплітуда коливань лотка, потужність і так далі); 

- визначення оптимальних параметрів робочих органів дозатора і вивчення впливу 
різних чинників на роботу дозатора; 

- оцінка рівномірності дозування. 
Найраціональніше і з високою віддачею концентровані корми використовуються 

тваринами у вигляді комбікормів. Так, при згодовуванні 1 тонною високоякісного 
комбікорму можна додатково отримати 250.300 кг молока, 30.40 кг м'яса і 750.800 шт. 
яєць. 

Основними компонентами повнораціонних комбікормів є: трав'яне борошно, 
пшениця, кукурудза, зернобобові культури, овес, ячмінь, БВД. 

Івано-Франківська область є зоною ризикованого землеробства, тут частим явищем 
стали весняні заморозки, посушливе літо і малосніжна зима. За таких кліматичних умов в 
рослинництві використовують культури, що районують, які складають основу 
кормозабезпеченості тваринництва. 

Механіко-технологічні характеристики зернових матеріалів можна умовно 
розділити на три групи: 

- геометричні характеристики(довжина, товщина і ширина); 
- фізичні характеристики (маса зерна, насипна щільність, вологість); 
- механічні характеристики(коефіцієнти внутрішнього і зовнішнього тертя, кут 

природного укосу, висота стінки матеріалу). 
Відомо, що геометричні характеристики зерна залежать не лише від виду і сорту 

культури, але змінюються залежно від кліматичних умов обробітку і розташування зерна 
на колосі або стержні . 

Проведення аналізу літературних джерел дало тільки у середнені дані за 
розмінними характеристиками зерна. Але по досліджуваних сортах, що районують, точні 
дані були відсутні. Це привело до необхідності визначити механіко-технологічні 
характеристики для кожної вживаної культури самостійно. 

Для проведення досліджень за стандартною методикою викладеної в із загальної 
купи була відібрана проба(по масі), що містить приблизно 1000 зерен. Потім кількість 
зерен була приведена до 1000 штук, і проводилися відповідні виміри. 

Розміри зерна замірялися в трьох взаємно перпендикулярних площинах. Розмір в 
подовжній площині вважався завдовжки зерна, в поперечній - завтовшки зерна і в 
площині паралельної опорної поверхні - шириною. Причому завтовшки вважався розмір 
зерна між боком з насінною борозенкою і протилежною стороною(спинкою). Отримані 
результати оброблялися за стандартною методикою з отриманням варіаційних кривих 
розподілу розмірів і визначенням закону розподілу. 

Масові характеристики зерна визначалися зважуванням 1000 зерен кожної 
культури з подальшим обчисленням маси одного зерна. 

Вологість зернових визначалася за стандартною методикою, яка грунтована на 
нагріві зерна в спеціальній бюкси, витриманого впродовж 10 годин при температурі 105 є 
С і охолодженні матеріалу впродовж 14 годин. 

Відносна вологість матеріалу визначається по формулі: 
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         (1), 

де G0 – власна маса бюкси (сухою і чистою) г; G1, G2 - маса бюкси з матеріалом до і 
після сушки, відповідно, р. 

Проведений аналіз конструкцій дозуючих пристроїв показав, що найбільш 
вірогідними матеріалами для виготовлення робочих органів дозатора є гарячекатана сталь, 
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органічне скло і обгумована сталь, тому саме ці матеріали були вибрані для дослідження 
коефіцієнтів зовнішнього тертя зерна. 

Коефіцієнти зовнішнього тертя спокою зерна по вибраних матеріалах визначалися 
на лабораторній установці типу «площина похилої». Досліди проводилися в п'ятикратній 
повторності для кожного виду матеріалу, поверхні і виду зернової культури. Отримані 
значення усереднювалися. При визначенні коефіцієнтів тертя спокою необхідно стежити 
за тим, що б зерно не скачувалося по поверхні установки, а сповзало по ній. Це пов'язано з 
тим, що тертя кочення має менший коефіцієнт, ніж тертя ковзання, і, отже, зерно почне 
рухатися при меншому вугіллі нахилу поверхні. 

Для визначення економічних показників технологічного процесу дозування 
зернових матеріалів розробленим вібраційним дозатором використані стандартні 
методики визначення економічної ефективності використання техніки. 

В якості об'єктів порівняння(базового зразка) при розрахунку економічної 
ефективності від застосування вібраційного дозатора приймаємо дисковий дозатор ДШ- 2, 
призначений для дозування сипких компонентів комбікормів(зерно, продукти його 
помелу, сіль, крейда, збагачувальні суміші, вітамінні добавки, премікси та ін.), який, як і 
вібраційний дозатор, призначений для дозованого подання зерна і інших компонентів в 
дробарку при виробництві комбікормів. 

Для визначення гуртової ціни ДШ- 2 і проектованого вібраційного дозатора був 
застосований спрощений спосіб розрахунку гуртової ціни машини, що містить дозуючі 
органи, по її масі [2]. 

Гуртова ціна машини визначається по формулі: 

.б.у.ц.о.б.о тЦ 
, грн     (2). 

.н.у.ц.о.н.о тЦ 
, грн     (3), 

де Цо.б., Цо.н. - гуртова ціна устаткування при базовому і новому варіантах механізації 
відповідно, грн; бо.ц. - коефіцієнт, що характеризує співвідношення ціни і маси сучасних 
машин, що мають дозуючі органи, бо.ц.=8,075 грн/кг; mу.б., mу.н. - маса устаткування, 
відповідно, при базовому і новому варіантах, кг 

Балансова вартість установок визначається по наступних формулах: 

.б.о.ц.б.б.б ЦЦ 
, грн     (4). 

.н.о.ц.б.н.б ЦЦ 
, грн     (5), 

де Цб.б., Цб.н. - балансова ціна устаткування, відповідно, при базовому і новому 
варіантах, грн; бб.ц. - коефіцієнт пропорціональності між оптовою і балансовою цінами, 
приймаємо бб.ц.=1,1. 

Результати обрахунків за наведеними вище формулами, а також основні техніко-
економічні показники порівнюваного устаткування, приведені в таблиці 5.1, використані в 
якості початкових даних для розрахунку економічної ефективності. 

Економічна ефективність від впровадження нової техніки оцінюється за допомогою 
розрахунку річного економічного ефекту від впровадження нового засобу механізації 
технологічного процесу і терміну окупності додаткових капіталовкладень. 

Річний економічний ефект визначається по наступній формулі: 
),КЕИ()КЕИ(Э нннбнбг  грн    (6), 

де Эг - річний економічний ефект від впровадження нового устаткування, грн; Иб, Ин - 
прямі експлуатаційні витрати, відповідно, при експлуатації базового і нового 
устаткування, грн; Ен - нормативний коефіцієнт ефективності додаткових капітальних 
вкладень, приймаємо Ен=0,2; Кб, Кн - додаткові капітальні вкладення при базовому і 
новому варіантах використання техніки, грн.. 

Додаткові капітальні вкладення, виходячи з(2, 3) приймаємо наступними: Кб = 
556,93 грн, Кн = 176 грн(балансова вартість плюс 10 %). 
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Прямі експлуатаційні витрати визначаються по наступних формулах: 

б.б.Эбббб ПСРАЗИ  , грн    (7), 

н.н.Энннн ПСРАЗИ  , грн    (8). 
де Зб, Зн - основна зарплата обслуговуючого персоналу при роботі, відповідно на базовій і 
новій установках, грн; Аб, Ан - відрахування на амортизацію(реновацію) устаткування 
відповідно при базовому і новому варіантах, грн; Рб, Рн - відрахування на ТЕ і ремонт, 
відповідно, при базовому і новому варіантах, грн; Сэ.б., Сэ.н. - вартість енергоносіїв, 
відповідно, при базовому і новому варіантах, грн; П - інші виробничі витрати, грн 

Основна зарплата обслуговуючого персоналу визначається з вираження: 

рРдннб СДпЗЗ 
, грн     (9), 

де nдн - кількість годин роботи дозатора в добу, приймаємо nдн = 7 ч; Ін. - кількість днів 
роботи дозатор в році, приймаємо Ін. = 365 днів; Ср - годинна тарифна ставка працівника, 
що виконує процес дозування концентрованих кормів, приймаємо: Ср. = 2,4 грн/ч [40]. 

Амортизаційні відрахування визначаються по формулах: 
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, грн     (11), 
де Паморт - норма відрахувань на амортизацію устаткування, %. 

Відрахування на ТЕ і поточний ремонт визначаються по формулах: 
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, грн     (13). 
де ПТОТР - норма відрахувань на технічне обслуговування і поточний ремонт 
устаткування, %.  

Витрати грошових коштів на енергоносії визначаються по формулах: 

бЭ.б.прЭ ТЦNС 
, грн     (14), 

нЭ.н.прЭ ТЦNС 
, грн     (15). 

де Nпр.би, Nпр.н - потужність електродвигуна, що витрачається на привід, відповідно, 
базовою і новою(впроваджуваною) установок, кВт; ЦЭ - ціна 1 кВт ч електроенергії, грн 
Приймаємо ціну 1 кВт ч рівною 0,235 грн(за цінами серпня 2013 року); Тб = Тн - річне 
завантаження, відповідно, базовою і новою машин, ч. Річне завантаження дозатора 
дорівнює річному завантаженню дробарки, яку він завантажує зерном. Враховуючи 
допущення, зроблені при розрахунках заробітної плати(6.8), приймаємо Тб = Тн = 2555 ч; 

Інші виробничі витрати приймаємо у розмірі 10 % від балансової вартості 
установки. Підставляючи усі отримані вище величини в(4), визначуваний річний 
економічний ефект від заміни дискового дозатора ДШ- 2 розробленим в цій дисертаційній 
роботі вібраційним дозатором. Термін окупності додаткових капітальних вкладень 
визначуваний по наступній формулі: 
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.            (16) 
Таким чином, на підставі проведеного розрахунку доведено, що застосування 

пропонованого вібраційного дозатора в порівнянні з дисковим дозатором ДШ- 2 дасть 
економічний ефект у розмірі 591,2 грн при терміні окупності 0,3 року. 
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Висновки: 
1. Шляхом аналізу схем і режимів роботи існуючих дозаторів сипких матеріалів 

встановлено, що найбільшу ефективність і найменшу енергоємність має вібраційний 
дозатор з механічним приводом вібролотка за допомогою кривошипно-шатунового 
механізму. 

2. Запропонований вдосконалений вібраційний дозатор сипких матеріалів з 
пониженим тиском матеріалу на робочий орган, що реалізується винесенням вібролотка в 
передню частину корпусу дозатора. 

3. Розроблена вдосконалена математична модель процесу дозування сипких 
матеріалів вібраційним дозатором, яка враховує зміну тиску матеріалу, що дозується, на 
вібролоток під час його коливань. 

4. Теоретично обгрунтовані раціональні параметри вібраційного дозатора : ширина 
вібролотка 140.160 мм, амплітуда коливань вібролотка 11.19 мм, частота коливань 
вібролотка 10,0.11,8 Гц, кут нахилу вібролотка до горизонту 25.33є, які забезпечують 
продуктивність в межах 0,25...1,0 тонни/ч при енергоємності процесу 0,18.0,72 кВт ч/т. 

5. На основі експериментальних досліджень отримані регресійні моделі, які з 
достовірністю 0,9.0,98 відтворюють залежності продуктивності і енергоємності процесу 
від основних параметрів дозатора. 

6. Шляхом аналізу отриманих експериментальних залежностей, визначені 
раціональні конструктивно-технологічні параметри вібраційного дозатора, які для різних 
зернових культур складають : частота коливань вібролотка 10,2.11,5 Гц, кут нахилу 
вібролотка 30.33(, амплітуда коливань вібролотка 11.15 мм, продуктивність 0,144.0,410 
тонни/ч, питома енергоємність 0,189.0,506 кВт ч/т. 

7. Впровадження розробленого вібраційного дозатора у виробництво порівняно з 
дисковим дозатором ДШ- 2 дає річний економічний ефект 591,2 грн, а термін окупності 
складе 0,3 року. 
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ВИВЧЕННЯ ЯКОСТІ РОБОТИ КОМБІНОВАНИХ АГРЕГАТІВ НА 

ПЕРЕДПОСІВНОМУ ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ 
 

Цапун І.В., магістранта * 
 
Викладено результати досліджень агрегатів для передпосівного обробітку ґрунту 

та посіву цикорію кореневого. 
Постановка проблеми. Цикорій кореневий технічна та лікарська рослина. Він 

використовується в медицині, у кавовій, кондитерській, спиртовій та інших галузях 
харчової промисловості. В коренях цикорію міститься 16…24 % інуліну, який сприяє 

                                                            
* Науковий керівник – к.с.-г.н., доцент Муляр О.Д. 
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виділенню з організму людини токсинів і радіонуклідів, 2…5 % фруктози, 1,2 % білків, та 
0,6 % жирів. У склад цикорію входить 33 мінеральні елементи і вітаміни А, Е, В1, В2, В12, 
РР. Його використовують для виробництва кави (10…12%) і кавових напоїв (до 7%). З 
давніх часів цю цінну рослину застосовують в народній медицині для лікування 
захворювань шлунку, нирок, серця, нервової системи та інших хвороб. 

Однією із основних операцій, яка впливає на схожість насіння та в подальшому і на 
урожайність коренеплодів є сівба. Якість сівби цикорію кореневого та рівень польової 
схожості насіння в значній мірі визначається своєчасністю та якістю передпосівного 
обробітку ґрунту. Він складається з розпушування верхнього шару ґрунту та 
вирівнювання його поверхні, а в зоні достатнього зволоження – і з наступним додатковим 
розпушуванням. До комплексу факторів, які впливають на польову схожість належить 
температура і вологість ґрунту, достатня повітромісткість, вирівняністю та структурно-
агрегатного складу ґрунту. Ґрунту повинен бути добре вирівняним і розробленим до 
дрібногрудковатого стану на задану глибину. Це сприятиме висіванню насіння в вологе 
ложе, що гарантує його високу польову схожість. 

З метою якісної схожості насіння та в подальшому і урожайності цикорію 
кореневого виникає необхідність проведення досліджень по вивченню якості роботи 
комбінованих агрегатів на передпосівному обробітку ґрунту та сівби насіння цикорія 
кореневого. 

Аналіз результатів останніх досліджень. Дослідженнями [3] встановлено, що 
застосування комбінованих машин для передпосівного одробітку ґрунту та сівби насіння 
підвищує продуктивність в 1.5 раза, польову схожість насіння на 10…20%, що в свою 
чергу зменшує експлуатаційні витрати. 

Аналіз вище наведених факторів показав необхідність розробки технологічної 
схеми комбінованої машини для передпосівного обробітку ґрунту та сівби насіння 
цикорію кореневого. 

При розробці нової конструкції комбінованої машини враховувались наступні 
нормативні агротехнічні вимоги: грудочки розміром 1…25мм, в шарі заробки насіння 
повинні становити за масою не менше 85%; висота мікронерівностей поверхні ґрунту 
повинна бути не більше 20 мм, підрізання бур’янів – повне. 

Мета досліджень. Метою роботи являється вивчення якості роботи комбінованих 
агрегатів на передпосівному обробітку ґрунту. 

Виклад основного матеріалу. Для вивчення якості роботи комбінованих агрегатів 
на передпосівному обробітку ґрунту були проведені виробничі досліди із застосуванням 
технічних засобів АРВ-8.1-02, УСМК-5.4В, “Європак 6000”. Показники роботи агрегатів 
для передпосівного обробітку ґрунту показані в табл.1. 

Результати досліджень показують (табл.1.), що за якістю розпушування і 
рівномірністю глибини обробітку ґрунту комбіновані агрегати типу “Європак 6000“ і 
АРВ-8.1-02 забезпечують більш якісні показники порівняно з культиватором УСМК-5.4В. 
Так, варіювання глибини розпушування після проходу цих агрегатів в 1,5-1,8 раза менше, 
а кількість агротехнічно-корисних часток ґрунту розміром до 10 мм в 1,2-1,3 рази більше. 
Це пояснюється тим, що в конструкції комбінованих агрегатів застосовані більш 
досконаліші робочі органи для вирівнювання розпушення та кришення ґрунту. Внаслідок 
цього забезпечується підвищення відносної польової схожості насіння на 7,8…9,7% або в 
1,1-1,2 рази. Але за енергетичними показниками, наприклад, витрати пального на 
одиницю виконаної роботи (гектар) були в 2,6-2,9 рази більша, а прямі експлуатаційні 
витрати із застосуванням комбінованого агрегату типу “Європак 6000“– в середньому в 
17,5 рази вище порівняно із застосуванням культиватора УСМК-5,4В і агрегату АРВ-8,1-
02. На це значний вплив має висока вартість цих агрегатів, яка в 9,2-15,2 рази більша 
вітчизняних аналогів. Виходячи із отриманих техніко-економічних показників нами 
порівняльним прототипом вибрано вітчизняний агрегат АРВ-8,1-02. 

Аналогічні дослідження по визначенню якісних показників роботи проводились із 
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сівалками пневматичного типу СТВ-12, “Мультикорн”, так і сівалки типу ССТ-12В з 
механічним висівним апаратом. 

Таблиця 1 
Показники роботи агрегатів для передпосівного обробітку ґрунту 

 

Марка машини (культиватора) 
Показники 

УСМК-5,4В АРВ-8.1-02 
“Європак 

6000” 
Агрегатування (трактор) ЮМЗ-6Л МТЗ-80 Т-150 
Робоча швидкість , км/год 8,0 8,6 8,4 
Ширина захвату, м 5,4 8,1 6,0 
Середня глибина розпушування, см 4,1 5,0 5,2 
Коефіцієнт варіювання, % 16,8 9,1 11,4 
Фракційний склад ґрунту після 
розпушування, %: 
менше 10 мм 
10-25 мм 
35-50 мм 
більше 50 мм 

 
 

64,2 
17,2 
16,2 
2,4 

 
 

84,2 
9,4 
6,0 
0,4 

 
 

71,8 
18,9 
8,0 
1,3 

Норма висіву насіння, шт./м 12,0 12,0 12,0 
Відносна польова схожість, % 55,4 65,1 63,2 
Змінна продуктивність, га/год 2,2 5,1 3,5 
Витрати пального, кг/га 2,7 3,9 11,0 
Затрати праці, люд.год/га 0,5 0,2 1,9 
Прямі експлуатаційні витрати, грн./га 8,6 8,9 156,0 

 
Узагальнені результати проведених досліджень (табл.2) свідчить про те, що сівалки 

з пневматичними висівними апаратами забезпечують більш рівномірніше розміщення 
рослин в рядках порівняно з сівалками типу ССТ-12В з механічними висівними 
апаратами. Так, якщо значення коефіцієнтів варіювання інтервалів між рослинами після 
пневматичних сівалок були в середньому 62,7 і 51,1%, відповідно для звичайного і 
дражованого насіння, то після механічної сівалки ССТ-12В 67,4 і 58,7% або в 1,1-1,2 рази 
більше. Слід відзначити, що більш рівномірне розміщення рослин в рядку спостерігаються 
у випадку застосування дражованого насіння при висіві його як пневматичними, так і 
механічними сівалками. 

Одержані значення відносної польової схожості насіння також свідчать про деяку 
перевагу пневматичних сівалок над механічними – 70,05 і 72,3% проти 70,2 і 71,8%, тобто 
польова схожість насіння після пневматичних сівалок на незначний відсоток була вища 
порівняно з механічною сівалкою ССТ-12В. 

Але оцінка сівалок закордонного виробництва по техніко-економічним показникам 
показує, що при застосуванні сівалки типу “Мультикорн” прямі експлуатаційні витрати 
становили 308 грн/га, тобто вони були на 90,5 і 137,1 грн/га або в 1,4-1,8 раза більші 
порівняно з пневматичною сівалкою УПС-12 і механічною ССТ-12В вітчизняного 
виробництва. Відповідно різниця між сівалками УПС-12 та ССТ-12В становить 46,6 грн/га 
або в 1,3 раза більша. 

Виходячи із отриманих даних (таблиця 1.2) можна зробити висновок, що по 
якісним показникам роботи сівалки з пневматичними висівними апаратами не 
забезпечують більш кращі показники роботи ніж сівалки з механічними висівними 
апаратами. Це пов’язано з тим, що сівалки із пневматичними висівними апаратами не 
розраховані на висів дрібного насіння цукрових буряків, особливо це стосується 
звичайного насіння.  
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Враховуючи якісні та економічні показники роботи та можливість переобладнання 
висівного апарату під висів насіння цикорію кореневого серед даних типів сівалок нами за 
базовий взірець вибрано сівалку вітчитчизняного виробництва ССТ-12В з механічним 
висівним апаратом  

Таблиця 2  
Показники якості роботи сівалок 

 
Марка сівалки 

Показники 
Мультикорн УПС-12 ССТ-12В 

Норма висіву насіння, шт./м 
8,10

0,12
 

3,10

7,10
 

7,10

0,12
 

Кількість сходів, шт./м 
8,8

9,9
 

7,7

8,8
 

1,8

8,9
 

Середня відстань між рослинами, см 
2,14

9,13
 

4,16

7,15
 

0,15

5,15
 

Коефіцієнт варіювання, % 
0,54

7,62
 

1,56

1,66
 

7,58

4,67
 

Відносна польова схожість,% 
1,74

8,71
 

5,70

3,68
 

8,71

2,70
 

Змінна продуктивність, га/год 2,2 2,3 2,0 
Витрата пального, кг/га 5,3 6,1 6,0 
Затрати праці, люд.год/га 1,35 1,3 1,29 
Прямі експлуатаційні витрати, грн./га 308,0 217,5 170,9 

Примітка: в чисельнику звичайне насіння, в знаменнику дражоване. 
 
В процесі теоретичних досліджень і аналізу наукової літератури встановлено, що 

якісний передпосівний обробіток ґрунту суттєво впливає на схожість насіння цикорію 
кореневого та в подальшому на розвиток рослин. 

З метою вивчення впливу конструктивних параметрів комбінованої машини на 
схожість насіння цикорію кореневого у виробничих умовах проводили лабораторно-
польові дослідження. Під час проведення польових дослідів встановлено фактори, які не 
здійснюють значного впливу на виконання технологічного процесу передпосівного 
обробітку ґрунту. При цьому було встановлено фактори, які слід вважати як основні: 
діаметр котка d, кількість прутків n, поступальна швидкість Vп, та глибина ходу лапи Н 
глибина заробки насіння h, які впливають на якість обробітку ґрунту, схожість насіння та 
в подальшому і на урожайність цикорію кореневого. 

Для визначення залежності кришення ґрунту від вищевказаних факторів та 
можливості здійснювати технологічний процес кришення в цілому при певному їх 
поєднанні були проведені експериментальні дослідження лабораторної установки (рис. 1). 

Проведені дослідження показали, що при вологості ґрунту W=20,4% та 
поступальній швидкості лабораторної установки Vп=1,6 м/с значення кришення ґрунту 
при збільшені кількості прутків від 10 до 14 штук відповідно становить 82,5...91,7%. Так 
найкращий показник було досягнуто при діаметрі котка d= 0,3м та кількості прутків 
n=12шт, де ступінь кришення ґрунту становив 91,7%. 

Із збільшенням поступальної швидкості Vп від 1 до 2,25 м/с ступінь кришення 
ґрунту збільшувалась і для n=12 штук відповідно становила 88,9....91,5 %. Також 
найкращих показників роботи було досягнуто при поступальній швидкості лабораторної 
установки Vп=1,6 м/с та глибині розпушування h = 3см., де ступінь кришення ґрунту Кк 
становила відповідно 90,2 %. 
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Рис. 1. Комбінований агрегат під час проведення польових досліджень. 

 
Таким чином, однофакторні експерименти дали можливість підібрати оптимальні 

значення діаметра котка dк, кута нахилу прутка Yк, кількості прутків nк та поступальної 
швидкості Vп при яких робота експериментальної установки і зокрема котка із прутками 
синусоїдної форми відповідає агротехнічним вимогам до передпосівному обробітку 
ґрунту під цикорій кореневий. Але так як при однофакторних експериментах важко 
визначити оптимальні значення даних показників, то ми проводили багатофакторний 
експеримент по методу центрально - композиційного ортогонального плану. 

За параметр оптимізації, який характеризував якість роботи експериментальної 
установки, був прийнятий показник кришення ґрунту Кк . Кількість замірів для 
забезпечення заданої надійності дослідів визначали по таблиці В.І. Романовського.  

На основі проведених досліджень нами було встановлено оптимальні 
конструктивні параметри котка де діаметр котка dк=0,25м, кількість синусоїдних прутків 
становить n=12шт, кут нахалу прутків становить Y=300. 

Вплив глибини передпосівного обробітку ґрунту і глибини заробки на польову 
схожість насіння та параметри розподілу рослин цикорію кореневого приведено в табл.3. 

Таблиця 3  
Вплив глибини передпосівного обробітку ґрунту і глибини заробки на польову 
схожість насіння та параметри розподілу рослин цикорію кореневого в рядках 

 
Глибина передпосівного обробітку ґрунту, см 

Показники 
3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 

Глибина загортання насіння, см 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 
Середня польова схожість 
насіння, % 

76,4 74,8 68,2 56,9 48,7 

Густота рослин на початок 
збирання, тис/га 

204,4 200,0 177,8 140,0 113,3 

Sp, см 10,9 11,1 12,5 15,9 19,6 
n, шт /м 9,2 9,0 8,0 6,3 5,1 
VSp, % 65,4 61,2 56,7 52,8 50,4 
Площа живлення, см2 490,5 499,5 562,5 715,5 882,0 

Маса коренеплоду, Рк, г 195 205 245 321 376 

Урожайність, т/га 39,9 41,0 43,6 44,9 42,6 
 
Дані таблиці 3 показують, що глибина передпосівного обробітку ґрунту значно 

впливає на схожість насіння цикорію кореневого. Так найбільша польова схожість насіння 
була 76,4% при глибині обробітку ґрунту 3 см, а найменша 48,7 % при глибині обробітку 
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7 см, глибина заробки насіння становила відповідно 2 та 3 см. 
Висновки. Встановлено оптимальні умови для проростання насіння цукрових 

буряків ( вологість ґрунту близько 20 %, твердість ґрунту 1,0...1,2 гр/см2, наявність в шарі 
заробки насіння фракцій ґрунту розміром 0,25...10 мм не менше 85 %). 

Досліджено вплив режимів роботи експериментальної установки (діаметр котка d, 
кількості прутків n, кута нахилу прутків Yп, поступальної швидкості Vп, глибини 
обробітку h та глибини заробки насіння h) на якість кришення ґрунту та польову схожість 
насіння цикорію кореневого. 

У результаті аналізу лабораторних досліджень встановлено оптимальні значення 
параметрів котка (діаметр котка d= 0,25м, кількість прутків n=12 шт, кут нахилу прутків 
Yп = 300 ). 

За результатами агротехнічної оцінки роботи експериментального комбінованого 
агрегату для передпосівного обробітку ґрунту та сівби насіння цукрових буряків 
порівняно із традиційними агрегатами вдалося досягти наступних результатів: 

- покращення обробітку ґрунту в зоні заробки насіння, про що свідчить збільшення 
польової схожості насіння цикорію кореневого та поява більш дружніх сходів; 

- зменшення норми висіву насіння у зв’язку із підвищенням його польової 
схожості; 

- підвищення врожайності коренеплодів цукрових буряків на 10…15 %; 
- зменшення експлуатаційних витрат на виконання передпосівного обробітку 

ґрунту та сівби насіння цикорію кореневого. 
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СПОСОБИ ЗБІЛЬШЕННЯ АЕРОДИНАМІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ 
ВІТРОДВИГУНА З АТМОСФЕРНИМ ПОВІТРЯНИМ ПОТОКОМ 

 
Войцехівський Д.М., Орещук А.Л., студенти * 

 
В умовах низьких середньорічних швидкостей вітру (нижче 4м/с) необхідно 

якомога ефективніше використовувати кінетичну енергію вітрового потоку, що набігає на 
вітроколесо. З цією метою застосовуються концентратори повітряного потоку та 
генератори вихрових повітряних потоків. 

Використання концентраторів повітряного потоку пропонується застосовувати для 
горизонтально-осьових вітродвигунів. Відомо, що в ідеальному випадку у вільному 
атмосферному потоці вітродвигун може перетворювати в механічну потужність не більше 
0,59 кінетичної енергії набігаючого повітряного струменя , який має перед вітродвигуном 
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площу поперечного перерізу , що дорівнює площі , захоплюваної його лопатевою 
системою. 

Різними конструктивними пристроями можна збільшити аеродинамічну взаємодію 
вітродвигуна з атмосферним повітряним потоком , якщо прямо або опосередковано 
змусити взаємодіяти з лопатевою системою вітроколеса додатково масу повітряного 
потоку ,що оточуючує струмінь ,який проходить через вітродвигун .  

Тим самим у енергетичну взаємодію з вітроколесом залучається кінетична енергія 
повітряного потоку, оточуючого вітродвигун. 

Фізичне посилення аеродинамічної взаємодії відбувається як за рахунок 
збільшення кількості повітря, що проходить через вітроколесо, так і за рахунок 
збільшення перепаду статичного тиску на вітроколесі. 

В якості концентраторів повітряного потоку можливе використання різних 
повітропровідних пристроїв: з атмосферними дифузорами, рис. 1 а, б;конфузорами, рис. 
1,в; комбінованих, рис. 1,г. 

Практичне застосування знайшли вітроустановки з використанням атмосферних 
дифузорів . На рис. 1, а показана схема дифузора традиційного типу з щілинним вдувом 
зовнішнього атмосферного повітря на внутрішню стінку дифузора для запобігання 
виникнення відриву повітряного потоку . Такий вдув дозволяє збільшити кут розкриття 
дифузора, тобто скоротити його довжину. 

 

  

 
Рис.1 Схеми горизонтально-осьових вітроустановок з повітропровідними пристроям. 
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На рис.: а - з атмосферним дифузором з щілинним вдувом; б - з дифузорним 
кожухом з крилового профілю; в - з повітропідвідним конфузором; г - з комбінованим 
повітропровідним пристроєм; 1 - дифузор; 2 - вітроколесо; З - гондола, 4 - силові стійки;5 
- щілинний вдув; б - опорний пристрій; 7 - труба Вентурі; 8 – конфузом. 

Атмосферний дозвуковий дифузор характерний тим , що статичний тиск повітря 
при виході з нього не може перевищити атмосферний тиск. Однак створюване ним 
розрідження за вітроколесом призводить до зростання швидкості від Vo в перетині далеко 
перед дифузором до швидкості V1 в перетині перед вітроколесом . Це збільшення 
швидкості залежно від аеродинамічних втрат в дифузорі може досягати значень 1,5 ... 1,8 . 
В результаті збільшується витрата повітря через вітродвигун і перепад тиску на 
вітроколесі, а коефіцієнт використання енергії вітру Cp може досягати значення 1,0 ... 1,5 , 
що перевищує критерій Жуковського - Бетца для вітродвигуна без дифузора в 2-3 рази. 

Іншим типом атмосферного дифузора є зовнішній кожух з криловим профілем 
поперечного перерізу (див. рис. 1, б). 

Ефективність такого пристрою менша, ніж попереднього, але конструктивні 
проблеми вирішуються значно простіше. 

Очевидні переваги використання дифузора - це зменшення діаметра вітроколеса і 
можливість використання ВЕУ в регіонах із зниженими середньорічними швидкостями 
вітру. Крім того, наявність кожуха навколо вітроколеса збільшує його ККД за рахунок 
зникнення втрат енергії,що обумовленні зходом з кінців лопатей вихрових шнурів повітря. 

Недоліки атмосферного дифузора : виникнення в ньому відриву потоку (зниження 
ефективності ) при збільшенні кута натікання потоку повітря на дифузор понад 10˚ ... 15˚ ; 
збільшення осьового зусилля на вежу ; ускладнення ВЕУ. 

На рис. 1, в показана схема горизонтально-осьового вітродвигуна з повітропідвідни 
мконфузором . У цьому випадку відбувається захоплення вітроколесом додаткової маси 
повітря в результаті впливу на вітродвигун перепаду тиску від швидкісного напору потоку 
повітря, що набігає на конфузор. 

На рис. 1, г зображена схема горизонтально-осьового вітродвигуна з комбінованим 
повітроприводним пристроєм з використанням двох коаксіальних труб Вентурі. У 
мінімальному перетині такої труби виникає максимальне розрідження. У внутрішній трубі 
Вентурі в місці максимального розрідження розташовується вітроколесо, а в зовнішній 
трубі Вентурі в мінімальному перетині знаходиться вихідний перетин внутрішньої труби . 
Таким чином, з'являється можливість збільшити потужність вітродвигуна, 
використовуючи додатковий перепад тиску на вітроколесі. 

Для збільшення взаємодії вітродвигуна і повітряного потоку можливе 
використання вихрових структур, створюваних як у вільній атмосфері, так і в спеціальних 
каналах. Такі генератори закрученого потоку подібні за своїми властивостями 
природному смерчу , володіють значним запасом кінетичної енергії . 

Однією з найбільш розроблених конструкцій ВЕУ з вихровими структурами , 
обмежені стінками, є вертикально - осьовий пропелерний вітродвигун , над яким 
розташована торнадо-башта (рис. 2). Потік повітря, закручуючись , входить всередину 
вежі через регульовані напрямні лопатки. У при осьовій зоні вихру виникає значне 
розрідження і великі кутові швидкості, що викликає підсмоктування додаткових мас 
повітря з навколишнього середовища. У результаті швидкість потоку повітря перед 
вітроколесом значно перевищує швидкість атмосферного потоку, а за самим вітроколесом 
створюється значне розрідження. 

Здатність вихрових структур концентрувати у своїй осьовій частині енергію з 
навколишнього простору дозволяє використовувати такі ВЕУ в регіонах з низькими 
швидкостями вітру. У розглянутій схемі ВЕУ відпадає також необхідність в установці 
вітродвигуна на напрямок вітру. 
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Рис. 2. Схема вертикально-осьового вітродвигуна з торнадо-баштою: 1 – регулююче 

вертикальне відкриття жалюзі; 2 – закриття жалюзі; 3 – вітротурбіна; 4 – 
вертикальна башта; 5 – опорний пристрій для підведення повітря; 6 – електрогенератор. 

 
Таким чином у регіонах з низькими швидкостями вітру у вітроелектричних 

установках з горизонтально-осьовими вітроколесами невеликої потужності доцільно 
застосовувати концентратори вихрового потоку, а у ВЕУ з вертикально-осьовими 
вітродвигунами – торнадо-башти. 
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ПАРАМЕТРІВ ОБЛАДНАННЯ 
 

Чермак О. Я., студент * 
 
Досліджено фізико-механічні характеристики коренеплодів цикорію в залежності 

від його вологості. Отримані результати дадуть змогу проводити подальшу наукову 
роботу щодо розробки механізованих технологій та технічних засобів його збирання, 
транспортування та переробки з обґрунтуванням їх параметрів і режимів роботи з 
метою підвищення продуктивності процесів, зниження матеріальних та енергетичних 
витрат тощо. 

Постановка проблеми. Одним з першочергових завдань сільськогосподарського 
виробництва є отримання продукції рослинного походження, яка є джерелом широкого 
асортименту натуральних продуктів, що дозволяють не тільки урізноманітнити 
харчування людини, але і покращити стан її здоров’я. Не абиякий інтерес з боку 
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споживачів викликає цикорій кореневий та продукти його переробки, які є продуктами 
пребіотичної дії, що користуються великим попитом на сучасних ринках. Проте 
недосконалість існуючих технологій збирання та переробки цикорію в Україні призводить 
до значних матеріальних і енергетичних затрат. Саме тому дослідження та удосконалення 
механізованих процесів, пов’язаних із вирощуванням, збиранням, зберіганням та 
переробкою цикорію, які були б спрямовані на зменшення трудових, матеріальних та 
енергетичних затрат є надзвичайно актуальними і необхідними.  

Однак, при проектуванні машин і апаратів, зокрема призначених для збирання і 
переробки цикорію, необхідно враховувати фізичні властивості матеріалів, під які 
проектується дане обладнання. Для науково обґрунтованого врахування цих властивостей 
в різних областях техніки і технологій необхідне дослідження та систематизація даних.  

Аналіз останніх досліджень. Дослідженням процесів вирощування, збирання, 
зберігання та переробки коренеплодів цикорію присвячено ряд робіт [1, 2, 4, 5]. Дотепер 
більшість техніки, яка використовується для вирощування, збирання та післязбиральної 
обробки цикорію уніфікована під цукровий буряк. Це пояснюється відносною подібністю 
цих культур щодо умов вирощування та збирання. Проте підвищення ефективності роботи 
обладнання для вирощування, зберігання та переробки цикорію вимагає детального 
вивчення і пристосування відповідних технічних засобів саме під цю культуру з 
урахуванням всіх його фізико-механічних та хіміко-технологічних показників.  

В сучасних дослідженнях розглядаються питання визначення раціональних 
параметрів ґрунтообробних машин щодо вирощування цикорію [4], визначення його 
хімічного складу та фізичних параметрів (середні розміри, маса коренеплода тощо) в 
залежності від агротехнічних умов вирощування [1,5], отримано рекомендації щодо 
технології його переробки [2]. Проте питання визначення залежності від вологості фізико-
механічних характеристик подрібненого цикорію є відкритим і являється актуальними при 
проектуванні обладнання для збирання та переробки даної культури.  

Об’єкт та мета досліджень. Об’єктом досліджень є подрібнені коренеплоди 
цикорію, вологість яких змінюється від 74..76 % до 14…16 % з огляду на його фізико-
механічні характеристики – динамічний коефіцієнт тертя та кут зсипання. Метою 
досліджень є експериментальне визначення зазначених показників від вологості 
подрібненого цикорію. 

Результати досліджень. Зусилля тереблення, розмірні характеристики, допустиме 
навантаження на розрив при вертикальному та поперечному навантаженнях, допустиме 
зусилля кручення та ударна в’язкість цикорію детально досліджено раніше [1]. Але відомо 
[3], що механічні властивості об’єктів переробки, в тому числі коефіцієнти внутрішнього 
та зовнішнього тертя, визначаються фізичними властивостями матеріалу (вологість, 
густина, гранулометричний склад тощо), тому необхідним є додаткове дослідження 
фізико-механічних характеристик коренів цикорію в залежності від вологості матеріалу.  

При дослідженні коефіцієнтів зовнішнього тертя цикорію вологістю до 76 % 
передбачалось використання установки, зображеної на рис. 1. 

 
Рис. 1. Установка для експериментального визначення коефіцієнта тертя між 

матеріалом цикорію та матеріалом похилої площини. 
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На рис. 1: 1 – основа; 2 – похила площина; 3 – кутова шкала; 4 – стрілка кутової 
шкали; 5 – матеріал. 

До платформи 1 шарнірно прикріплена площина 2 з бортами, із можливістю заміни 
поверхні ковзання матеріалом, використання якого передбачено конструкцією 
обладнання. До площини ковзання закріплена кутова шкала 3 з закріпленою до неї 
стрілкою 4. Зміна кута нахилу площини 2 здійснювалась за допомогою гвинтового 
шарніру в діапазоні від 00 до 900. Для дослідження динамічного коефіцієнта тертя 
ковзання f зразки матеріалу 5, що досліджувався, опускалися на похилу площину з висоти 
від 3 до 4 см. Коефіцієнт тертя ковзання f визначався за кутом нахилу, що утворює похила 
площина з горизонталлю в момент початку ковзання матеріалу за формулою f tg . 

З огляду на залежність сипких характеристик капілярно-пористих дисперсних 
матеріалів від вологості, коефіцієнт тертя f між матеріалом та поверхнею похилої 
площини буде змінюватися в залежності від абсолютної вологості матеріалу W . Було 
проведено дослідження коефіцієнту тертя між частинками коренів цикорію та 
нержавіючою сталлю. Цикорій було порізано на частинки прямокутної форми з лінійним 
розміром 10х10 мм. Експеримент проводився з п’ятикратним повторенням дослідів, 
оцінка точності результатів експериментів виконувалась за t-критерієм Стьюдента. 

Аналіз експериментальних даних дозволив отримати емпіричну залежність 
коефіцієнту тертя ковзання цикорію кореневого поверхнею сталевого матеріалу від 
вологості цикорію із коефіцієнтом детермінації 2R 0 , 9 8 :  

2f 0 ,0 0 0 0 9 W 0 ,0 0 0 2 W 0 , 2 8 6 1   . (1)

Отриману із рівняння (1) графічну залежність показано на рис. 2. Залежність вказує 
на зростання коефіцієнту тертя ковзання цикорію досліджуваною поверхнею із 
зростанням вологості матеріалу. Мінімальне значення коефіцієнта тертя ковзання f 0,3  
відповідає вологості матеріалу W 14 % . З огляду на отриману залежність (1), стає 
можливим визначення раціональних конструкційних параметрів обладнання, що 
призначене для переробки цикорію коренеплідного.  

 
Рис. 2. Залежність коефіцієнта тертя ковзання f  коренів цикорію  

по металу від вологості матеріалу W  
 
Відомо, що для забезпечення руху сировини похилою поверхнею, величина кута її 

нахилу   повинна бути більшою за досліджуваний кут тертя arctg f   . Тоді з 

урахуванням залежності (1), отримаємо: 
2a r c tg ( 0 ,0 0 0 0 9W 0 ,0 0 0 2W 0 , 2 8 6 1 )    . (2)

Рівняння (2) дозволяє визначити раціональні значення кута нахилу похилої 
поверхні, по якій може здійснюватися ковзний рух матеріалу цикорію в залежності від 
його вологості. Зокрема, отримані залежності необхідно враховувати при проектуванні 
сушильного обладнання.  

Проведена апроксимація експериментальних даних щодо визначення кута 
природного ухилу коренів цикорію в залежності від вологості матеріалу, отриманих за 
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стандартною методикою [3], дозволила отримати поліномне рівняння (3). Експеримент 
проводився з п’ятикратним повторенням дослідів, оцінка точності результатів 
експериментів проводилась за t-критерієм Стьюдента, при цьому значення коефіцієнта 
детермінації становило 2R 0,877 :  

20 ,0 0 5 3W 0 ,3W 2 8 ,9    . (3)

За визначеною залежністю кута природного ухилу коренів цикорію від вологості 
матеріалу, стає можливим уточнення раціональних кінематичних та геометричних його 
параметрів технологічного обладнання, де передбачено зсипання подрібнених 
коренеплодів. 

 
Рис. 3. Залежність кута природного ухилу   коренів 

 цикорію від вологості матеріалу W . 

 
Величина кута природного ухилу   визначає момент зсипання матеріалу в 

процесах його транспортування.  
Висновки і пропозиції. Виходячи з експериментальних даних, встановлено 

залежність коефіцієнта тертя ковзання коренеплодів цикорію, що подрібнено на частки 
прямокутної форми. Отримані дані щодо залежності коефіцієнта тертя ковзання між 
частинками цикорію та сталевою площиною свідчать про нелінійне степеневе зростання 
коефіцієнта тертя із зростанням вологості. Це пояснюється явищами адгезії, що 
виникають між матеріалом цикорію і поверхнею, по якій він ковзає [3]. Одже, при зміні 
вологості цикорію від 14..16 % до 74…76 % коефіцієнт тертя ковзання цикорію по 
сталевій поверхні змінюється від 0,3 до 0,7, а нахил площини того чи іншого 
конструкційного обладнання, по якій необхідно забезпечити ковзний рух матеріалу 
цикорію повинен змінюватися в межах від 170 до 350 в залежності від вологості цикорію.  

Отримані експериментальні дані щодо визначення кута природного ухилу 
матеріалу цикорію дозволяють встановити раціональні конструкційні параметри 
обладнання при переробці та транспортуванні подрібненого на частинки прямокутної 
форми цикорію. 
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ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОЩУВАННЯ КАРТОПЛІ 
 

Соломко П. В., студент * 
 
Викладений матеріал агротехнічних заходів, що сприяють підвищенню 

врожайності картоплі, а також правильне розміщення в сівозміні та застосування 
добрив. 

Постановка проблеми. Україна займає п’яте місце в світі по виробництву 
картоплі. Споживання бульби в країні досягає високого рівня (близько 130 кг на душу 
населення на рік), що по праву робить її “другим хлібом” для пересічного українця. 
Картопля посідає одне з перших місць серед інших сільськогосподарських культур за 
універсальністю використання в господарстві. Вона є важливою продовольчою, кормовою 
й технічною культурою. 

Виробництво картоплі дозволяє отримати більш високий вихід сухої речовини на 
одиницю площі, в порівняні з іншими сільськогосподарськими культурами. Картопля - 
найбільш продуктивна сільськогосподарська культура помірного поясу, вона забезпечує 
отримання самих високих врожаїв. Для надійного забезпечення населення картоплею 
необхідно щоб її урожайність становила близько 200 ц/га. 

Однією з основних умов отримання високих урожаїв картоплі є використання 
сучасних прогресивних технологій, які дають змогу максимально механізувати 
агротехнічні роботи і разом з тим зменшити кількість обробітку ґрунту, що в свою чергу 
зменшує травмування рослин та ущільнення ґрунту. 

З метою отримання високих врожаїв виникає необхідність запровадження 
інтенсивної технології вирощування картоплі. 

Аналіз результатів останніх досліджень. Дослідженнями багатьох авторів [2] 
встановлено, що серед агротехнічних заходів, які найбільше сприяють підвищенню 
врожайності картоплі, є насамперед правильне розміщення в сівозміні та застосування 
добрив. Із вище наведених факторів слідує необхідність у правильному розміщенні 
картоплі в сівозміні та застосування добрив при її вирощуванні.  

Виклад основного матеріалу. Однією з основних умов отримання високих 
урожаїв картоплі є використання сучасних прогресивних технологій, які дають змогу 
максимально механізувати агротехнічні роботи і разом з тим зменшити кількість 
обробітків ґрунту, що в свою чергу зменшує травмування рослин та ущільнення ґрунту. 

Ріст продуктивності праці в картоплярстві значною мірою залежить за рахунок 
підвищення урожайності, рівня механізації основних та допоміжних операцій, 
удосконалення організації і управління виробництвом. Це можна досягти запровадженням 
інтенсивної технології вирощування. Обов'язковими елементами інтенсивної технології 
являються: 

- розміщення посадок по найкращим попередникам; 
- внесення органічних добрив; 
- внесення розрахованих доз мінеральних добрив;   
- використання високоякісного насіння районованих сортів; 
- оптимальна густота посадки; 
- використання хімічних засобів для боротьби з бур'янами і захисту від шкідників 

та хвороб; 

                                                            
* Науковий керівник – к.с.-г.н., доцент Муляр О.Д. 
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- передзбиральне знищення бадилля; 
- потоково-груповий спосіб збирання. 
Запровадження нових технологій неможливе без застосування комплексу нових 

сільськогосподарських машин, вітчизняного і закордонного виробництва [3]. 
Основний обробіток грунту під картоплю має замету: створення глибоко 

розпушеного орного шару, який забезпечує вільний доступ води і повітря в грунт і тим 
самим сприяє нагромадженню вологи та поживних речовин. Зараз широкого 
розповсюдження набув обробіток ґрунту комбінованими агрегатами та агрегатами з 
активними робочими органами, що створюють оптимальні умови для росту і розвитку 
рослин. 

Тепер широко застосовують напівгребеневий та гребеневий способи садіння. 
Перевага їх полягає в тому, що поверхня рядків картоплі краще прогрівається, менше 
ущільнюється опадами.  

Гребенева поверхня дає можливість розпушувати її до появи сходів. Колеса 
трактора при цьому не переміщуються по рядках. Для забезпечення нормального росту 
картоплі необхідно своєчасно і якісно проводити необхідні операції по догляду за 
посівами, проводити обробіток проти шкідників та хвороб дотримуючись агротехнічних 
рекомендацій та вимог. 

Серед агротехнічних заходів, які найбільше сприяють підвищенню врожайності 
картоплі, є насамперед правильне розміщення в сівозміні та застосування добрив. У 
правильній сівозміні рослини краще використовують поживні речовини, менше 
піддаються впливу шкідників та хвороб. У зоні Полісся та Лісостепу на легких дерново-
підзолистих ґрунтах найкращим попередником для картоплі є багаторічні трави. Також 
добрим попередником для картоплі являються озимі культури. Після них значна частина 
поживних речовин залишається в ґрунті і використовується картоплею. Крім того, зернові 
культури рано звільняють поле і тим самим дають можливість заздалегідь провести 
основний обробіток ґрунту. Цукрові буряки та баштані культури протягом вегетаційного 
періоду добре обробляються, поле після них залишається чистим від бур'янів і має значні 
запаси невикористаних поживних речовин. Такі попередники також відповідають вимогам 
картоплі. В овочевих сівозмінах кращими попередниками для картоплі є бобові культури, 
огірки, капуста та столові коренеплоди [4]. 

В цілому сівозміни сприяють найпродуктивнішому використанню 
сільськогосподарської техніки та застосуванню комплексної механізації, завдяки чому всі 
виробничі процеси виконуються у стислі строки на високому агротехнічному рівні при 
найменших затратах коштів і праці на одиницю продукції [4]. 

Висновок. Отже для підвищення обсягів виробництва картоплі на Україні 
необхідно: 

- створити зони виробництва продовольчої картоплі; 
- освоїти спеціалізовані сівозміни, в яких картопля займає 30-35%; 
- створення і впровадження придатних для механізованого збирання сортів 

картоплі різного господарського призначення з урожайністю 550-600 ц/га і комплексною 
стійкістю до хвороб та шкідників; 

- покращення внутрішньогосподарського насінництва; 
- введення виробничих потужностей по переробці картоплі. 
 

Список використаної літератури 
1. Альсмик П.И., Шевелуха B.C., Ортель X. й др. Картофель: селекция, 

семеноводство, технология воздельївания—Мн.: Ураджай, 1988.—304с. 
2. Бакун Ю. О. Вплив доз і форм калійних добрив на врожайність картоплі на 

дерново-підзолистих грунтах // Вісник Аграрної науки. – 1999. - № 9. с. 34. 
3.  Банадысев С.А. Картофелеводство Беларуси : проблемы и пути их решения // 

Картофель и овощи. – 2002. - № 1. – с. 3 – 4. 



 131

4. Батюта В.Г. Резерви підвищення продуктивності картоплі. – К.: Вища шк., 
1990. – с.34 – 45. 

5. Білан Ю.Б. Ефективність виробництва картоплі // Економіка АПК. – 2001. - № 
2. – с. - 106 – 108. 

6.  Білоножко М.А. Рослинництво. – К.: Урожай, 1990 – 392с. 
7. Дзюба В.І., Батюга В.І., Куценко B.C. Операційна технологія виробництва 

картоплі.—К.: Урожай, 1987.—200с. 
 
 

ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИЙ ТРЕНАЖЕР ЗВАРЮВАЛЬНИКА 
 

Муштин Д.І. студент * 
 
В роботі обґрунтовані перспективи впровадження тренажера зварювальника в 

учбовому для отримання навичок зварювальним роботам без шкідливого впливу на 
здоров’я студентів. 

Одними з перших шагів вирішення питання технічного оснащення навчального 
процесу, пов’язаного з обробкою металевих виробів шляхом електрозварюванням та 
різкою, на інженерно-технічному факультеті Житомирського національного 
агроекологічного університету ведеться студентська наукова робота в цьому напрямку.  

Цей напрям передбачає: навчальну, виховну та екологічну сторони навчального 
процесу. 

Мета навчальна: 
 формувати навички по запалюванню дуги; 
 підтримані довжини дуги в заданому діапазоні при зварюванні імітатором 

плавкого електрода; 
 розвивати у студентів пізнавальний інтерес до технології виконання 

нероз’ємних з’єднань за допомогою імітатором покритих електродів;  
 розвинути вміння узагальнювати та систематизувати теоретичний матеріал з 

технології електродугового зварювання. 
Мета виховна: 
 виховувати в студентів інтерес до обраної професії; 
 відповідальність при виконанні завдань; 
 цілеспрямованість та наполегливість завдяки поглибленню знань щодо 

значення зварювання. 
Мета еколого-економічна: 
  кожен повинен мати хоча б якийсь мінімум економічних знань, які повинні бути 

направленні на економію зварювальних матеріалів, електроенергії тощо; 
  знати, що природні ресурси обмежені, і тому треба стримувати свої бажання і 

використовувати лише життєнеобхідні.  
Такий зварювальний тренажер дозволяє симулювати процес зварювання, вводити 

на комп’ютер параметри зварювального процесу, фіксувати інформацію про хід 
тренувального сеансу, контролювати параметри. Потрібно відзначити, що тренажер 
зварювальника можна використовувати як для отримання початкових, так і для 
вдосконалення набутих навичок. 

 Тренажер підготовки зварювальників призначений для придбання психомоторних 
навичок ведення процесів зварювання: запалення і підтримки стабільної дуги, утримання 
кутів нахилу інструменту та швидкості зварювання, виконання тренажу зварювання при 
різному положенні виробу, що зварюється. 

                                                            
* Науковий керівник - доцент Войцицький А.П. 
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Імітатори інструментів використаних у тренажері, максимально наближені до 
реальних зварювальних інструментів. Вони імітують процес зварювання, генеруючи 
реальну малоамперну зварювальну дугу завдяки застосування генератора струму на 
частоті 60 кГц. Тренажер не лише імітує різні види зварювання, але й забезпечує 
оперативний контроль основних параметрів процесу на екрані монітора або на 
інтерактивній дошці.  

Основні технічні дані тренажера зварювальника наведені в табл. 1. 
Таблиця 1 

Основні технічні дані тренажера зварювальника. 
 

Найменування параметра Значення 
Напруга живлення, В 220 
Споживана потужність, кВА 0,4 
Напруга дуги(при довжині дугового проміжку 1…5 мм), В 10 ... 50 
Напруга холостого ходу,В більше 65 
Зварювальний струм, А 6 + -0,5 
Кут спрацьовування датчика кута нахилу електрода, град 15град. +-3град 
Сигнали акустичного зворотного зв’язку при помилках: по 
довжині дугового проміжку, кГц 

1,25 

Сигнали акустичного зворотного зв’язку при помилках: по 
куту нахилу, кГц 

2,5 

Сигнали акустичного зворотного зв’язку при помилках: за 
тепловкладенням, кГц 

3,75 

Довжина дугового проміжку, мм 0 …5 
Сигнали акустичного зворотного зв’язку при помилках: з 
процесу відриву (запалювання) дуги, Гц 

50 

Час сеансу, сек від 60 до 600 
Швидкості зварювання, мм 2…12 
Маса, кг 12 
Габаритні розміри, 400 х 110 х 280 

 
Зазначимо, що при навчанні зварювальним роботам, на діючих зварювальних 

постах є велика ймовірність отримання опіків, ураження струмом, осліплення 
зварювальної дугою, отруєнням шкідливими парами та пошкодження дихальних шляхів 
(опіки носоглотки та легенів). 

Утворюваний при вказаних видах робіт «зварювальний аерозоль» об’єднує 
багатокомпонентні суміші хімічних речовин, яким властива несприятлива біологічна дія 
при інгаляційному надходженні в організм людини.  

Термін «зварювальний аерозоль» вказує на спільність фізико-хімічної природи 
сумішей його твердої і газової складової відмінності їх. Разом з тим кожна хімічна 
сполука має свої особливості біологічної дії на організм. Звідси випливає, що якоїсь однієї 
нормативної величини (ГДК або ОБРВ) для зварювального аерозолю не може бути 
встановлено. 

Склад зварювального аерозолю залежить від вихідних присадних матеріалів 
(електроди, дріт, флюси тощо) і у своєму складі містять оксиди заліза, марганцю, хрому, 
нікелю, титану, кремнію, ванадію, міді та інші речовини. ГСЗА, в основному, містить 
фтористий водень, оксиди вуглецю і азоту. Складові зварювальних аерозолів на 
теперішній час мають нормативні значення ГДК та ОБРВ для атмосферного повітря 
населених місць. 
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Висновки: Для зниження техногенних навантажень на студента при навчанні 
зварювальним роботам постає необхідність у максимальному їх зниженні, це можна 
зробити за допомогою зварювальних тренажерів. З часом придбання навичок 
зварювальних робіт ці негативні явища різко скоротяться 
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МАГНІТОГІДРОДИНАМІЧНИХ РЕЗОНАТОРІВ 

 
Ксензук О. М., студент * 

 
Постановка проблеми. На сучасному етапі в сільськогосподарському виробництві 

за останні роки весь час збільшуються ціни на енергоносії (електроенергію, природній газ, 
дизельне пальне, вугілля і т. д.). Тому одним із основних питань являється зменшення 
споживання енергоносіїв за рахунок впровадження енергоощадних технологій з 
застосуванням сучасного ефективного обладнання, яке в процесі виробництва в значній 
мірі сприяє зменшенню енергетичних затрат. 

Основною проблемою при експлуатації теплообмінного обладнання і 
трубопроводів являетсяь накип. Поява і зростання товщини шара накипу на поверхні 
погіршує теплопередачу; приводить до перевитрати палива, ціна.  

Основним шляхом для зменшення енергетичних затрат являється видалення, 
зменшення товщини шара накипу за рахунок зміні структури рідини під дією енергії поля 
постійних магнітів в проточній частині магнітогідродинамічного резонатора. 

Аналіл досліджень. Призначення розробки: Магнітогідродинамічні резонатори 
(МГД резонатори) використовуються для безреагентного видалення накипу й одночасного 
запобігання утворення нового, а також з метою інтенсифікації технологічних процесів. 

Рекомендована область застосування: Енергетика, вугільна промисловість, 
металургія, котлове господарство, хімічна промисловість, екологія, будівельна 
промисловість, нафтовидобуток і нафтопереробка, целюлозно-паперова промисловість, 
харчова промисловість, птахівництво, тваринництво, рослинництво. 

Технічна характеристика: Промислові та напівпромислові МГД резонатори: 
Джерело живлення - постійний струм напругою 18 - 36 В і потужністю 5, 25 Вт. Від 50 мм 
до 2600 мм і більше. Монтуються на фланцях з ущільненнями і фільтр-сіткою. Для 
агресивних середовищ та харчової промисловості, при установці в технологію 
виготовляються із спеціальних корозійностійких матеріалів (нержавіюча сталь, титан). 
Побутові МГД резонатори: ДУ 1/2" і 3/4" , монтуються на згонах, термін служби до 7 
років, тиск макс 10 бар, максимальна температура оброблюваної рідини +90 ° С, 
номінальна витрата води - 0,1-2,5 мз / год.  

                                                            
* Науковий керівник - інженер кафедри Прядко В. А. 
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Рис. 1. Зовнішній вигляд МГД резонаторів. 
 
Переваги перед аналогами. МГД резонатори мають істотні переваги перед іншими 

методами фізичної і хімічної обробки рідини: - Безреагентно інтенсифікують різні біохімічні 
та технологічні процеси (до 2-х разів); - Безреагентно видаляють існуючий накип. 

Стадія завершеності розробки: Максимальне впровадження 
магнітогідродинамічних резонаторів МГД в сільськогосподарське виробництво. 

Опис розробки. Суть методу магнітної обробки рідини полягає в зміні її структури 
під дією енергії поля постійних магнітів в проточній частині апарату. Модифікація 
агрегатного стану рідкої полідисперсної системи можлива тільки при кореляції між 
швидкістю руху цієї рідкої фази, параметром робочого поля і його конфігурацією. Тільки 
при дотриманні цих умов відбувається процес магнітної обробки. МГД резонатори - 
апарати, які працюють на постійних магнітах і змінюють структуру (ентропію) 
оброблюваної рідини. Вони гарантують значний економічний ефект. Загальні відомості 
про МГД резонатори: - Процес безреагентної інтесіфікаціі технологічних процесів і / або 
видалення накипу починається відразу ж після налагодження апарату на ефективний 
режим роботи; - Швидкість відмивання накипу залежить від його товщини і хімічного 
складу; - "Омагнічена" ; вода зберігає магнітну пам'ять до 24 годин, при повторній обробці 
знову її набуває і зберігає наступних 24 години; - Застосування води, що пройшла 
магнітну обробку, дозволяє, в тому числі, утворити на внутрішніх поверхнях 
трубантікоррозійну плівку, яка перешкоджає процесу корозії, і інтенсифікувати процес 
деаерації; - Апарати виготовляються на будь-які технологічні значення витрат 
оброблюваної рідини; монтуються перед устаткуванням, в якому необхідно видалити 
накип, або ж перед техпроцесом, що вимагає інтенсифікації; - Термін їх окупності - до 1 
року; - При реалізації договору поставки видається інструкція з експлуатації і технічний 
паспорт на устаткування.  

Мета статті: ознайомити студентів і фахівців з можливостями проведення 
аналізу результатів досліджень та впровадженням магнітогідродинамічних резонаторів 
МГД в виробництво з метою зниження енергетичних та експлуатаційних затрат. 

Викладення основного матеріалу. Магнітогідродинамічний резонатор- простий 
і доступний пристрій енергозбереження  

Ще в 1936 році було виявлено, що вода, пройшовши через магнітне поле, набуває 
дивних властивостей: при контакті з теплообмінною поверхнею вона не утворить 
карбонатного відкладення. Перший в світі пристрій для запобігання накипу з'явився в 
продажу на початку п'ятдесятих років двадцятого віку. Майже п'ятдесят років був 
потрібен вченим і інженерам, щоб зрозуміти фізичну суть цього явища, створити прості і 
надійні пристрої для без накипної роботи котлів, бойлерів, теплообмінників. Розуміння 
суті процесів, що відбуваються у воді при перетині нею магнітних силових ліній, 
народило нову термінологію. Якщо раніше за пристрій для запобігання накипу називали 
«Апарати магнітної обробки», «Магнітні активатори», «Намагнічувателі води» і так далі, 
тобто тепер всі основи називати їх Магніто-Гидродінамічеськиє (МГД) резонатори. Саме 
резонансом пояснюється відсутність енергозатрат на запобігання накипу. Саме 
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резонансом пояснюється, чому не завжди пристрої різних фірм виявляються ефективними 
в боротьбі з накипом. У резонансну частоту треба уміти попасти. Сьогодні фірми, 
розробляючі, виготовляючі і продаючі МГД резонатори (природно, під власними 
фірмовими назвами) існують або мають свої філіали в багатьох країнах світу: в США, в 
Європі, в Китаї, на Ближньому Сході, Індії, Індокитає, Латинській Америці. Африці, Росії. 
На Українському ринку ця продукція з 2000 року представлена МГД резонаторами 
Харківського науково-виробничого об'єднання «ЭКОНЕРГИЯ». За ці роки працівники 
фірми виготували і поставили підприємствам України і Російській Федерації більше за 
300 МГД резонаторів, успішно працюючу в різних галузях промисловості. 

Карбонатні відкладення - основна причина високих енергозатрат і 
експлуатаційних витрат. Віковим бичем при експлуатації теплообмінного обладнання і 
трубопроводів являетсяь накип. Поява і зростання товщини шара накипу на поверхні 
погіршує теплопередачу; приводить до перевитрати палива, ціна якого з кожним роком 
все вище. У деяких випадках накип приводить до прогару труб в котлах і необхідності 
повністю міняти котельне обладнання. Необхідність забезпечити нормальну роботу 
теплообмінного обладнання вимагає регулярного чищення теплообмінних поверхонь, що 
в деяких випадках зупиняє весь технологічний процес; змушує містити хімводоочистку, 
що приводить до постійних досить високих експлуатаційних витрат. Така плата 
промисловості за використання природної води, самого дешевого теплоносія, але 
одночасно самого універсального розчинника, несучого в собі всі ті солі, які вона зустріне 
на несучого в собі всі ті солі, які вона зустріне на своєму шляху в грунті. Основною сіллю, 
створюючою накип, є карбонат кальцію. Це пояснюється його «зворотною розчинністю». 
Якщо у більшості солей розчинність росте з підвищенням температури, то у карбонату 
кальція розчинність падає. Як наслідок, у воді, що контактує з теплообмінною поверхнею, 
при нагріві утвориться надмірна при даній температурі кількість солі. І ця сіль починає 
кристалізуватися. Карбонат кальцію як правило кристалізуєтся у вигляді кальціта. Якщо 
вода містить розчинені гази кисень і вуглекислий газ, на стальній теплообмінній поверхні 
внаслідок хімічної реакції утвориться плівка карбонату заліза і оксиду заліза. Якраз така 
плівка прискорює кристалізацію кальціта, тобто спричиняє утворення карбонатного 
накипу. Процес накипоутворення протікає таким чином: вода поступає в теплообмінник, 
нагрівається від теплопередаючої поверхні. При цьому розчинність карбонату кальцію 
знижується, а пересичення (надмірний зміст) збільшується тим більше, ніж вище 
початкова концентрація солей жорсткості і чим вище температура. Температура вище 
якраз на теплообмінній поверхні, на якій плівка оксиду і карбонату заліза стимулює 
утворення накипу. 

Класичні способи боротьби з накипом. Загальновідомі, традиційні методи боротьби 
з накипом засновані на властивостях води як розчину і особливостях кристалізації 
кальцита. Щоб знизити до мінімуму, треба: 

видалити з неї кисень і вуглекислоту;  
-  знизити можливий рівень пересичення по кальциту за рахунок видалення іонів 

кальцію; 
- підвищити швидкість руху води вздовж теплообмінної поверхні, що поліпшить 

тепловідвід поверхні в центр потоку і знизить пересичення кальцита в при 
поверхностному шарі води; збільшить частоту гідродинамічних пульсацій і тим самим 
підвищить імовірність видалення кристалічних зародків кальцита з поверхні; 

- покрити поверхню речовиною, інертною в хімічному відношенні до кисня і 
вуглекислоти, або що має високу кристалографічну невідповідність до кальциту. 

Враховуючи вищевикладені принципи запобігання накипу, традиційним проектним 
рішенням є: 

- використання деаератора в технологічній схемі водопідготовки; 
- видалення іонів кальцію і магнію хімічним очищенням води, іонним обміном або 

ультрафільтрацією. 
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Асортимент прийомів невеликий, але вельми витратний. І саме головне, вимагає 
постійних експлуатаційних витрат на закупівлю реагентів, оплату персоналу станцій 
хімводоочистки, ремонт обладнання. Регенерація іонобмінних матеріалів і подальша 
промивка приводить до утворення засолених стоків. Як показує практика, не всі 
підприємства можуть собі дозволити використати повний набір прийомів водопідготовки. 
Не на всіх підприємствах дотримується технологічна дисципліна. Як наслідок, 
незважаючи на витрати, накип в котлах продовжує утворюватися. 

Звичайно, не всі відомі прийоми запобігання накипоутворення можуть бути 
використані на промислових підприємствах: одну справу покрити золотом спіраль в 
чайнику (золото хімічно інертне і не утворить з'єднань з киснем і вуглекислотою), але 
зовсім іншу справу пропонувати «позолотити» внутрішню поверхню котла або випарного 
апарату. Не завжди підприємство може собі дозволити встановити високонапірні 
високопродуктивні насоси, експлуатація яких явно веде до перевитрати електроенергії. 

Ситуація здається тупикової: знизити витрати на паливо за рахунок інтенсивності 
накіпоутворення можна тільки підвищивши витрати на установку обладнання, що більш 
дорого коштує.  

Чим корисний МГД резонатор. Вихід з тупика криється в застосуванні МГД 
резонатора. Магнітогідродинамічний резонатор міняє структуру води, що усього-навсього 
примушує карбонат кальцію кристалізуватися в формі арагонита. Ця кристалографічна 
модифікація не кристалізується на поверхні теплообмінного обладнання. Вона у вигляді 
дуже дрібних голчатих кристалів кристалізується в об'ємі рідини і віддаляється при 
продуванні або, якщо вода використовується як холодоагент, віддаляється в градирню. 

Примусити карбонат кальцію кристалізуваться в формі арагонита - міра достатня, 
щоб відмовитися від деаератора, відмовитися від чисток теплообмінних поверхонь, 
знизити витрати реагентів на хімводоочистці і зменшити об'єми засолених стоків. Але, 
при цьому, що саме головне, зберегти теплопередаючі властивості поверхні незмінними. 
Такими, як після чищення. У води, обробленої в МГД резонаторі, з'являється здатність 
змивати старий накип. Якщо навіть поверхня котла обчищена погано, «омагнічена вода» 
виправить ситуацію. Результатом експлуатації МГД резонатора буде економія палива, 
зниження експлуатаційних витрат на чищення обладнання. При цьому виробництво не 
несе ніяких витрат на експлуатацію МГД резонатора. Ще одним дуже важливим 
слідством застосування МГД резонатора є зміна теплофізичних характеристик 
обробленої в йому води. Міняючи резонансну частоту, можна як підвищити, так і знизити 
питому теплоту пароутворення або теплоємність води. Природно, що у водогрійних 
котлах доцільно знижувати теплоємність води, а в парогенераторах знижувати питому 
теплоту пароутворення. Такий «комбінований ефект» від застосування одного пристрою 
дозволяє помітно збільшити результат по економії палива. Головне в цьому питанні - 
уміння настроювати МГД резонатор на потрібну в даному технологічному процесі 
частоту. У води, обробленої в МГД резонаторі, з'являється здатність змивати старий 
накип. 

У таблиці 1 приведені дані Міністерства Енергетики США про підвищення витрат 
енергії із зростанням товщини шара накипу на теплообмінній поверхні. 

Таблиця 1 
Підвищення енергозатрат 

 

Товщина шара накипу, мм Підвищення енергозатрат, % 

0,8 8,5
1,6 12,4
3,2 25,0
6,4 40,0
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Результатом експлуатації МГД резонатора буде економія палива, зниження 
експлуатаційних витрат на чищення обладнання. При цьому виробництво не несе ніяких 
витрат на експлуатацію МГД резонатора. 

Дослідження експлуатації МГД резонаторів. Як видно із досліджень ефект 
магнітогідродинамічного резонансу реалізовується в апаратах магнітної обробки рідин і 
являє собою структурну перебудову рідини під впливом магнітного поля. Оскільки 
магнітогідродинамичний резонанс виникає при певних значеннях швидкості перетину 
магнітних силових ліній потоком води і при певних значеннях магнітної індукції, при 
виборі МГД резонатора необхідно враховувати: 

- об'ємні витрати води і можливий діапазон його коливань в даному 
технологічному процесі; 

- цілі, які замовник прагнути досягнути при використанні МГД резонатора; 
- діаметр трубопровода, в який буде вмонтований пристрій. 
Фахівці підберуть, заздалегідь настроївши МГД резонатор на резонансну частоту, 

яка дасть максимальний ефект. 
Результати використання МГД резонатора. 1. Котельні і теплообмінне 

обладнання. Якщо вирішили використати МГД резонатор у вже існуючому виробництві, 
вам треба тільки вмонтувати його в трубопровід перед тим технологічним процесом, який 
хочете інтенсифікувати. Слідством структурної перебудови води з'явиться: 

- Підвищення якості дегазації води в деаераторах, інтенсивне видалення кисня і 
вуглекислоти. Як наслідок, знизиться корозія трубопроводів і теплообмінного 
обладнання, підвищиться надійність безнакипной роботи теплообмінного обладнання; 

- Кристалізація карбонату кальцію в формі арагоніта запобіжить утворенню накипу 
на теплообмінних поверхнях, а перекристалізація кальцита, що раніше відклався в 
арагоніт дозволить відмити і видалити старий накип; 

- Оскільки швидкість утворення арагоніта істотно вище, ніж у кальцита, 
пересичення по карбонату кальцію буде зніматися швидше, отже небезпека утворення 
накипу в трубопроводі, що відводить воду з котла, знизиться; 

- Підвищення ефективності роботи іонообмінних фільтрів при одночасному 
збільшенні їх міжрегенераційного пробігу і помітне зниження об'ємів засолених стоків 
відділення хімводоочистки. 

- Підвищення якості води як холодоагента, що особливо важливо в технологічних 
процесах, де температура в технологічних апаратах обмежена вузькими рамками. 
Наприклад, в промисловості по виробництву дріжджів або лимонної кислоти. 

Приведемо декілька самих останніх прикладів впровадження МГД резонаторів в 
теплообмінних процесах. У червні 2003 року в системі гарячого водопостачання на ЗАТ 
«Харківський плитковий завод» перед котлом «Ланкашир» (1952 рік пуску в 
експлуатацію) і трубчастими теплообмінниками (6 штук) був змонтований і пущений в 
експлуатацію з метою запобігання накипоутворення МГД резонатору виробництва ЗАТ 
НПП «Еконергія». До впровадження МГД резонатора чищення котла «Ланкашир» 
проводили один раз в рік в течії 2-х місяців двома працівниками, а чищення трубчастих 
теплообмінників виготовляли на протязі 1-1,5 місяці силами двох працівників. 

Після впровадження МГД резонатора і експлуатації його в течії року, чищення 
котла «Ланкашир» виконували дві людини за 1,5 тижні. Трубчастий теплообмінник 
чистити не довелося, що встановила його ревізія. 15 вересня 2003 року був встановлений 
МГД резонатор в системі гарячого водопостачання подачі ГВС котельної № 2. Целью 
установки цих МГД резонаторів з'явилося запобігання накипоутворення на 
теплообмінних апаратах і збільшенню міжрегенераційного циклу роботи іонообмінних 
фільтрів. 

На котельній Київського заводу шампанського вин для запобігання 
накипоутворення в системі гарячому водопостачанню 6 червня 2003 г проведені 
випробування МГД резонатора. Два місяці він експлуатувався з інжекційним 
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теплообмінником і два місяці з бойлером твань ПП2-11-2. До установки МГД - резонатора 
бойлер, працюючий на сирій воді, доводилося чистити через кожні дві-три тижні, а 
інжекційний теплообмінник один раз в місяць. 

Акт огляду інжекційного теплообмінника і бойлери гарячого водопостачання після 
двох місяців експлуатації зафіксував: поверхні латунних трубок теплообмінника і сопло 
інжекційного теплообмінника повністю вільно від накипу. 

2. Процеси випаровування, ректифікації. У харчовій, хімічній промисловості 
широко застосовуються процеси концентрування основної речовини за рахунок 
видалення розчинника. Наприклад, кристалізацію лимонної кислоти можна викликати, 
видаливши розчинник - воду. Але питома теплота пароутворення води складає порядку 
2200 кДж/кг. Абсолютно природно, що зниження питомої теплоти пароутворення води 
навіть на 10 % дозволяє економити на видаленні одного кілограма води 220 кДж. 

Точно така ж ситуація виникає при концентруванні у випарному апараті водного 
розчину гліцерину - супутньої речовини у виробництві мила. Ті ж проблеми стоять перед 
теплотехніками при ректифікації спирту, кристалізації цукру з цукрового сиропу. 
Приклади можна було б множити до нескінченності. 

МГД резонатор може бути використаний в процесах випаровування розчинника 
або видалення будь-якої речовини випаровуванням. Оскільки резонансна частота 
визначається масою молекул, в резонанс з коливаннями яких треба попасти, а МГД 
резонатор легко настроюється на будь-яку частоту, з'являється можливість розділити 
ректифікацією будь-які речовини. Звільняючи молекули речовини, що випаровується від 
сольватних оболонок, тобто від молекул розчинника, МГД резонатор полегшує їх 
переклад в газову фазу. 

При виробництві сухого молока на першій стадії з молока випаровуванням 
видаляють воду, а потім згущене молоко сушать в роспилювальних сушарках. І на стадії 
випаровування, і на стадії сушки фактично енерговитрати підводяться для забезпечення 
теплоти випаровування води, точно так само, як в парових котлах. Природно, результат, 
що досягається по енергозбереженню при застосуванні МГД резонатора такий же. 

У виробництві спирту його випаровують з бражки, тобто суміші спирту і води. У 
води і спирту різна молекулярна вага, отже, при розгонці бражки і ректифікації спирту 
потрібно встановлювати резонансну частоту, що знижує теплоту випаровування спирту. 
Результат, що досягається по енергозбереженню при установці в лінію МГД резонатора 
аналогічний що отримується в парових котлах або при виробництві сухого молока. 

3. У сільському господарстві. У птахівництві використовуються ДЛЯ : підвищення 
несучості птиці; зміцнення шкаралупи яєць і скелета птиці; поліпшення росту молодняка 
(всі - до 20 %). У тваринництві : для поліпшення росту молодняка; зміцнення скелета 
тварин (всі - до 20 %). У рослинництві : для підвищення швидкості пророста зародків 
рослин; для значного збільшення врожайності сільськогосподарських культур; зменшення 
пошкодження рослин пліснявими грибками. 

Накопичено досвід впровадження МГД резонаторів для інтенсифікації 
технологічних процесів , хімводоочищення і повної її заміни. Апарати не змінюють 
хімічний склад рідини, екологічно безпечні. Працюють довго і надійно. 

4. Застосування МГД резонаторів в побуті. Кажучи про проблеми на виробництві, 
ми не можемо не звернути уваги і на наше повсякденне життя в побуті. Ідея використання 
омагніченої води людством підтверджена багатовіковим досвідом. Ще в древні часи 
лікарями використовувалися магнітні склянки для лікування захворювань шлунково-
кишкового тракту для підвищення імунітету і навіть для збереження молодості. Як в 
людському організмі кровоносні судини засмічуються різним шкідливим відкладенням, 
таке ж неприємне явище відбувається і в побуті, коли поступово забиваються труби і 
радіатори в опалювальній системі, покриваються накипом нагрівники у водонагрівачах, 
пральних, посудомийний машинах, газових колонках, чайниках, кавоварках і т.д. 
Природно ростуть витрати на енергоносії, що позначається на наших фінансах. 
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Хімічні препарати, які служать для чисток і пом'якшення води, шкідливі для 
здоров'я і навколишнього середовища, різко зменшують термін служби апаратури. Всі 
вищеперелічені проблеми легко вирішуються завдяки застосуванню МГД резонаторів. 

МГД резонатори чудово використовуються в приватних будинках, квартирах, в 
готелях, промислових підприємствах, в сільському господарстві при поливі рослин 
(омагниченная вода притягає до себе молекули водня - ефект дощової води), що сприяє 
значному підвищенню зростання рослин і врожайності. Після магнітної обробки меншає 
сила поверхневого натягнення води (в'язкість води). Саме ця сила повинна в тому, що в 
жорсткій воді при стирке тратиться більше миючих коштів. При застосуванні МГД 
резонатора Ви будете витрачати менше миючих коштів, а білизна буде виглядати, як при 
стирке в м'якій воді і висихати воно буде швидшим. 

Крім того, МГД резонатори, ті, що випускаються НПП «Эконергія» мають цілий 
ряд переваг, які роблять їх експлуатацію простій і ефективної, а саме: 

- відсутність кінематичних вузлів і електричних ланцюгів; 
- простота монтажу і відсутність необхідності технічного обслуговування; 
- тривалий термін експлуатації без яких-небудь додаткових грошових витрат; 
- можливість застосування спільно з іншими способами водопідготовки 

(деаерацией і хімічним очищенням) підвищуючи їх ефективність. 
Висновки. Проведено аналіз, досліджено основні результати та можливості 

впровадження магнітогідродинамічних резонаторів МГД в виробництво з метою 
зниження енергетичних та експлуатаційних затрат. затрат. 

Дослідження показали, що застосування магнітогідродинамічних резонаторів МГД 
дає можливість використовувати безреагентний спосіб видалення накипу й одночасно 
запобігати утворенню нового, а також інтенсифікувати технологічні процеси. В результаті 
експлуатації МГД резонатора буде економія палива, зниження експлуатаційних витрат на 
чищення обладнання. При цьому виробництво не несе ніяких витрат на експлуатацію 
МГД резонатора. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ АГРОТЕХНІЧНИХ ЗАХОДІВ ВИРОЩУВАННЯ КАРТОПЛІ 
 

Соломко П.В., студент * 
 
Викладений матеріал впливу вапнування грунту на кількісні якісні показники 

картоплі залежно від норм, строків і місця внесення вапна у сівозміні. 
Постановка проблеми. Картопля — одна з найважливіших сільськогосподарських 
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культур різноманітного використання, це продукт харчування для населення, сировина 
для промисловості, а також корм для тварині. Загальна площа під нею в Україні становить 
близько 1.5 млн. га. 

Цінність цієї культури визначається змістом у бульбах крохмалю, білка, вітамінів, 
амінокислот і мінеральних солей. 

Значення картоплі як важливої культури у сільськогосподарському виробництві 
академік Д.М. Прянишников охарактеризував так: "Вирощувати картоплю на полях — це 
те ж саме, що одержувати три колоси там, де раніше ріс один" [1]. 

Бульби, які вирощують для харчових цілей, повинні містити багато крохмалю, 
білка, а також мати гладеньку, шкірку та неглибокі вічка. Вміст крохмалю в бульбах 
становить 14—25 %, а в окремих сортів досягає 30 %. Сирого протеїну міститься в 
середньому до 2 %. 

Кормова картопля, крім високого вмісту крохмалю, має підвищений вміст 
протеїну. Для технічної переробки використовують лише висококрохмалисті сорти. 

Запланований врожай бульб гарантовано можна одержати при дотриманні чіткої 
ситеми удобрення, що передбачє внесення органічних і мінеральних добрив при 
комплексному їх внесенні добрива не впливають негативно на навколишнє середовище, 
кількісні і якісні показники, а сприяють розвитку потужного асиліміційного апарату, 
мають низький рівень забрудненя навколишнього середовища. 

Відомо, що тривале застосування органічних і мінеральних добрив на фоні 
періодичного вапнування кислих грунтів значно поліпшує не лише родючість грунтів а й 
фіто санітарний стан сівозмін, дає можливість ефективніше боротися з бурянами 
хворобами і шкідниками. 

З метою отримання високих запланованих врожаїв виникає необхідність у 
застосувані хімзасобів, що позитивно впливає на вирощування екологічно чистої 
продукції. 

Аналіз результатів останніх досліджень. Дослідженнями багатьох авторів [3] 
встановлено, що застосування органічних і мінеральних добрив на фоні періодичного 
вапнування кислих грунтів значно поліпшує не лише родючість грунтів а й фіто 
санітарний стан сівозмін, дає можливість ефективніше боротися з бурянами хворобами і 
шкідниками. Аналіз вище наведених факторів показав необхідність у застосувані 
хімзасобів, що позитивно впливає на вирощування екологічно чистої продукції. 

Виклад основного матеріалу. На Поліссі в господарствах велике значення має 
вапнування грунту тому, що грунти тут характеризуються підвищеною кислотністю. 
Встановлено, що при вапнуванні завдяки посиленню мікробіологічних і біологічних 
процесів в грунті збільшується кількість поживних речовин, зокрема нітратів, 
легкозасвоємих форм фсофору і калію при цьому кількість зосвоєного азоту зростає у рік 
вапнування, а фосфору і калію в наступні роки. 

Оптимальні умови для росту і розвитку картоплі складаються при РН – 5,6 - 6,0. На 
дуже кислих грунтах урожай знижується, що пов’язано з нестачею магнією. 

Вплив вапнування на кількісні якісні показники картоплі залежить від норм, 
строків і місця внесення вапна у сівозміні. Оптимальними нормами при внесенні вапна в 
сівозміні з картоплею на супіщаних грунтах, якими є грунти досліджуваного 
господарства. 

Необхідно вносити 0,5 норми розрахованої за гідролітичною кислотнісю. Вона 
дорівнює 2,0 мг-екв. на 100 гр грунту. Доза вапна буде рівна CаSO3 = 2,0-1,5=3,0 т/га при 
застосуванні під картоплю 0,5 норми необхідно буде внести на 1 га 1,5 тонни вапна/га. 

За даними Теслюка Т.С. вапнування значно поліпшує фізико-хімічні властивості 
грунтів, сприяє кращому засвоєнню картоплею елементів живлення і підвищує 
врожайність на 15 - 20 %. При середній урожайності за останні три роки 191,0 цн/га 
приріст врожаю від вапнування може скласти 19,3 цн/га. 

Картопля, як живий рослинний організм для нормального росту і розвитку 
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потребує постійного забезпечення вологою і поживними речовинами. Вони поглинаються 
з грунту і повітря. 

Усі необхідні елементи для росту картоплі є фізіологічно рівноцінними, тобто 
жоден із них неможе бути замінений іншим. 

Потреба рослини картоплі в елементах мінерального живленя досить висока. 
Наприклад, урожаєм у 100 ц і відносної кількості бадилля з грунту виноситься в 
середньому 50 кг азоту, 20 фосфору, 60 калію , 25 кальцію. Слід зазначити, що картопля 
має не досить добре розвинену кореневу систему. Основна маса її розміщується в орному 
шарі грунту на глибині 20-25 см. Тому повністю потреба рослини в елементах живленя 
буде задовольнятися лише тоді коли вони містяться в грунті у легкодоступній формі і 
увеликій кількості. 

Потреба картоплі в окремих елементах і їх надходження до рослини протягом 
вегетації нерівномірна. Найбільш активно азот, фосфор і калій картопля поглинає за час 
бутонізації – цвітіння, а це 68 – 80 % кожного елемента від загальної кількості їх за 
вегетацію. 

Для ранніх сортів картоплі цей період настає у червні для середньостиглих у червні 
липні. В цей період спостерігається найбільші приросту гички яка забезпечує одержання 
високого урожаю бульб. 

За нестачу окремих елементів зокрема азоту пригнічується ріст не тільки надземної 
маси але і кореневої системи. Ріст коренів при цьому уповільнюється потім вони боліють і 
відмирають. При достатньому забезпеченні азотом поліпшується поглинання фосфору, 
калію та інших елементів що сприяють збільшенню, що сприяє збільшеню площі листків 
приросту сухої речовини вмісту крохмалю, білка та інших цінних сполук. 

Не меншу чутливість картоплі на мінеральні добрива в порівнянні з гноєм 
підтверджує специфічну і значну роль органічних добрив на легких підзолистих грунтах. 
Незважаючи на такі твердження найбільш високі врожаї картоплі одержують при 
комбінації гною з новим мінеральним дбривом. За дослідженнями урожай картоплі небув 
менший 200 ц/ га. Прирости врожаю знаходились в межах 90-10 ц/га. Що вказує на високу 
ефективність сумісного застосування під картоплю органічних і мінеральних добрив. 

Тому в досліджуваному господарстві ефективним буде застосування повного 
мінерального добрива на фоні зеленого добрива. Мінеральні добрива пропонується 
вносити при заорюванні зеленої маси люпину в дозах 45 кг/га д.р. азоту, фосфору і калію, 
що дає можливість додатково отримати приріст врожаю 30,0 цн/га. 

Висновки: 
1. При вапнуванні грунтів завдяки посиленню мікробіологічних і біологічних 

процесів в грунті збільшується кількість поживних речовин, зокрема нітратів, 
легкозасвоємих форм фсофору і калію . 

2. Вплив вапнування на кількісні якісні показники картоплі залежить від норм, 
строків і місця внесення вапна у сівозміні. Оптимальними нормами внесення вапна: 
необхідно вносити 0,5 норми розрахованої за гідролітичною кислотнісю. Вона дорівнює 
2,0 мг-екв. на 100 гр грунту. Доза вапна буде рівна CаSO3 = 2,0-1,5=3,0 т/га при 
застосуванні під картоплю 0,5 норми необхідно буде внести на 1 га 1,5 тонни вапна/га. 

3. При достатньому забезпеченні азотом поліпшується поглинання фосфору, калію 
та інших елементів що сприяють збільшенню, що сприяє збільшеню площі листків 
приросту сухої речовини вмісту крохмалю, білка та інших цінних сполук. 

4. Мінеральні добрива пропонується вносити при заорюванні зеленої маси люпину 
в дозах 45 кг/га д.р. азоту, фосфору і калію, що дає можливість додатково отримати 
приріст врожаю 30,0 цн/га. 
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАДІЙНОСТІ СИСТЕМ КЕРУВАННЯ МІКРОКЛІМАТОМ  
 

Махов О.А. магістрант * 
 
Ускладнення процесів керування мікрокліматом і надання їм 

багатофункціональності при знижені енергоємності операцій, які виконуються ставить 
нові вимоги до забезпечення необхідного рівня надійності систем керування 
мікрокліматом при вирощуванні продукції захищеного грунту.  

Підвищення рівня надійності може бути досягнутий шляхом, що передбачає 
структурні зміни в конструктивних рішеннях технічних підсистем, які входять до складу 
багатофункціональної системи керування мікрокліматом (рис.1) .  

Рис.1. Загальний вигляд системи керування мікрокліматом. 
 
Нажаль, цей перспективний напрямок ще не отримав достатнього поширення в 

механічних та електричних системах які використовуються при вирощуванні 
сільськогосподарської продукції.  

                                                            
* Наукові керівники: к.т.н., доцент Савченко В.М., к.т.н., доцент Міненко С.В. 
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Причин тут декілька. По-перше, структурні зміни передбачають введення 
додаткових елементів не вкрай необхідних для виконання функціонального призначення 
системою. По-друге, структурне резервування потребує нових рішень в побудові 
конструкцій, що в свою чергу веде до нетрадиційного підходу в розробці технічної 
системи з необхідністю проведення попереднього аналізу її потенційної надійності на 
стадії проектування. 

В напрямку структурного резервування як ненавантаженого (пасивного), так і 
навантаженого (активного) для механічних систем зроблено ще дуже мало. Кожен з цих 
видів резервувань має свої переваги і недоліки. 

В поняття пасивного резервування слід включити необхідність введення в технічну 
систему визначеної необхідної номенклатури деталей, включених в запасні частини, 
ресурс яких менший за загальний ресурс машин. До цього виду резервування також 
відносяться різні можливі регулювання, що передбачені конструкцією складових 
загальної системи керування мікрокліматом і обумовлені зношуванням деталей, вібрацією 
і зміною їх взаємного розташування, при припрацюванні тощо. 

Таким чином, необхідність пасивного резервування продиктована природнім 
процесом експлуатації і втратою роботоздатності агрегатів і вузлів в наслідок проявлення 
тих чи інших видів пошкоджень. 

Системи керування мікрокліматом відноситься до технічних систем, які підлягають 
відновленню. Періоди її роботи змінюються періодами відновлення роботоздатного стану 
при настанні раптових відмов, які пов’язані з пошкодженням або розрегулюванням тих чи 
інших деталей та вузлів. 

Відновлення нормального функціонування машин залежить не тільки від 
конструктивно передбаченої їх ремонтопридатності і наявності запасних елементів, але 
також від технічного оснащення, використання передових методів діагностування і 
кваліфікації персоналу сервісної служби. Таким чином підтримка систем у 
роботоздатному стані є комплексним завданням, вирішення якого залежить не тільки від 
конструкцій складових системи, але також і від стану сфери ремонту і технічного 
обслуговування.  

В представленому взаємозв’язку технічна система і сфера її обслуговування може 
розглядатися як цілісна єдина система, ефективне функціонування якої є необхідною 
умовою досягнення заданого рівня експлуатаційної надійності системи керування 
мікрокліматом в цілому. 

В реальній експлуатації будь яка технічна система завжди старіє. Фізично це 
обумовлено процесами зношування, втомленості, корозії тощо. Протікання цих процесів 
неминуче приводить до зниження рівня роботоздатності, який може бути 
охарактеризований величиною інтенсивностей відмов. 

В той же час ремонтно-обслуговуюча база технічного сервісу може знаходитись в 
різних можливих станах від зменшення потенціалу і можливостей (старіння) до розвитку 
обумовленого впровадженням новітніх технологій і методик надання сервісних послуг. 

Для комплексної оцінки стану і тенденцій змін в загальному рівні забезпечення 
надійної роботи систем керування мікрокліматом, особливо сезонного призначення, 
необхідно розглянути цілісну систему "технологічне обладнання – технічне 
обслуговування" в динаміці проявлення їх характеристик. 

Одною з поширених ситуацій еволюції розвитку системи, що розглядається, 
можуть бути події, коли при загальному природному старінні системи, сервісна база 
залишається на певному досягнутому рівні. Тоді в умовах наявності пасивних резервувань 
окремих вузлів і деталей системи керування мікрокліматом, граф станів і переходів такої 
системи представляється наступною схемою (рис. 2). 

Система починає роботу з роботоздатного стану "00", коки як основний елемент, 
що включений в роботу, так і додатковий резервний є справними. В процесі експлуатації 
навантажений включений елемент може відмовити і тоді система переходить в стан "10". 
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Він характеризується тим, що перший (основний) елемент відмовив, а другий (резервний) 
справний і вся система залишається роботоздатною. Однак такий перехід можливий через 
проміжний стан "0'0", який штучно вводиться в опис системи, як фіктивний для 
спрощення вирішення завдання математичної формалізації функціонування системи коли 
інтенсивності її переходів із стану в стан є величинами змінними. [1]. 

 
Рис. 2. Розмічений граф станів і переходів системи при пасивному резервуванні, 
старіючих технічних систем і незмінному рівні сфери технічного обслуговування. 

 
Із стану "10", коли система може працювати тільки на резервному елементі вона 

перейде в стан повної відмови "11", через другий проміжний стан "10'". 
В результаті дій по відновленню елементів, система з нероботоздатного стану "11" 

переходить в роботоздатний "10" при відновленні одного з елементів, або в повністю 
роботоздатний початковий "00" при відновленні обох елементів (основного і резервного). 

На розміченому графі (рис. 1) стрілками показані можливі переходи, які 
відбуваються з інтенсивностями i  і i . Причому i  – характеристики є інтенсивностями 

відмов, а i  – характеристики є інтенсивностями відновлень. 

Таким чином система при пасивному резервуванні має два роботоздатних стани 
"00" і "10" і один нероботоздатний "11", що характеризує її відмову. 

Навантажене резервування на сьогодні ще не знайшло широкого використання в 
механічних технічних системах. Найбільше прикладів його ефективного застосування 
можна знайти в радіоелектроніці, комп’ютерній техніці, електротехніці, системах 
автоматики [2, 3]. Ще більше прикладів активного резервування представляють біологічні 
системи, де проблеми надійності перетворюються в еволюційні проблеми виживання і 
розвитку того чи іншого виду. 

Проведенню досліджень по виявленню впливу поступового старіння техніки на її 
надійність при застосуванні активного резервування можливо шляхом системного аналізу 
при моделюванні процесів переходів системи, системи що досліджується, в різні можливі 
стани і виявлення ймовірностей знаходження її в тому чи іншому стані.  

Графічний опис поведінки дубльованої системи з навантаженим резервом 
представляється наступним розміченим графом (рис. 2) 

Як видно з рисунку граф має достатньо розвинуту структуру. В ньому міститься 
шість станів об’єднаних відповідними зв’язками переходів системи із стану в стан. 

Робота системи починається з положення «00» , що відповідає роботоздатному 
стану системи, коли обидва елементи (основний і резервний) знаходяться в справному 
початковому положенні. В даному випадку паралельного з'єднання рівнозначних 
елементів при активному резервуванні немає різниці між основним і дублюючим 
елементами, які рівноправні і рівнозначні для підтримки загальної надійності системи. 
Допустимо, що після включення в роботу при поступовому старінні навантажений 
основний елемент системи накопичує пошкодження і вся система переходить в 
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проміжний стан " 00 " . З цього положення може бути два напрямки розвитку подій. 
Продовжуючи роботу у встановленому режимі, система переходить в стан, коли 
навантажений (працюючий) елемент відмовляє « 01», та в роботу підключається 
резервний елемент, який в наслідок накопичення процесів пошкоджень переводить 
систему в стан « 0 '0 '». З цього стану, як і із стану «01», система при продовжені 
експлуатації в будь якому випадку переходить в стан « 0 '1», який характеризується 
відмовою одного з елементів і накопиченням пошкодженнь у іншого. Таке положення 
попереджує про можливу повну відмову системи, коли відмовлять як основний, так і 
резервний елементи. Дана ситуація описується станом «11», виходом з якої може бути 
тільки відновлення системи при сервісному обслуговуванні з переводом її в початковий 
повністю роботоздатний стан « 00 ». 

 
 

Рис. 3. Розмічений граф станів і переходів системи при активному навантаженому 
резервуванні, старіючої системи і незмінному рівні сфери технічного обслуговування. 

 
Характерним для даної системи з активним резервуванням, при наявному процесі 

старіння технічної системи і прийнятій незмінній базі технічного обслуговування, є 
висока її «живучість», незважаючи на постійне накопичення пошкоджень. Це означає, що 
при певному правильно вибраному рівні надійності системи, вона може залишатися 
роботоздатною на протязі довгого часу експлуатації. Тому особливістю відображення на 
графі є те, що єдиним положенням, коли система втрачає роботоздатність є стан «11». 
Решта можливих станів відображує роботоздатність системи. Однак доцільно зауважити, 
що виявлені роботоздатні стани не рівноцінні по запасу надійності, а може і по 
функціональним їх можливостям. В останньому, все залежить від конкретного 
конструктивного рішення системи і її призначення. 

Таким чином, без перебільшень можна стверджувати, що для досягнення 
необхідного рівня надійності технічних систем, особливо таких як системи керування 
мікрокліматом, слід більше уваги приділити структурним засобам резервування. 

Проблема ефективного використання резервувань набуває особливу актуальність 
при аналізі відмов технічних систем з урахуванням реальних умов її використання. Крім 
того, визначення динаміки зміни показників надійності в залежності від стану бази 
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сервісного обслуговування систем має на сьогодні велике практичне значення. 
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Лукащук О.М., Заболотний А.В., Дуб О.М., студенти * 

 
В статті приведений аналіз досліджень процесу абразивного зношування робочих 

органів ґрунтообробних машин. Аналіз досліджень абразивного зношування 
ґрунтообробних знарядь показав, що механізм зношування має яскраво виражений 
механічний характер. Процес зношування ґрунтообробних знарядь в усіх дослідженнях 
розглядається, як суто абразивний та при певних умовах роботи дискових 
ґрунтообробних знарядь процес зношування набуває ударно-абразивного характеру. 
Запропоновано провести дослідження процесу зношування дискових робочих органів для 
уточнення механізму зношування та умов самозаточування. 

Постановка проблема. У розвинених країнах витрати, зумовлені тільки 
наслідками абразивного зношування, становлять від 1 до 4 % національного продукту. 
Даний вид зношування є найпоширенішим і найінтенсивнішим, а часто і катастрофічним. 
Для зменшення негативного впливу абразивного зношування необхідно знати механізм 
протікання процесу, ат же керуючи процесом абразивного зношування, можна істотно 
збільшити ресурс роботи деталей машин. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Великий влад у вивчення явищ, які 
відбуваються при абразивному зношувані, вклали М.М. Хрущов , І.В. Крагельский , Б.І. 
Костецкий , М.М. Тененбаум , В.Н. Кащеєв, Н.І. Прочан, В.Н. Виноградов, Г.М. Сорокін, 
І.Р. Клейс, Л.І Погодаєв, Ф.П. Боуден, Г. Уетц, М.М. Бриков, В.В. Аулін та інші.  

Кожний з дослідників описував процес абразивного зношування опираючись на 
дослідження певних деталей при заданих умовах (тобто досліджував частковий випадок 
абразивного зношування), загальних закономірносте абразивного зношування не існує і на 
теперішній час. Неповні уявлення про абразивне зношування деталей приводять до 
недостатньо обґрунтованих методів підвищення їх зносостійкості. 

Постановка завдання. Мета дослідження: аналіз наукових праць вітчизняних та 
зарубіжних вчених які вивчали процес абразивного зношування ґрунтообробних машин. 
Цілі дослідження: 

− визначити переважаючий механізм зношування робочих органів ґрунтообробних 
знарядь; 

− визначити умови самозаточування робочих органів ґрунтообробних знарядь. 
Виклад основного матеріалу. Під абразивним зношуванням М.М. Хрущов і М.А. 

Бабічев розуміють руйнування поверхні металу абразивними частинками мінерального 
походження. 

На даний час різні дослідники по різному пояснюють механізм абразивного 

                                                            
* Науковий керівник - к.т.н., асистент Борак К.В. 
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зношування. Найбільш розповсюджене пояснення зводиться до представлення 
абразивного процесу зношування, як результат царапання металу абразивними частинами, 
викликаючого мікрорізання поверхні металу. Подібної трактовки притримуються В.Ф. 
Лоренц, В.Д. Кузнецов [11], А.К. Зайцев, В.Н. Кащеєв, В.М Глазков та інші. 

М.М. Тененбаум вважає, що зношування поверхні металів абразивними частинами 
відбувається шляхом зрізу, відриву та втомлюваного руйнування при порушені 
фрикційних контактів в пружному середовищі і багаторазового переформування 
(перенаклепу). 

Б.І. Костецький запевняв що руйнування при абразивному зношувані проходить 
внаслідок зім'яття і зрізання мікрооб'ємів металу і утворення стружки сколювання і 
зміцнення поверхневих шарів. Науковою школою Б.І. Костецького теоретично 
обґрунтовано загальна закономірність тертя і зношування, в якому механохімічний фактор 
зношування металів в абразивному середовищі займає одне з основних місць. 

В процесі зношування в реальному ґрунті робочих органів машин, виготовлених з 
вуглецевої (або середньолегованої) сталі, інтенсивність їх зношування визначається 
твердістю і міцністю металу. Хімічний фактор суттєвого впливу на інтенсивність 
зношування не має [18, 19, 20]. 

На ряду з цим І.В. Крагельський [10] відмічає, що при «внедрении» абразивної 
частинки на достатню глибину може спостерігатися мікрорізання матеріалу, але в 
реальних умовах роботи ґрунтообробних знарядь це явище є доволі рідким, так як в ґрунті 
абразивні частинки заокруглені.  

Він відмічає три основних виду зношування: 
- при пружному контакті. 
- при пластичному витисненні; 
- при мікрорізанні. 
Дослідженнями В.М. Ткачова встановлено, що в процесі абразивного зношування 

робочих органів ґрунтообробних знарядь процес мікрорізання поверхні практично 
неможливий, а процес зношування відбувається за рахунок пластичного деформування 
поверхні. 

Аналітична перевірка положень теорії абразивного зношування показала, що 
найбільш ймовірним механізмом такого зношування, при взаємодії з частинками ґрунту, 
представляється багатократне пластичне деформування одних і тих же мікрооб'ємів 
металу, в результаті якого спостерігається втомлювальне руйнування поверхневого шару 
металу. 

В роботах з’ясовано, що при взаємодії абразивних частин ґрунту з поверхнею 
робочого органу ґрунтообробних знарядь явищем адгезії можна знехтувати, що 
поверхневе руйнування має механічну природу. 

В усіх вище наведених дослідженнях процес зношування ґрунтообробних знарядь 
розглядається, як суто абразивний та при певних умовах роботи дискових ґрунтообробних 
знарядь процес зношування набуває ударно-абразивного характеру. При чому ударно-
абразивне зношування робочої поверхні відбувається об монолітний абразив або вільний 
абразив. 

При ударно-абразивному зношуванні характерне утворення на поверхні тертя 
лунок в результаті локальної пластичної деформації метала [3]. 

Таким чином огляд сучасних досліджень абразивного зношування ґрунтообробних 
знарядь показав, що механізм зношування має яскраво виражений механічний характер. 

В роботах виділені основні фактори, що впливають на абразивний знос робочих 
органів ґрунтообробних знарядь: 

- природа і форма структурних складових сплаву; 
- природа і твердість абразивного матеріалу; 
- ступінь зв’язаності абразивних частинок; 
- тиск на абразивну частинку. 
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Дослідники И.Ш. Белиничер, В.М. Гутерман [4], В.Г. Колесов, Н.М. Серпик, М.М. 
Кантон та інші вчені на основі експериментальних досліджень встановили, що твердість, 
як механічна властивість металу, не являється надійним критерієм для оцінки 
зносостійкості. 

Експериментально встановлено, що механізм абразивного зношування 
визначається головним чином співвідношенням твердості металу і твердості абразивних 
частинок. 

Дослідженнями встановлено, що залежність зносостійкості від твердості матеріалу 
має прямолінійний характер тільки при мікрорізанні і пластичній деформації. 

При збільшені твердості матеріалу більш ніж 0,8На спостерігається нелінійна 
залежність:  

ε=bНм
n                                                               (1), 

де ε – відносна зносостійкість матеріалу; b – коефіцієнт пропорційності, що залежить від 
умов зношування; Нм – твердість матеріалу; n – показник ступеня при Нм<0,6На рівний 
одиниці і збільшується по мірі збільшення твердості матеріалу. 

В ДГЗ навантаження носять динамічний характер, тому необхідно водити 
поправочний коефіцієнт, враховуючий характер їх прикладання. 

При роботі на твердих та кам’янистих ґрунтах, в деяких випадках процес 
зношування дискових робочих органів носить ударно-абразивний характер. В цьому 
випадку швидкість зношування також залежить від енергії удару, властивостей абразиву і 
матеріалу [4]. Матеріал, працюючий при даному виді зношування, повинен бути ударно-
міцним і мати високе значення границі міцності при зрізі і ударної в’язкості [2]. 

В процесі різання дисковими робочими органами лезо входить в ґрунт при 
великому питомому навантажені на ріжучу кромку. При таких умовах роботи 
відбувається швидке затуплення лез робочих органів, в результаті чого машина швидко 
втрачає працездатність. 

Дослідженнями автором встановлено 4 умови самозаточування робочих органів 
ґрунтообробних машин: 

1. Радіус затуплення R ріжучої кромки в процесі роботи леза не повинен 
перевищувати допустимого Rд, обумовленого нормальним протіканням технологічного 
процесу різання робочої маси. 

2. Товщина несучого шару δн повинна бути мінімально можливою для забезпечення 
необхідної міцності твердого шару: 

δн=δтКп                                                              (2), 
де Кп – коефіцієнт міцності твердого шару, який може, в залежності від властивостей 
ґрунту і твердого сплаву, змінюватись в широкому діапазоні (для лез наплавлених 
сормайтом Кп =1,0…1,8) 

3. Твердість знососстійкого шару Hт повинна бути у відповідному співвідношенні з 
твердістю несучого шару: 

Hт=КHн                                                            (3), 
де К – коефіцієнт,який залежить від абразивних властивостей ґрунту (К= 1,2…2,8). 

4. Зміцненню, як правило, повинна підлягати та грань леза, яка піддається 
найменшому зношенню. Якщо ця умова не буде виконуватись то інтенсивність 
зношування твердого і м’якого шару вирівнюється, що неминуче призведе до затуплення 
леза. В деяких випадках зміцнення проводять з іншої сторони леза для використання на 
супіщаних і піщаних ґрунтах. 

В роботі [1] висловлюються сумніви, що до коректності формулювання 4-ої умови 
самозаточування. В США та Канаді в деяких ґрунтово-кліматичних зонах (супіщані та 
піщані ґрунти) застосовують наплавку на поверхню, яка інтенсивніше зношується. Чотири 
умови самозаточування автором були встановлені в результаті дослідження процесу 
зношування лемешів та лап культиваторів. Виходячи з цього, необхідно провести 
дослідження процесу зношування дискових робочих органів для уточнення умов 
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самозаточування 
Висновки. Доведено, що механізм абразивного зношування робочих органів 

ґрунтообробних знарядь має ярко виражений механічний характер. 
Процес абразивного та ударно-абразивного зношування дискових робочих органів 

потребує ретельних досліджень. Особливо це стосується дослідження процесу їх 
затуплення та самозаточування.  
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Викладений матеріал по вибору оптимальних строків сівби, що залежить від 

сортових особливостей пшениці. 
Постановка проблеми. Пшениця - одна з найдавніших і розповсюджених культур 

на земній кулі. Вона була відома вже приблизно 6,5тис. років до н.е. народам Іраку, 
близько 6тис. років – землеробам Єгипту (за деякими даними – навіть 10тис. років). На 
території СНД, зокрема сучасних України, Грузії, Вірменії її почали вирощувати у 4 – 3 
тисячоліттях до н.е. 

Серед найважливіших зернових культур озима пшениця за посівними площами 
займає в Україні перше місце і є провідною продовольчою культурою. Це свідчення 
великого народногосподарського значення озимої пшениці, її необхідності у задоволенні 
людей високоякісними продуктами харчування.  

Основне призначення озимої пшениці – забезпечення людей хлібом і 
хлібобулочними виробами. Цінність пшеничного хліба визначається сприятливим 
хімічним складом зерна. Серед зернових культур пшеничне зерно найбагатше на білки. 
Вміст її у зерні м’якої пшениці залежно від сорту та умов вирощування становить у 
середньому 13 - 15%.  

У тваринництві широко використовують багаті на білок (14%) пшеничні висівки, 
які особливо ціняться при відгодівлі молодняку. Також озиму пшеницю висівають у 
зеленому конвеєрі як у чистому вигляді, так і у суміші з озимою викою. Тваринництво при 
цьому забезпечується вітамінними зеленими кормами рано навесні. Для годівлі тварин 
певне значення має і пшенична солома, 100 кг якої прирівнюється до 20 - 22 корм. од. і 
містить 0,6 кг перетравного протеїну та полови, особливо безостих сортів пшениці, 100 кг 
якої оцінюється 40,5 корм. од. із вмістом 1,5 кг перетравного протеїну.  

Створення високопродуктивних посівів озимої пшениці з оптимальною структурою 

                                                            
* Науковий керівник – к.с.-г.н., доцент Муляр О.Д. 
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агроценозу, ідеальним морфобіотипом рослин, синхронним розвитком елементів 
продуктивності в значній мірі залежить від строків і способів сівби, норм висіву, сорту, 
глибини загортання насіння та інших прийомів, які складають посівний блок технології. 

Більшість цих питань окремо добре вивчені. Проте вказані прийоми взаємозалежні 
та потребують системного вирішення в єдиному технологічному комплексі, що майже не 
вивчено. Крім того, підбір строків сівби та інтенсифікація технології вимагають 
подальшого вивчення цих питань. 

Аналіз результатів останніх досліджень. Дослідженнями багатьох авторів [3] 
встановлено, що при правильному вибору оптимальних строків сівби які залежать від 
сортових особливостей, органічних і мінеральних добрив дає змогу отримувати високі 
врожаї. Аналіз вище наведених факторів показав необхідність у застосувані найкращих 
попередників для озимої пшениці та виборі оптимальних строків сівби. 

Виклад основного матеріалу. Важливе агротехнічне значення має вибір 
оптимальних строків сівби, що залежить від сортових особливостей, кліматичних і 
погодних умов, запасів, вологи, типів ґрунтів та інших чинників. Ними в значній мірі 
визначається характер росту і розвитку рослин, їх стійкість до несприятливих умов, 
ефективності добрив, прийомів боротьби з бур’янами, шкідниками, хворобами [2, 3]. 

При запізненні з сівбою пшениця не встигає восени нормально розкущитись і 
розвинути кореневу систему, входить в зиму з пониженою стійкістю до зимових негод, 
недостатньо продуктивно використовує ґрунтову вологу, зріджується або гине. Пшениця, 
посіяна в дуже ранні строки, менш зимостійка і більше пошкоджується шкідниками та 
уражується хворобами. Деякі вчені вважають оптимальними строками сівби : на півночі – 
5.09 – 20.09, а на півдні – 15.09 – 10.10 [4]. 

У південних чорноземах найкращі результати дали строки 15 й 25 вересня. При цих 
строках спостерігається найменша кількість загиблих рослин, найбільша кількість 
продуктивних стебел, зерен у колосі та вага 1000 зерен [5].  

За іншими дослідженнями найбільш результативним на півдні України виявився 
строк сівби озимої пшениці – кінець першої декади вересня. Найвищу натуру зерна мала 
пшениця при сівбі 15 – 23 вересня.  

Різні сорти не однаково реагують на строки сівби найвищі врожаї озимої пшениці 
дали у строки 7.09 – 8.09 і 14.09 – 16.09. [6]. 

Вчені встановили, щоб озима пшениця була стійка до несприятливих умов 
перезимівлі її необхідно сіяти в строки, при яких осіння вегетація триває 50 – 55 днів, а 
сума середньодобових температур від сівби до стійкого переходу через 5ºС складає 550 – 
580ºС. Кращі строки сівби співпадають з встановленням середньодобової температури 14 
– 17ºС [7]. 

За більшістю досліджень найкраще перезимовує озима пшениця з добре 
сформованим вузлом кущіння, 3 – 4 пагонами та добре розвиненою кореневою системою.  

Встановлено, що найпізнішим строком сівби озимої пшениці є 25 вересня. Для 
північної зони Степу найпізнішим строком є 15 вересня, для центральних – 20 вересня та 
південних – 25 вересня [7]. 

На півдні України, за рекомендаціями вчених, найбільш високі врожаї 
забезпечуються при сівбі пшениці в середині вересня, а саме для півночі оптимальними 
строками є 5 – 20 вересня, для півдня – 10 – 25 вересня, а допустимим є період з 1 вересня 
по 5 жовтня [8]. 

 На ґрунтах, бідних поживними речовинами, сівбу доцільно проводити в більш 
ранні агротехнічні строки, а на родючих ґрунтах - з другої половини оптимальних строків. 
Сівба повинна проводитись у стислі строки [2]. 

Від строків сівби багато в чому залежить ступінь вилягання рослин пшениці, що у 
свою чергу зумовлює той чи інший рівень урожайності й якості зерна. У більшості 
випадків пізні посіви формують менш щільний стеблостій з більш міцнішою соломиною і 
тому такі стебла відрізняються підвищеною стійкістю до витягання. Ще К. А. Тімірязєв 
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(1936) вказав, що основною причиною стеблового витягнення злаків є нестача світла в 
нижній частині стеблостою. Стебла в загущених посівах рослин бувають тонко-стінними, 
з невисокім вмістом лігніну і клітковини, в результаті чого вони легко згинаються і врешті 
ламаються. Ранні посіви, формуючи густий стеблостій, послабляють освітленість 
нижнього ярусу і вилягають. 

При більш пізніх посівах прискорюється проходження етапів органогенезу і 
підвищується коефіцієнт реалізації потенційної продуктив-ності сорту, за цих умов він 
вищий (0,95), ніж при ранньому посіві (0,84). Ранні терміни впливають на потужність 
розвитку рослин в осінній період, що забезпечує їхню велику вимогу до моменту 
збирання. 

Висновок. троки сівби є вагомими факторами урожайності та якості зерна озимої 
пшениці в умовах незрошуваного землеробства України. Вплив строків сівби в окремі 
роки змінюється, але відхилення від оптимальних календарних строків негативно впливає 
на формування продуктивного стеблостою. 

Застосування оптимальних строків сівби в окремі роки збільшують зимостійкість, 
стійкість до хвороб і вилягання до 20% та більше. 

Посів озимої пшениці в оптимальні строки дає змогу формувати більш 
продуктивний стеблостій з кращими показниками продуктивності головного колосу 
рослин. Відповідно до урожайних даних оптимальним строком посіву в умовах 
господарства є третя декада вересня. Посів з 20 по 30 вересня дає змогу без інших 
додаткових витрат збільшити рівень урожайності на 20 – 25%. 

Посів озимої пшениці в оптимальні строки дає змогу отримати високоякісне зерно і 
збільшити кількість якісної клейковини на 2 – 3% . 
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Встановлено, що доцільно обґрунтовувати продуктивну експлуатацію автомобілів 

на різних видах палива з допомогою комплексного показника - загальної енергоємності 
(ЗЕ). При роботі на генераторному газу автомобіль ГАЗ-53-12 має найменшу ЗЕ, при 
роботі цього ж автомобіля на стиснутому природному газу ЗЕ більша на 10%. 
Проведеним математичним моделюванням отримано, що для прийнятих даних 
(тривалість експлуатації 185 год), слід рахувати оптимальним, коли експлуатація 
автомобіля ГАЗ-53-12 на генераторному газу на 10 год (12 %) триваліша, ніж це було 
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попередньо прийнято у вигляді максимального обмеження до експлуатації (45 год) у 
порівнянні до роботи цього ж автомобіля на стиснутому природному газу.  

Проблема забруднення навколишнього середовища притаманна багатьом 
країнам і на сьогоднішній день набула глобального характеру. Найбільшими 
забруднювачами повітря в Україні і Житомирській області, зокрема, є автомобільні 
транспортні засоби [2, 4, 5]. Бензиновий двигун внутрішнього згоряння на 1 км шляху 
викидає в навколишнє середовище близько 70 г оксиду вуглецю, 25 г оксиду азоту, 
свинець, оцтовий альдегід, бензол, ацетилен, бенз-х-пірен, бенз-х-атрофен і ще близько 
220 шкідливих для живих організмів речовин. Поряд з цим, основним завданням 
транспорту є своєчасне, якісне і повне задоволення потреб народного господарства і 
населення в перевезеннях. Його ефективне функціонування є передумовою стабілізації, 
підйому і структурної перебудови економіки, забезпечення цілісності, національної 
безпеки і обороноздатності країни [3]. Для усунення цього протиріччя необхідно постійно 
здійснювати пошук альтернативних шляхів до екологічної та продуктивної експлуатації 
автомобілів. Використання газового палива для двигунів автомобілів вважається, на даний 
час, однією із головних і ефективних альтернатив бензину. Робота виконана у 
відповідності до Державної науково-технічної програми за номером 5.5 „Ресур-
созберігаючі та енергоефективні технології машинобудування” за напрямом – „Розробка 
технологій конвертації двигунів на альтернативні види палива”, визначених 
Міністерством освіти і науки України. 

Аналіз останніх досліджень та постановка завдання. В автомобільних 
двигунах застосовуються стиснутий природний газ (СПГ), який складається, в 
основному, з метану СН4, і зріджений нафтовий газ, до якого входять пропан С3Н8 і бутан 
С4Н10. У невеликих кількостях застосовуються й інші види газів: промисловий, 
світильний, коксовий, каналізаційний, генераторний газ (ГГ), що виробляється з твердого 
палива, та інші [1]. Будь-яке з цих газових палив є сумішшю горючих СnНm, СО, Н2 і 
негорючих N2, О2, СО2, Н2О газів. 

Обґрунтувати продуктивну експлуатацію автомобілів на різних видах газового 
палива, використавши комплексні показники (продуктивність, загальну енергоємність, 
тощо), за допомогою методу математичного моделювання з наступною перевіркою 
адекватності проведених теоретичних досліджень – основне завдання даного дослідження.  

 Вказані дослідження проведено на вітчизняних матеріалах та даних окремих 
зарубіжних країн. Об’єктом дослідження послужили комплексні техніко-експлуатаційні 
показники (продуктивність, загальна енергоємність) окремих автомобілів при 
перевезеннях. Використано комплекс сучасних методів наукового дослідження: 
математичне моделювання, формальна та аналітична оптимізація прийняття рішень. 

Результати досліджень.  працях [3, 4, інші] пропонується оцінювати ефективність 
використання автомобіля наступними узагальнюючими критеріями: продуктивність; 
економічність; непошкоджуваність (надійність, зручність перевезень, і т.п.); тощо. Але в 
останні роки для оцінки експлуатації різноманітної мобільної техніки використовують і 
інший комплексний показник – загальну енергоємність [4, 5, 6]. Якщо узагальнити 
рекомендації щодо енергетичної оцінки експлуатації техніки, то у загальному випадку 
енергоємність Ее.з. силової машини (енергетичного засобу) можна розрахувати за 
формулою [6]:  

 Ее.з.= mе.з  eе.з                                                        (1), 
де mе.з. – маса енергетичного засобу, т ; eе.з – енергетичний еквівалент, МДж/т . 

Визначають загальну енергоємність експлуатації техніки Ее.з.т за формулою [6]: 
Ее.з.т = Епал + Епр+ Еекс                                                 (2), 

де Епал. - загальна енергоємність спалювання палива, МДж; Епр. - загальна енергоємність 
затраченої праці, МДж;Еекс.- загальна енергоємність затрат експлуатації (технічне 
обслуговування, ремонт, тощо), МДж. 

Загальну енергоємність спалювання палива Епал. розраховують за формулою:  
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 Епал.= mпал  eпал                                                        (3), 
де mпал - маса палива, кг; eпал - енергетичний еквівалент спалювання палива, МДж/кг [6].  

Загальну енергоємність затраченої праці Епр (або експлуатації автомобіля Еекс) 
також визначають, як добуток відповідно рпр або рекс (трудомісткість виконання операції 
або експлуатації автомобіля, люд.год) і eпр або eекс (енергетичний еквівалент затраченої 
праці або експлуатації автомобіля, МДж/люд.год).  

Час виконання операції  розраховують через S (шлях пройдений автомобілем за 
час експлуатації, км) і V ( середню швидкість, яку розвиває автомобіль, км/год).  

Для обґрунтування ефективності експлуатації автомобілів на різних видах палива 
запропоновано наступну модель: 
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  (4), 

де z – цільова функція, яка визначає основний критерій оптимальності – максимізацію 
продуктивності автомобіля; р1, … рп – продуктивність кожного автомобіля, який 
розглядається в процесі експлуатації; F – фонд часу експлуатації визначеної множини 
автомобілів; х1, … хп – частина фонду часу експлуатації F кожного автомобіля; с1, … сп – 
граничні обмеження часу експлуатації кожного автомобіля; Ra1, … Rak – загальний 
енергетичний ресурс різних видів ергоджерел; 
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111  – загальна енергоємність різних 

видів палива, затрат праці і експлуатації. 
У даній моделі допущено ряд спрощень протікання реальних процесів, 

розглянемо їх. Продуктивність кожного автомобіля визначається на основі середньої 
швидкості V експлуатації автомобіля, але у відношенні не до загального пробігу, а до часу 
виконання експлуатаційного завдання. В даному випадку це зручніше, тому, що є 
можливість врахувати дійсний час роботи автомобіля. Крім того під автомобілем (силовою 
машиною) не обов'язково розуміти автомобіль, це може бути трактор, інше. 

Оцінимо комплексним показником (загальна енергоємність) ефективність 
експлуатації автомобіля ГАЗ-53-12 скориставшись наступним прикладом.  

Автомобілем ГАЗ-53-12 транспортуємо мінеральні добрива на відстань 5 км, 
виробіток має скласти 15 т за одну годину. При цьому витратили 0,8кг бензину, затратили 
0,07 люд/год праці водія. Загальну енергоємність спалювання палива Епал. розраховуємо за 
формулою (3), у нашому випадку це 43,2 МДж (врахувавши енергетичний еквівалент 
бензину 54,4 МДж/кг [6]). Загальна енергоємність затраченої праці Епр. рівна 4,2 МДж 
(врахувавши енергетичний еквівалент затраченої праці 60,3 МДжгод [6]). Загальна 
енергоємність затрат експлуатації Еекс., з врахуванням часу виконання операції 0,163 год, 
склала 2,4 МДж. Розрахувавши формулу (2) визначили загальну енергоємність цієї 
транспортної операції - 49,6 МДж.  

Якщо автомобіль ГАЗ-53-12, при виконанні цієї ж транспортної операції, буде 
використовувати в якості пального не бензин, а один із видів газового палива (див. вище), 
то загальна енергоємність ефективності експлуатації цього автомобіля значно зміниться. 
Так, енергетичний еквівалент, наприклад, природного газу складає 49,4 МДж/кг за 1 м3, 
загальна енергоємність спалювання цього палива, при виконанні вищезгаданої 
транспортної операції розрахована як 50,2 МДж. Крім того слід враховувати, що при 
роботі на газовому паливі двигун автомобіля втрачає частину своєї ефективної потужності 
(на СПГ – до 20%, на ГГ – до 38% [4]), і як наслідок – зменшується швидкість руху 
автомобіля та його продуктивність. В табл. 1 представлено дані розрахунку загальної 
енергоємності виконання транспортної операції перевезення мінеральних добрив 
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автомобілем ГАЗ-53-12 на різному пальному з врахуванням вищезазначеного. 
Таблиця 1 

Дані розрахунку енергоємності експлуатації автомобіля ГАЗ-53-12  
на різному пальному 

 
Енергоємність, МДж 

Вид палива 
Продук-

тивність, т/год 
Витра-та па-
лива, кг , м3

Затра-ти 
праці, люд. 

год 
Експлу-
атації 

Палива Праці Разом 

Бензин 15,0 0,8 0,07 2,4 43,2 4,2 49,8 
СПГ 13,5 1,0 0,08 2,5 49,4 4,8 56,7 
Ген. газ (ГГ) 11,2 1,9 0,14 5,1 37,2 8,4 50,7 

 
Аналізуючи дані табл. 1 зауважимо наступне. При роботі двигуна автомобіля ГАЗ-

53-12 на ГГ загальна енергоємність виконання транспортної операції перевезення 
мінеральних добрив найменша серед газових палив, але також найменша продуктивність 
виконання вищерозглянутої операції. Тому для обґрунтування ефективності експлуатації 
автомобіля ГАЗ-53-12 на різному пальному використаємо модель, яка записана формулою 
(4), яка визначає основний критерій оптимальності – максимізацію продуктивності 
автомобіля.  

Порівняємо ефективність експлуатації автомобіля ГАЗ-53-12 на ГГ в порівнянні з 
роботою автомобіля цієї ж марки на СПГ. Фонд часу F обох автомобілів ГАЗ-53-12, на 
визначений період експлуатації, прийнято рівним 185 годинам. Прийнято також 
максимально допустиме обмеження роботи автомобіля на ГГ: с1=0,25, відповідно с2 
максимально рівне 0,75. Обмеження роботи автомобіля на ГГ приймаємо через причину більш 
складного та трудоємкого технічного обслуговування, невизначеності в оплаті праці водія. 
Виходячи з того, що введення в експлуатацію автомобіля на ГГ має дати деяку економічну 
вигоду проведення операції транспортування добрив, то матеріальні ресурси, відповідно 
фонду часу F, виділено дещо менші аніж для роботи на СПГ. Прийнято: RаІ =215500 МДж 
(затрати на паливо, якого витрачається: СПГ – 39 м3/100км [8], ГГ – 158 м3/100км [4]) та 
Rа2=1150 МДж (затрати експлуатаційні). Розрахувавши модель, яка записана формулою (4), 
за допомогою програми "Маth САD Рrо", отримано, що фонд часу роботи автомобіля з СПГ 
оптимальним може бути в межах - 130-140 годин, відповідно з ГГ - 45-55 годин. Тобто, для 
прийнятих даних, слід рахувати оптимальним, коли експлуатація автомобіля на ГГ на 10 год 
(12 %) триваліша, ніж це було попередньо прийнято у вигляді максимального обмеження 
до експлуатації. За визначеним теоретичним часом роботи автомобіля ГАЗ-53-12 на різному 
пальному розраховується маса вантажу (тв), який можуть перевезти даний автомобіль. 
Автомобіль при роботі на СПГ - 560 т, автомобіль на ГГ -135 т. Теоретичне обгрунтуваня 
було перевірено методом прямого вимірювання маси вантажу, дані в табл. 2, де Δп - 
довірча межа похибки вимірювання;  – відносна похибка результатів вимірювання; м – 
відносна похибка моделювання. Аналіз табл. 2 показує, що представлені результати 
отриманих даних з вимірювання маси вантажу та визначення випадкової похибки цих 
вимірювань при ймовірності Р=0,95, відповідають загальним вимогам, які прийняті для 
досліджень в галузі техніки.  

Таблиця 2  
Результати визначення випадкової похибки вимірювання маси вантажу 

 

Паливо <текс>, т σ<т> Δп ε εм 

СПГ 557,7 0,72 3,1 0,6 0,4 

Ген. газ (ГГ) 130,6 1,27 5,7 4,9 3,3 
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Аналіз отриманих результатів моделювання показує, що продуктивність 
експлуатації автомобіля ГАЗ-53-12 на газовому паливі, у порівнянні з бензиновим, 
становить значно меншу величину, але тут вона визначена лише для сумарного фонду 
експлуатації у 185 годин. При збільшенні парку автомобілів та їх фонду експлуатації 
значно виростає ефективність від використанні автомобіля ГАЗ-53-12 на газовому паливі 
(див. рис. 1). 

 
Рис. 1. Залежність річного об’єму перевезення вантажу автомобілем ГАЗ-53-12 на 

газовому паливі (тис. тонн) від фонду експлуатації (години) та кількості автомобілів. 
 
Висновки: 
1. Виконувати оцінку ефективності експлуатації автомобіля в сучасних умовах 

тільки за традиційними узагальнюючими критеріями (продуктивність, економічність, 
надійність і т.п.) недостатньо. Доцільно обґрунтовувати продуктивну експлуатацію 
автомобілів на різних видах палива також з допомогою комплексного показника - 
загальної енергоємності. При роботі на генераторному газу (ГГ) автомобіль ГАЗ-53-12 
має найменшу загальну енергоємність, якщо порівняти роботу цього ж автомобіля на 
стиснутому природному газу (СПГ), то тоді загальна енергоємність більша на 10%. При 
цьому слід враховувати, що продуктивність роботи автомобіля ГАЗ-53-12 на ГГ також 
найменша. 

2. Математично встановлено, що для прийнятих даних (тривалість експлуатації 185 
год), слід рахувати оптимальним, коли експлуатація автомобіля ГАЗ-53-12 на ГГ на 10 год 
(12 %) триваліша, ніж це було попередньо прийнято у вигляді максимального обмеження 
до експлуатації (45 год) у порівнянні до роботи цього ж автомобіля на СПГ.  

3. Проведене математичне моделювання показує, що можлива локальна 
експлуатація автомобіля ГАЗ-53-12 на ГГ поряд з використанням іншого палива для такого 
автомобіля, але остаточний висновок може бути прийнятий, в перспективі, на основі 
багатофакторних експериментальних досліджень.  
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Розроблено електрокоагулятор для знешкодження хромовмісних стічних вод. У 

ході експериментальних досліджень визначено оптимальні конструктивні та режимні 
параметри роботи електрокоагулятора, що дозволяють проводити очищення 
хромовмісних стоків з ефективністю 99,96%. На підставі вивчених макрокінетичних 
особливостей механізму електрокоагуляції побудовано фізико-математичну модель 
процесу для визначення впливу технологічних режимів роботи електрокоагулятора на 
кожному з етапів очищення стоків. 

Постановка проблеми. Підвищення рівня екологічної безпеки за рахунок 
впровадження високоефективного очисного обладнання, розроблення маловідходних 
енергоефективних технологій захисту довкілля, створення замкнених систем ресурсообігу 
є пріоритетним напрямком розвитку сучасної української економіки.  

На сьогодні критичного значення набуває проблема порушення балансу водного 
середовища. Витратні виробничі схеми водокористування, незадовільний стан очисних 
споруд, застарілі матеріаломісткі технології обробки стоків призводять до загострення 
екологічної ситуації у країні. У той час як промислово розвинені регіо-ни потерпають від 
браку прісної води, в природні водні об’єкти скидається понад 500 млн м3 забруднених 
промислових стоків за рік. Значний вклад у забруднення гідросфери вносять підприємства 
гальванічного профілю. З недостатньо очищеними гальваностоками в природні водні 
об'єкти щороку потрапляють тисячі тонн високотоксичних важких металів, таких, як цинк 
– 3,3 тис.т, нікель – 2,4 тис.т, хром – 0,5 тис.т та ін., значно ускладнюючи екологічну 
ситуацію в країні [1].  

Одними з найбільш небезпечних є стічні води, що містять високотоксичні сполуки 
шестивалентного хрому. Трансформуюча активність шестивалентного хрому обумовлює 
його значний міграційний потенціал у природному середовищі. Таким чином, техногенне 
забруднення гідросфери призводить не лише до інтоксикації водних організмів, але і до 

                                                            
* Науковий керівник – к.т.н., асистент Борак К.В. 
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подальшого забруднення інших природних компонентів, зрештою, негативно 
позначається на стані всієї екосистеми, порушуючи екологічну рівновагу в 
навколишньому середовищі [2 - 3].  

Для захисту біосфери від хромовмісних сполук гальванічного виробництва 
перспективним вважається електрокоагуляційний метод [3] знешкодження стоків, який 
дає можливість одночасно проводити відновлювальну деструкцію шестивалентного хрому 
і осадження його у вигляді суміші гідроксидів. Електрогенерований осад-шлам 
відрізняється стабілізованими структурними характеристиками, що забезпечують 
стійкість хрому до вилуговування в навколишнє середовище при тривалому зберіганні 
таких шламів на території підприємства або при використанні в якості вторинної 
сировини для будівельної, металургійної, автодорожньої промисловості. Серед основних 
причин, що перешкоджають широкому впровадженню електрокоагуляторів у 
виробництво, відмічають технологічну складність процесу і відносно високу собівартість. 
У зв'язку з цим актуальним напрямком наукових досліджень є розроблення 
електрокоагуляційної технології знешкодження гальваностоків, яка дозволить створити на 
підприємстві маловідходні замкнені системи водоспоживання, зведе до мінімуму 
можливість утворення додаткових джерел забруднення та ризик порушення екологічної 
рівноваги, буде екологічно безпечною та економічно доцільною [3]. 

Мета дослідження. Метою роботи є підвищення рівня екологічної безпеки шляхом 
обґрунтування електрокоагуляційного методу очистки стічних вод та розробка 
виробничих схем знешкодження хромовмісних стічних вод, що дозволить створювати 
замкнені виробничі системи водообігу та істотно знизити техногенне навантаження 
відходів гальванічного виробництва на довкілля.  

Об'єкт дослідження – процеси електрокоагуляційного очищення стічних вод 
гальванічного виробництва.  

Предмет дослідження – хромовмісні стічні води гальванічного виробництва.  
Результати досліджень. Проведено узагальнення патентної і науково-технічної 

інформації, стосовно існуючих методів очищення гальваностоків. Проаналізовано наукові 
розробки С.В. Яковлєва, І.Г. Краснобородька, М.М. Назаряна, Л.А. Кульського, С.С. 
Виноградова та ін. Визначено, що до найбільш перспективних належать технології 
електрохімічного очищення стоків, зокрема метод електрокоагуляції. 

Розроблена схема експериментальної установки (рис.1), що включає розроблену 
модель електрокоагулятора. В основу розробки апарата було покладено завдання 
вдосконалення методу електрокоагуляції шляхом зміни конструкції електродів і їх 
взаємного розташування з метою збільшення поверхні контакту фаз та інтенсифікації 
процесів електро-, гальванохімічного розчинення анода.  

 
Рис. 1. Електрокоагулятор. 
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На рис. 1: а) подовжній розріз апарату; б) вигляд зверху; 1 – корпус електролізера; 
2 – чарунка анода; 3 – катод; 4 – стружка; 5 – патрубок введення стоків; 6 – патрубок 
виведення стоків; 7 – шламозбірник; 8 – обруч для закріплення катоду; 9 – струмопідводи; 
10,11- штуцера для закріплення катода і анода; 12 – патрубок для відведення шламу  

В процесі дослідження в якості основних критеріїв оптимальності було прийнято 
повноту відновлення Cr6+, повноту вилучення Cr3+, мінімізацію енерговитрат.  

Методом покоординатного спуску визначили, що найбільш оптимальними 
конструктивними параметрами є: відстань між анодною чарункою та катодом (Х1; rз= 0,03-
0,04м); співвідношення між висотою електрокоагуляційної зони та радіусом поперечного 
перетину електрокоагулятора (Х2; Hе:R = 3,4:1); співвідношення між висотою електродної 
системи та загальною висотою електрокоагуляційної зони (Х3; h:Hе = 0,8:1); кут нахилу 
конуса відстійної камери (Х4; α= 40-50º); щільність завантаження анодної камери (Х5; γме = 
90-120 кг/м3); повнота використання матеріалу анодного завантаження до зниження 
ефективності очищення (Х6; ηм = 0,65-0,75).  

 
Рис. 2. Залежність ефективності відновлення Cr6+ від густини струму  

та матеріалу анодорозчинної стружки. 
 

На рис. 2: 1 – алюмінієва стружка; 2 – залізна стружка; 3 – змішана алюмінієво-
залізна стружка. 

У ході експериментальних досліджень в якості анодорозчинного завантаження 
використовували алюмінієву, залізну і змішану стружку. Визначено, що найбільш повно 
(рис.2) та енергоефективно (рис.3) процес знешкодження іонів шестивалентного хрому 
відбувається при використанні однорідної залізної стружки, що обумовлено високою 
відновлюючою здатністю іонів Fe2+ за відношенням до Cr6+. 

 
Рис. 3. Вольт-амперна характеристика процесу відновлення іонів  

шестивалентного хрому. 
 
На рис.3: 1 – анодне завантаження з алюмінієвої стружки; 2 – анодне завантаження 

з залізної стружки; 3 – анодне завантаження зі змішаної алюмінієво-залізної стружки. 
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Процеси анодного розчинення металу лежать в основі методу електрокоагуляції і 
певною мірою обумовлюють ефективність очищення, тому нами було вивчено поведінку 
заліза при анодній поляризації, визначено зони його активного розчинення та пасивації. 
Побудовано експериментальну анодну поляризаційну криву розчинення заліза (рис.4). 
Знайдено діапазон граничних значень електродного потенціалу анодорозчинного заліза φ 
=0,81-0,4 В, при заданій густині анодного струму i = 1,8-7,2 А/м2, що визначає границі 
робочих режимів апарата. Утримання даного діапазону значень можливе шляхом штучної 
депасивації електродів. Досліджено депасивуючий вплив розчину NaCl на ступінь 
активності анодного завантаження. 

 
Рис 4. Потенціодинамічна вольта-амперна крива анодної поляризації заліза. 
 
На рис4: I – область активного розчинення (φ = -0,44 – 0 В); ІІ – перехідна область з 

активного стану в пасивний (φ = 0,01 – 0,65 В); ІІІ – область пасивації (φ = 0,66 – 1,72 В); 
IV – область анодного виділення кисню (φ = 1,72 – 2 В). 

Визначено ефективну мінімальну концентрацію NaCl (240-450 мг/л) в очищуваній 
воді (рис. 5), що дозволяє значно збільшити час роботи анода до настання пасивації, тобто 
до зниження якості знешкодження стоків.  

Ефективність очищення стоків багато в чому визначається показником активної 
реакції середовища, який залежить від технологічних характеристик вживаних 
електролітів хромування. Як правило, хромовмісні стічні води мають кислу реакцію, але 
при змішуванні з лужними стоками операцій підготовки покриттів їх діапазон рН може 
змінюватися в досить широкому інтервалі. У роботі встановлено особливості процесу 
електрокоагуляції при роботі на розчинах із різним початковим значенням кислотно-
лужної реакції стоків (від 2 до 8 рН). Отримані експериментальні дані узгоджуються з 
результатами, опублікованими у працях Л.А. Кульського, С.В. Яковлєва, 
І.Г. Краснобородька.  

У процесі електрокоагуляційного очищення стічних вод в об’ємі розчину 
відбувається збільшення початкової величини рН. У деяких випадках приріст рН становив 
до 4,2 одиниць (рис. 6). 

 
Рис. 5. Крива залежності електродного потенціалу залізоного завантаження від 

концентрації NaCl в електроліті. 
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Рис. 6. Криві залежності зміни рН від густини струму при обробці води в 

електрокоагуляторі із залізним анодом. 
 
Визначено, що найбільш ефективно процес очищення хромовмісних стоків 

відбувається в діапазоні початкових значень 4-6рН (рис.7). При цьому іони 
шестивалентного хрому повністю відновлюються і випадають в осад у вигляді гідроксидів 
тривалентного хрому (ефективність очищення 98-99%). Даний факт пояснюється тим, що 
в процесі електрохімічного підлуговування розчин набуває значення рН, близького до рН 
гідратоутворення іонів металів, що вилучаються (для Cr3+-4,5-7,5рН; для Fe2+, Fe3+ -5,0-
7,5рН).  

 
Рис. 7. Залежність кінцевої концентрації Сr3+ у стічних водах від густини струму при 

різних початкових значеннях рН стічних вод. 
 
Для вивчення седиментаційних характеристик гідроксидів металів, що утворилися, 

досліджували час їх осадження в зоні відстоювання при заданих значеннях рН (3,5-9,5рН), 
отриманих у результаті обробки стічних вод в умовах найбільш оптимальних значень 
густини струму (і=4,5-5,4 А/м2) (рис. 8). 

З рис. 8 видно, що найбільш ефективно осадження хромовмісних домішок 
відбувається при початковому значенні стоків - 9,5рН. При 24-годинному відстоюванні 
об’єм осаду становить до 10% від загальної висоти розчину, що пояснюється 
інтенсифікацією осадження гідроксидів Fe(OH)2, Fe(OH)3, Cr(OH)3 за даних умов 
кислотно-лужної реакції середовища.  

Для підвищення якості знешкодження стоків та зниження енерговитрат необхідне 
визначення залежності кінцевої концентрації хрому від часу обробки стоків. З цією метою 
в подальших експериментах збільшили діапазон часу перебування рідини в апараті до 
3300 - 8400 с (рис.9).  

У результаті аналізу проб, відібраних після процесів обробки стічної води, за умов 
зміни витратних параметрів, при дотриманні найбільш оптимальних технологічних 
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режимів роботи електрокоагулятора (і=1,8-7,2 А/м2, СNaCl = 300 мг/л, 5,5рН 
знешкодження, 9,5рН осадження) іони хрому (VI) виявлені не були. Тобто зміна часу 
обробки стоків у даному діапазоні значень не впливає на ефективність відновлення 
шестивалентного хрому. Визначено, що найбільш оптимальний режим очищення стоків 
від іонів Сr3+ досягається в інтервалі витратних значень 11,1·10-7 – 8,3·10-7 м3/с, що 
відповідає часу перебування рідини в апараті 4200-5600 с. 

 
Рис. 8. Криві осадження зкоагульованих пластівців гідроксидів металів 

 в розчинах з різним значеннями рН. 
 
За даних умов при силі струму 1,5 А (і=5,4 А/м2) концентрація хрому (ІІІ) 

знижується до вимог ГДК для створення замкнених систем водообігу. Максимальний 
ступінь вилучення іонів хрому 99,96% досягається при питомих витратах електроенергії 
2,83 кВт·год/м3 та часі перебування рідини в апараті 5600 с (рис.10). Такі оброблені стоки 
можна використовувати в якості оборотної води при промиванні деталей після операцій 
підготовки поверхні до покриття і для приготування більшості електролітів. 

 
Рис. 9. Залежність концентрації іонів Cr3+ у стічних водах від густини струму та часу 

обробки стоків: 1 – час обробки 3300 с; 2 – 4200 с; 3 – 5600 с; 4 – 8400 с. 
 
У результаті статистичної обробки результатів експериментів методом 

регресійного аналізу отримано залежність значення кінцевої концентрації Сr3+ (Y) від 
режимів обробки стоків (густини струму (Х7), рН стоку (Х8), часу обробки стоків (Х9)):  

 
M(Y)=48,387 – 4,518Х7. –14,5857Х8 + 0,2789 Х7

2 + 0,0005 Х7Х9 +1,2882 Х8
2         (1) 

 
Після апроксимації експериментальних даних можна стверджувати, що 

ефективність очищення при раціональних значеннях режимних параметрів роботи 
електрокоагулятора лежить у межах 99,65 - 99,98 % (коефіцієнт детермінації 0,86).  
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Рис. 10. Залежність концентрації іонів Сr3+ у стічних водах від питомих витрат 

електроенергії та часу обробки стоків: 1 – час обробки 4200 с; 2 – 5600 с. 
 

Висновки. Зіставлення енерговитрат запропонованої конструкції 
електрокоагулятора і традиційних установок показало, що в розробленому стружковому 
електрокоагуляторі питомі витрати електроенергії на одиницю маси металу, що 
вилучається, нижче в 1,5-3 рази, ніж у відомих аналогів. Ці дані вказують на доцільність 
використання розробленої установки для обробки хромовмісних стічних вод 
гальванічного виробництва. 
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ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ І РЕЖИМІВ РОБОТИ 

КОМБІНОВАНОЇ МАШИНИ 
 

Цапун І.П., магістрантка * 
 

Викладено теорію обґрунтування взаємного розміщення робочих органів для 
передпосівного обробітку ґрунту та розрахунок робочих параметрів котка. 

Постановка проблеми. Цикорій кореневий технічна та лікарська рослина. Він 
використовується в медицині, у кавовій, кондитерській, спиртовій та інших галузях 
харчової промисловості. В коренях цикорію міститься 16…24 % інуліну, який сприяє 
виділенню з організму людини токсинів і радіонуклідів, 2…5 % фруктози, 1,2 % білків, та 
0,6 % жирів. У склад цикорію входить 33 мінеральні елементи і вітаміни А, Е, В1, В2, В12, 
РР. Його використовують для виробництва кави (10…12%) і кавових напоїв (до 7%).  

Вибір сільськогосподарських машин для проведення передпосівного обробітку 
ґрунту та сівби визначається такими умовами: типом та вологістю ґрунту; попереднім 
його станом; розмірами та рельєфом поля; наявністю рослинних рештків на полі; сортом 

                                                            
* Науковий керівник – к.с.-г.н., доцент Муляр О.Д. 
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насіння та його лабораторною схожістю; глибиною передпосівного обробітку ґрунту та 
сівби насіння. В сільському господарстві відсутні сільськогосподарські машини для 
технології вирощування цикорію кореневого, а саме для передпосівного обробітку ґрунту 
та сівби дрібного насіння. Використання ж серійних машин для виконання цих операцій 
не в достатній мірі забезпечує необхідні агротех-нічні вимоги. 

З метою усунення вищеназваних недоліків виникає необхідність розробити, або 
удосконалити конструкції машин для передпосівного обробітку ґрунту та сівби насіння 
цикорію кореневого. 

Аналіз результатів останніх досліджень. Дослідженнями багатьох авторів [3] 
встановлено, що застосування комбінованих машин для передпосівного одробітку ґрунту 
та сівби насіння підвищує продуктивність в 1.5 раза, польову схожість насіння на 
10…20%, що в свою чергу зменшує експлуатаційні витрати. 

Аналіз вище наведених факторів показав необхідність розробки технологічної 
схеми комбінованої машини для передпосівного обробітку ґрунту та сівби насіння 
цикорію кореневого. 

При розробці нової конструкції комбінованої машини враховувались наступні 
нормативні агротехнічні вимоги: грудочки розміром 1…25мм, в шарі заробки насіння 
повинні становити за масою не менше 85%; висота мікронерівностей поверхні ґрунту 
повинна бути не більше 20 мм, підрізання бур’янів – повне. 

Мета досліджень. Метою роботи являється теоретичне обгрунтування параметрів і 
режимів роботи комбінованої машини. 

Виклад основного матеріалу. Для розрахунку конструктивно – технологічних 
параметрів агрегату для передпосівного обробітку ґрунту у сполученні із сівалкою 
необхідно врахувати геометричні параметри висівного апарата, ширину міжрядь а також 
фізико – механічні властивості ґрунту [2]. 

Із приведеного аналізу обробітку поверхневого шару ґрунту для середньо гумусних 
ґрунтів встановлено, що найбільш інтенсивніше кришення ґрунту необхідно проводити на 
глибину, яка в 2-3 рази перевищує глибину заробки насіння та на ширину, яка не повинна 
перевищувати ширину міжрядь. 

Таким чином, ширина захвату вирівнювача повина перевищувати ширину 
обробітку ґрунту односторонньою плоскоріжучою лапою, а ширина захвату котка не 
повинна перевищувати ширину обробітку ґрунту лапою. Для проведення розрахунків 
конструктивних параметрів комбінованої установки розроблено схему розміщення 
робочих органів ( рис. 1 ). 

Для визначення ширини захвату вирівнювача, стрілчастої лапи, котка необхідно 
мати параметри (розміри) щілини заробки насіння та ширини міжрядь. Конструктивні 
параметри сівалки ССТ-12В дозволяють отримати глибину заробки насіння від 2 до 8см, 
при цьому ширина бороздкової зони становить відповідно 1 та 3см.. 

Оскільки вирівнювач призначений для вирівнювання поверхні ґрунту то його 
ширина повинна бути на 10 …15 см меншою за ширину міжрядь. 

Розраховуємо ширину захвату вирівнювача за формулою: 
ВВВ мв  2                  (1), 

де мВ  – ширина міжрядь, Вм = 0,45 м; В  - ширина захисної зони, В  = 0,05...0,075 м. 

Підставивши значення отримаємо Вв = 0,35 м. Ширина захвату котка визначається 
за формулою: 

12 ВВВ вк                (2), 

де ВВ  1 . 

Також необхідно визначити довжину (ширину захвату) леза плоскорізальної 
односторонньої лапи: 

соsВL лл                 (3), 
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де лB ширина захвату лапи, 25,0лВ  см. 

Підставивши значення отримаємо ширину захвату леза плоскорізальної 
односторонньої лапи, лL 0,34 м. 

1
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Рис.1. Схема взаємного розміщення робочих органів секції комбінованого агрегату для 

передпосівного обробітку ґрунту та сівби насіння цикорію кореневого 
 
На рис.1: 1- рама; 2- підвіска; 3 - прикочувальне колесо; 4 - висівний апарат; 5 - 

ущільнююче колесо; 6 – прутковий коток; 7 – плоскорізальна лапа; 8 – вирівнюючий брус.  
Відстань між вирівнювачем та плоскорізальною лапою приймаємо рівну L1=0,2 м. 
Визначимо відстань між плоскорізальною лапою та прутковим котком L2 за 

формулою: 

12 2
L

D
LL к
л               (4), 

де кD - діаметр котка ;3,0 мDк   1L - розмір “кип’ячого шару” після плоскорізальної 

лапи 1L =50…80 мм. 
Для розрахунку відстані між робочими органами агрегату для передпосівного 

обробітку ґрунту та секцією сівалки ССТ – 12В необхідно врахувати дальність відкидання 
частинок ґрунту прутками котка, яка для пруткових котків становить ммL 200...1502   
при глибині обробітку ммh 50...30  [3]. 

222
L

DD
L колк
з      (5), 

де колD діаметр прикочу вального колеса мDкол 24,0  

Підставивши значення у вище наведену формулу отримаємо мLз 7,0 . Таким 

чином провівши математичні розрахунки по вищеприведених формулах отримаємо 
наступні рекомендовані параметри комбінованого агрегату для передпосівного обробітку 
ґрунту та сівби насіння цикорію кореневого: Вв=0,35м; Вк=0,24м; Вл=0,25м; L1=0,2м; 
L2=0,6м; L3=0,7м. 

Як відмічалось вище, в задачу пруткового котка входить кришення ґрунту на 
глибину 40…60 мм. Розглянемо процес роботи котка з частинками ґрунту для визначення 
його конструктивних та робочих параметрів (рис.2). Середню глибина заглиблення 
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прутків котка в ґрунт визначаємо за формулою:  

3

2
1

DL

m




       (6), 

де m маса котка, Н; L довжина котка, см; D діаметр котка, см. 

Так як 
L

m
 питомий тиск котка, то позначимо його через N , а діаметр котка через 

R2 , тоді отримаємо вираз: 

3

2

2R

N
H  ,      (7) 
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Рис. 2. Схема взаємодії пруткового котка з ґрунтом. 

 
Знайдемо половину довжини контакту з ґрунтом по осі Х: 

    22 )( HRRA              (8) 

На поверхні контакту котка з ґрунтом має місце в загальному випадку три області, 
що відрізняються одне від одного по характеру зминання ґрунту. Межі області на ободі 
колеса визначаються кутом входження котка в ґрунт [4,5]:  

   ]cos)1[(arccos ,                 (9), 
де  коефіцієнт ковзання;  - кут зовнішнього тертя ґрунту, рад.  

Виходячи із умови защемлення частинки ґрунту поверхнею прутка, В.А. 
Желіговський рекомендує вибирати діаметр котка із співвідношення [1]: 

   )
2

( 12  
 ctgdD                         (10), 

де d діаметр частинки ґрунту, мм; 1, кут відповідно внутрішнього і зовнішнього 
тертя ґрунту, рад. 

Відстань між прутками виразимо через діаметр котка і кількість прутків: 

   ,
2

sin0


DL                      (11) 

,
360

n
       (12), 

де 0L відстань між прутками, мм; D діаметр котка, мм; n кількість прутків, 

шт;  кут між прямими, що проходять відповідно через центр котка і центри двох 
сусідніх прутків.  

Кут нахилу прутка визначається за формулою: 
   ,

sin п
н R

В
arctg





              (13), 

де н кут повороту, рад;  B - ширина зони, м; R радіус котка, мм. 

З формули виходить, що значення кута повороту прутка, при якому пруток має 

максимальний кут нахилу, рівний 
2

 п . При 0п  і  п  кут нахилу 0н , тобто 

кришення ґрунту має „миттєвий характер”. 
Розрахунок ширини котка і радіуса проводимо через відносний показник  , який 
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визначаємо за формулою: 
   ,

R

В
                 (14), 

Як виходить з вище наведених залежностей, для кожного значення є свій 

мінімальний кут повороту 
2

 п
. 

Як відмічалося вище, розподіл тиску на поверхні деформатора (прутка) круглої 
форми описується рівнянням: 
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)( 22
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P
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    (15), 

де a  – перетин прутка. 
Максимальний тиск прутка (деформатора) на ґрунт буде проходити при 

знаходженні прутків в нижній частині траєкторії його руху. Величину тиску на грунт двох 
сусідніх прутків визначають за формулою, 

  0

0
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dxxPnP ,     (16) 

з урахуванням )(xP  маємо вираз, 
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,             (17) 

При цьому потрібно мати на увазі, якщо a  буде менше, або рівне 0L , то для 

знаходження )(nP  необхідно P  поділити на два. 
Таким чином виходячи із приведених рівнянь отримано наступні рекомендовані 

параметри котка, які в подальших теоретичних та експериментальних дослідженнях 
необхідно уточнить: D=0,25...0,3м; Lо=0,06…0,08м;  

Висновок: 
1. Пристрій для передпосівного обробітку та сівби дає можливість висіяти насіння 

на малу глибину, та підвищити його польову схожість, залежно від сорту насіння та 
попереднього стану ґрунту, на 10…20%, що в свою чергу підвищує продуктивність 
цикорію кореневого та зменшує експлуатаційні витрати на його вирощування. 

2. Теоретично обґрунтовано схему комбінованого агрегату для передпосівного 
обробітку та сівби а також визначено основні її конструктивні параметри; 

3. Встановлено, що для утворення фракційного складу ґрунту в зоні заробки 
насіння, який би відповідав агротехнічним вимогам передпосівного обробітку ґрунту під 
цукровий буряк доцільно використовувати вирівнювач з шириною захвату смВв 30 ; 

плоскоріжучу односторонню стрільчасту лапу із шириною захвату смВл 25  та 

довжиною мLл 34,0 ; прутковий коток прутки якого виготовлені у синусоїди та 

розміщені під кутом до напрямку руху 030...28 діаметр якого становить мDк 3,0  та 

шириною мВ 24,0  

4. Встановлено оптимальні відстані між вирівнювачем та плоскоріжучою 
односторонньою лапою мL 2,01  , між лапою та прутковим котком мL 6,02   та між 

прутковим котком та прикочу вальним колесом мL 7,03  . 
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СУЧАСНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА РОЗВ’ЯЗКУ СИСТЕМ 
АЛГЕБРАЇЧНИХ РІВНЯНЬ 

 
Гутніченко О. Р., студент * 

 
В роботі розглядаються сучасні методи дослідження існування та побудови 

загальних розв’язків систем алгебраїчних рівнянь, коли кількість рівнянь не співпадає з 
кількістю невідомих. Для дослідження існування розв’язків використовуються 
ортопроектори, для побудови яких в роботі розроблено формули. Для представлення 
загальних розв’язків запропоновано формулу псевдооберненої матриці до прямокутної. 
Розглянуто приклади.  

 
Розглянемо задачу про умови існування і представлення розв’язків лінійного 

нетерового матричного рівняння 
 Qc = b                                                             (1), 

де Q – відома (m×n)-вимірна матриця рангу : rank Q =  ≤ min (m, n), b – відомий 
вектор-стовпець з , с – шуканий вектор-стовпець з . 

З курсу алгебри відомо, що загальний розв’язок системи неоднорідних 
алгебраїчних рівнянь дорівнює сумі загального розв’язку відповідної однорідної системи 
та частинного розв’язку неоднорідної системи 

c =  + ,  N(Q),  R(Q*). 
Цей факт є наслідком розбиття евклідового простору  у пряму суму 

 = N(Q)   R(Q*). 
Алгебраїчна система (1) розв’язна тоді і тільки тоді, коли її вільний член и 

належить образу R(Q) матриці Q. 
З розбиття 

 = R(Q)   N(Q*) 
маємо, що вільний член b буде належати образу R(Q) тоді і тільки тоді, коли 

b = 0                                                         (2) 
Дійсно, оскільки R(Q) = (  – ) , то b буде належати R(Q) тоді і тільки 

тоді коли виконується умова (2). 
При цьому загальний розв’язок системи (1) має вигляд: 
   с=  + b 

де  – довільний вектор з нуль-простору N(Q),  =   N(Q),  – псевдообернена 
матриця до матриці Q. 

Для побудови матриць (ортопроекторів) PN(Q) і PN(Q*) можна скористатися 
наступною процедурою. 

Позначимо {f i}
r
i=1 і {φs}s

d
=1 – базиси нуль-просторів N(Q) і N(Q*). Складемо за 

допомогою цих векторів невироджені, відповідно (n×n)- і (m×m)- вимірні матриці Грама: 
α={aij}={(fi,, fj)}; β={βsk}={(φs, φk)}, 

Ортопроектори PN(Q) і PN(Q*) обчислимо за формулами: 

                                                            
* Науковий керівник – к.ф.-м.н., доцент Журавльов В. П. 



 168

PN(Q) = , 
   (3) 

PN(Q*) = , 

де  і  елементи матриць, обернених до симетричних матриць Грама відповідно 
. 
Псевдообернена за Муром-Пензоузом (m×n )-вимірна матриця Q+ знаходиться за 

формулами [1] 
Q+=(QтQ+PQ)-1Qт=Qт(QтQ+PQ*)

-1. 
При цьому  

PQ=In-Q
+Q; PQ*=Im-QQ+. 

Оскільки розмірність нуль-простору N(Q) дорівнює дефекту матриці Q, а rank Q = 
, то dim N(Q) = n – rank Q = n –  = r. 

Враховуючи, що rank Q = rank Q*, для розмірності нуль-простору N(Q*) отримаємо 
dim N(Q*) = m – rank Q = m – = d. 

Оскільки rank  = d, то умова (2) складається з d лінійно-незалежних умов і 
(m×m) - вимірну матрицю  у (2) можна замінити (d×m) - вимірною матрицею 

 яка складена з повної системи d лінійно-незалежних рядків матриці . 

Довільний вектор-стовпець  =  N(Q) можна записати у вигляді  = , де 
 – (n×r) - вимірна матриця, яка складена з повної системи r лінійно-незалежних 

стовпців матриці . 
Таким чином, для алгебраїчної системи (1) справедлива теорема. 
Теорема 1. Якщо rank Q =  ≤ min (m, n), то алгебраїчна система (1) розв’язна 

тоді і тільки тоді, коли вектор-стовпець b   задовольняє умову. 

c =  + b,  .  (4) 
Доведення. Для доведення теореми підставимо загальний розв’язок (5) в рівняння 

(1). Отримаємо 

Q c = Q {  + b } = Q  + Q b = 

= {  – }b = b – b = b, 

оскільки за умовою теореми b = b = 0. 
Зауваження 1. Замість псевдооберненої матриці можна брати узагальнено-

обернену матрицю  
Приклад 1.  
Знайти умови розв’язності та загальний розв’язок системи  

Qc =  c = b, b = col ( , , ). 
Проектори на нуль-простір N(Q) та підпростір YQ будуть мати вигляд: 

 = ХГ = , 

 = Ф = , 
а узагальнено-обернена матриця 

 =  –  = . 
Оскільки rank Q = 2, то r = 4 – 2 = 2, d = 3 – 2 = 1, а  
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= , 

 =  
Тоді умовою розв’язності рівняння буде умова 

b =  b = 0. 
Таким чином, задана система буде розв’язною для тих і тільки тих b = col ( , , 

). 
При цьому її загальний розв’язок буде мати вигляд 

c =  + b = 

 +  =  + . 
2. Перевизначені системи. Якщо в системі (1) кількість рівнянь більше кількості 

невідомих, то для неї справедливий наслідок з теореми 1. 
Наслідок 1. Якщо rank Q =  = n, то система (1) розв’язана тоді і тільки тоді, 

коли вектор-стовпець b   задовольняє умові: 

b = 0, d = m – n 
і при цьому має єдиний розв’язок 

с =  
Дійсно, оскільки r = 0, то  = 0 і  = 0. 
3. Недовизначені системи. У випадку, коли в системі (1) кількість рівнянь менше 

кількості невідомих, то для неї справедливий наступний наслідок з теореми 1. 
Наслідок 2. Якщо rank Q = = m, то система (1) розв’язана при будь-якому b  

 і при цьому має r-параметричну ( r = n - m) сім’ю розв’язків виду: 
с =  + b, r = n – m. 

Дійсно, оскільки rank Q = m, то d = m - m = 0 0 і умова (2) завжди 
виконане. У разі невиконання умови (2) отримуємо просту некоректну задачу. При цьому 
алгебраїчна система (1) несумісна і не має розв’язків, проте існує, так званий, 
псевдорозв’язок, що мінімізує норму нев’язки  на просторі . 

Множина  псевдорозв’язків визначається формулою (5), причому серед цієї 
множини існує єдиний нормальний псевдорозв’язок   ортогональний нуль-простору 
N(Q): 

 = b. 

 = . 
При цьому норма нев’язки дорівнює нормі виразу, що входить в ліву частину 

критерію (1) розв’язності системи (1): 

 =  = . 
Таким чином, якщо умова (2) виконується, то нев’язка дорівнює нулю і 

псевдорозв’язок (5) є розв’язком. 
Приклад 2. Як ілюстрацію запропонованого вище алгоритму дослідження 

скінченно-вимірних алгебраїчних систем розглянемо задачу про умови розв’язності і 
представлення загального розв’язку матричного рівняння 

  Qc = b,                                                                 (7), 
де 

Q =  b =  c =  . 
Оскільки rank Q = 2, то ортопроектор . Ортопроектор  має вигляд: 
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За теоремою 1 алгебраїчна система (7) розв’язана тоді і тільки тоді, коли вектор b 
задовольняє умові 

b =    = 0, 
яке виконується, наприклад, для вектора b = col ( ). 

При цьому система (7) алгебри має єдине розв’язок: 

с = b =    =  . 
Якщо вектор b = col ( 0, 0, ), то умова розв’язності  

b =   = –  0 
не виконується. Тому алгебраїчна система (7) н має розв’язків, але можна знайти 
псевдорозв’язок 

 = b =    =  , 
який мінімізує норму нев’язки. 

При цьому норма нев’язки дорівнює: 

 =  = =  
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ФРАКТАЛЬНА ГЕОМЕТРІЯ У РОЗВИТКУ СУЧАСНИХ 
ТЕХНОЛОГІЙ ТА ПРИКЛАДНОЇ МАТЕМАТИКИ 

 
Кривобочек М.М., студент * 

 
У статті подано аналіз нового напряму у формуванні математичного пізнання – 

фрактальної геометрії. Розглядаються приклади класичних самоподібних фігур. 
Висвітлюються питання, пов’язані із застосуванням теорії фракталів у сучасних наукових 
дослідженнях, у розвитку сучасних технологій та комп’ютерної фрактальної графіки.  

В оточуючому нас світі та геометрія, яку ми вивчаємо, у своїй більшості описує 
об’єкти і форми, що створені людиною. Проблема полягає у тому, що всі відомі нам 
поняття: піраміди, кулі, прямокутники, бісектриси кутів, гіпотенузи, катети – є мовою 
опису надто вузького набору явищ і форм. Будинки може й близькі до паралелепіпедів, 
проте дерева – не циліндри, а контури острова не параболи і не гіперболи. І з чим 

                                                            
* Науковий керівник - доцент Корнійчук О.Е. 
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порівняти будову морської хвилі, форму сніжинки або листка папороті, як описати 
розгалужену структуру бронхів або кровоносної системи? 

Слово «хаос» наводить на думки про щось непередбачуване, але насправді хаос є 
досить упорядкованим і підкоряється певним законам. Піонером у цій галузі пізнання був 
французський математик, професор Бенуа Мандельброт. У 70-х роках минулого століття 
він створив і розвинув теорію фракталів. Це була нова, фрактальна геометрія, об’єктом 
дослідження якої стало все те нерівне, зламане, шершаве, зморщене, що нас оточує, тобто 
майже усе. Так у складних формах природи Мандельброт знайшов свій дивний порядок 
(рис. 1) . 

«Чому геометрію часто називають холодною і сухою? Одна з причин полягає в її 
нездатності описати форму хмари, гори, дерева або берега моря. Хмари – це не сфери, 
гори – не конуси, лінії берега – це не кола, і кора не є гладкою, і блискавка не 
розповсюджується по прямий. Природа демонструє нам не просто більш високий ступінь, 
а зовсім інший рівень складності» (Б.Мандельброт, «Фрактальна геометрія природи»). 

 
 
Найбільш значущим для Бенуа періодом стала робота в IBM. ІВМ (International 

Business Machines) – транснаціональна корпорація США, один з найбільших у світі 
виробників та постачальників апаратного і програмного забезпечення, а також ІТ-сервісів 
та консалтингових послуг. Мандельброт досліджував помилки, які виникали в процесі 
передачі комп'ютерної інформації компанії за телефонними каналами зв'язку. Він провів 
аналіз періодів появи подібних помилок і визначив їх самоподібну структуру: поява 
помилок не була хаотичною, вони концентрувалися кластерами. При цьому кожен кластер 
мав власні кластери. Винахід Мандельброта дозволив компанії IBM не лише скоротити 
солідні суми на подолання перешкод. Це стало першим поштовхом для написання Бенуа 
книги «Фрактальна геометрія природи». 

Саме в цей період часу (1975р.) він придумав і ввів термін «фрактал» (лат. fractus – 
подрібнений, зламаний, розбитий) – геометрична фігура, що має властивість 
самоподібності, тобто складена з декількох частин, кожна з яких подібна до всієї фігури.  

Простим прикладом фракталу є «п'ятикутник Дарера» (рис. 2), який має вигляд 
зв'язки п'ятикутників.  

 
Фактично його утворено з використанням п'ятикутника у якості ініціатора та 

рівнобедрених трикутників у якості генератора, для яких відношення більшої сторони до 
меншої точно дорівнює так званій золотій пропорції (1.618033989 або 1/(2cos72°)). Ці 
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трикутники вирізаються з середини кожного п'ятикутника, у результаті чого отримується 
фігура, схожа на 5 маленьких п'ятикутників, приклеєних до одного великого. 

До появи фрактальної геометрії наука спиралася на системи, які укладались у 
тривимірний простір. Проте ще Ейнштейном було доведено, що тривимірність є лише 
моделлю дійсності, а не самою дійсністю. Окрім трьох вимірів наша реальність 
знаходиться й у часовому вимірі. Саме Бенуа зміг показати, як виглядає чотиривимірний 
простір – фрактальне обличчя хаосу. Він виявив, що до складу четвертого виміру входять 
не тільки перші три, а й інтервали між ними. 

Фрактали – геометричні об'єкти з дробовою розмірністю. Наприклад, розмірність 
лінії – 1 , площі – 2 , об'єму – 3 . А у фрактала значення розмірності може бути між 1 і 2 
або між 2 і 3. Наприклад, фрактальна розмірність зім'ятої паперової кульки приблизно 
дорівнює 2,5. У математиці існує спеціальна складна формула для обчислення розмірності 
фракталів.  

Фрактали знаходять все більше застосування у сучасній науці. Вони описують 
реальний світ навіть краще, ніж традиційна фізика або математика. У фізиці фрактали 
природнім чином виникають при моделюванні нелінійних процесів таких, як турбулентна 
течія рідини, складні процеси дифузії-адсорбції, полум’я, хмари тощо. Фрактали 
використовуються при моделюванні пористих матеріалів, наприклад, в нафтохімії. В 
біології застосовуються для моделювання популяцій та для опису внутрішніх органів 
(система кровоносних судин).  

Фрактали виникають при аналізі економічних та фінансових процесів. Графіки 
котирувань на біржі (фунт стерлінг / американський долар) дають нам зразок типової 
броунівської траєкторії (рис. 3). Причому зберігається загальна структура графіка у 
двогодинному, добовому та тижневому масштабі. 

 

 
 
Найбільш корисним застосуваннням фракталів у комп'ютерній техніці є фрактальне 

стиснення даних. При цьому картинки стискаються набагато краще, ніж це виконується 
звичайними методами, – 600:1. Інша перевага фрактального стиснення полягає у тому, що 
при збільшенні не спостерігається ефект пікселізації, що різко погіршує чіткість картинки. 
Окрім того, фрактально стиснута картинка після збільшення часто виглядає навіть краще, 
ніж до цього. 

Система призначення IP-адресів у мережі Netsukuku використовує принцип 
фрактального стиснення інформації для компактного збереження інформації про вузли 
мережі. Кожен вузол мережі Netsukuku зберігає всього 4 Кб інформації про стан сусідніх 
вузлів, при цьому будь-який новий вузол підключається до загальної мережі без 
необхідності у центральному регулюванні роздачі IP-адресів, що, наприклад, є 
характерним для мережі Інтернет. Отже, принцип фрактального стиснення інформації 
гарантує повністю децентралізовану, а отже, максимально стійку роботу всієї мережі. 

Фрактали широко використовуються у комп’ютерній графіці для побудови 
зображень природних об’єктів таких, як дерева, кущі, горні ландшафти, поверхні морів 
тощо. Для цього створено так звані генератори фракталів – спеціальні комп’ютерні 
програми, які дозволяють обрати алгоритм генерації фрактальних зображень, збільшити 
той чи інший фрагмент зображення, поміняти кольорову гаму, редагувати деякі 
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топологічні параметри і зберігати отримане зображення в одному з популярних графічних 
форматів, таких як JPEG, TIFF або PNG.  

Геометричні фрактали – саме з них починалася історія фракталів. Їх отримують 
шляхом простих геометричних побудов. Зазвичай береться «приманка» – аксіома – 
набір відрізків, на підставі яких будуватиметься фрактал. Далі до цієї «приманки» 
застосовують набір правил, який перетворить її у будь-яку геометричну фігуру. 

Використання фрактальної геометрії при проектуванні антенних пристроїв було 
вперше застосоване американським інженером Натаном Коеном. Він жив у центрі 
Бостона, де було заборонено встановлювати зовнішні антени на будівлях. Коен вирізав із 
алюмінієвої фольги фігуру у формі кривої Коха (рис. 4) та наклеїв її на аркуш, потім 
приєднав до приймача. Таким чином він заснував власну компанію і наладив серійний 
випуск таких приладів. 

Існує проста рекурсивна процедура отримання фрактальних кривих на площині. 
Задамо довільну ламану з кінцевою кількістю ланок, так званий генератор. Далі, замінимо 
в ній кожен відрізок генератором (точніше, ламаною, подібною генератору). В отриманій 
ламаній знову замінимо кожний відрізок генератором. Продовжуючи так до 
нескінченності, гранична крива буде фрактальною кривою. На рисунку 4 наведено перших 
чотири кроки цієї процедури для кривої Коха. Також можна побудувати сніжинку Коха на 
сторонах рівностороннього трикутника. 

 
Прикладами таких кривих є також крива Маньківського, крива Гільберта, ламана 

дракона, крива Пеано, крива Леві. Етапи побудови кривої Леві показано на рисунку 5 і 
вона є кроною дерева Піфагора.  

 
Дерево Піфагора – різновид фрактала, який оснований на фігурі, відомої під 

назвою «Піфагорові штани». Піфагор доводячи свою славнозвісну теорему, побудував 
фігуру де на сторонах прямокутного трикутника розташовані квадрати. В наш час ця 
фігура Піфагора виросла у ціле дерево. Вперше дерево Піфагора під час другої світової 
війни побудував Босман, використовуючи звичайну лінійку для креслення. 

Трикутник Серпінського – це ще один приклад фрактальної лінії, яка має 
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нескінчену довжину і обмежує скінчену площу. Ця лінія самоподібна, тобто складається з 

трьох частин, які подібні всій кривій в цілому з коефіцієнтом подібності 
3

1
.  

Для побудови трикутника Серпінського на першому кроці правильний трикутник 
ділимо середніми лініями на чотири рівні трикутники та центральний викидаємо. На 
другому кроці з трьома трикутниками, що залишилися, робимо те саме і отримуємо 
дев’ять трикутників. На наступному кроці з трикутниками, що залишилися, робимо те 
саме і так до нескінченності. Після зчисленої кількості кроків отримаємо множину точок, 
які не були викинуті на жодному кроці з вихідного трикутника (рис. 6а).  

  
 
Трикутний килим Серпінського – не поверхня, а лише лінія. Покажемо це.  
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Знайдемо довжину цієї лінії.. 
аааа 30  — довжина лінії на нульовому кроці; 
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3 — довжина лінії на k-ому кроці. 

)(  kk  

Зокрема, килим Серпінського (квадрат Серпинського) отримується аналогічним 
чином. Рисунок 6б дає уявлення про утворену множину після чотирьох перших кроків 
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побудови. 
Трьохвимірний аналог килима Серпінського (губка Менгера) бачимо на рисунку 7. 

 
Поверхня гір, наприклад, може моделюватись на комп'ютері з використанням 

фракталів, починаючи з трикутника в тривимірному просторі, з'єднуємо центральні точки 
кожного ребра відрізками і отримуємо 4 трикутники. Центральні точки потім зсовуються 
догори або донизу на випадкову відстань у фіксованому діапазоні. Процедура 
повторюється зі зменшенням діапазону на кожній ітерації вдвічі.  

Побудовані таким чином фрактальні об’єкти та ландшафти важко відрізнити від 
природних (рис. 8). 

 
Алгебраїчні (комплексні) фрактали - це найбільша група фракталів. Їх будують, 

використовуючи прості алгебраїчні формули. Отримують їх за допомогою нелінійних 
процесів в n-мірних просторах. Найбільш вивчені двомірні процеси. Інтерпретуючи 
нелінійний ітераційний процес, як дискретну динамічну систему, можна користуватися 
термінологією теорії цих систем: фазовий портрет, сталий процес, аттрактор і т.д. 

Простим прикладом алгебраїчних фракталів є геометрична прогресія 1, 2, 4, 8, 16, 
32,..., 2n, 2 n +1,.. Якщо відкинути перші три члени, то отримаємо послідовність 8, 16, 32,..., 
2n, 2n +1,... Це також геометрична прогресія, причому з тим же знаменником. Крім того, її 
можна отримати з початкової прогресії множенням всіх членів на 8. Вона «подібна» 
вихідної прогресії з коефіцієнтом 8. Звичайно, аналогічний ефект автоподібності 
залишиться вірним і при відкиданні будь-якого числа початкових членів. 

В якості типового прикладу динамічної системи, що приводить до фракталів, 
розглянемо систему, яка породжується наступною квадратичною функцією:  

.,,)( 2 CzCBBzzf   

Більш точно: обираємо 00 z  і обчислюємо наступні значення за формулою: 

,2
1 Bzz nn  де число B може бути довільним комплексним числом. Очевидно, що 

властивості траєкторії повністю залежать від вибору числа B  (оскільки 00 z  - фіксована 

точка). Отже, траєкторії мають вигляд:  
...))(()( 222222  BBBBBBBBBB  

В залежності від B , траєкторія може: 
1) досить швидко віддалятись від початку координат, прямуючи до нескінченності. 

Наприклад, при В = 1: 
...167767712626155122111 22222   

2) залишатись в околі початку координат, здійснюючи при цьому або періодичні, 
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або «хаотичні» рухи. Наприклад, при В = i : 
...11)()1(1 222  iiiiiiiiiiiii  

Жук Мандельброта – це множина тих комплексних чисел B , для яких має місце 
випадок 2, тобто тих, для яких відповідна траєкторія залишається в околі початку 
координат після нескінченної кількості ітерацій. 

Функція Вейєрштрасса – приклад неперервної функції, яка не має похідної в 
жодній точці (рис. 10). Ця функція задається на всій дійсній прямій виразом:  

(а – довільне непарне число, а b – додатне число, що менше 

одиниці). 

Цей функціональний ряд можорується збіжним числовим рядом  

Тому функція ɷ визначена і неперервна при всіх дійсних х. Тим не менш ця 

функція не має похідної принаймні, якщо  
 

 

Рис. 10. Графік функції Вейєрштрасса на інтервалі [−2, 2]. 
 
Цей графік має фрактальний характер, демонструючи самоподібність: збільшена 

область (в червоному кругові) подібна всьому графіку.  
 Отже, фрактали – область дивного математичного мистецтва, коли за допомогою 

простих формул і алгоритмів утворюються картини надзвичайної краси і складності! 
Найбільш потужний додаток фрактальної теорії належить комп'ютерній графіці. По-
перше, це фрактальне стискування зображень, по друге, – побудова ландшафтів, дерев, 
рослин і генерування фрактальних текстур. Сучасна фізика і механіка лише починають 
вивчати поведінку фрактальних об'єктів. І, як бачимо, фрактали застосовуються 
безпосередньо у самій математиці. Фракталами відкривається прекрасний, дивовижний 
світ, в якому панують математика, природа і мистецтво. 
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ПРИНЦИП Д’АЛАМБЕРА ЯК ОСНОВА МЕТОДУ КІНЕТОСТАТИКИ 
 

Правдицький Д.В., студент * 
 
У доповіді розглянута фізична суть принципу Д’Аламбера, викладено сучасний 

погляд на сили інерції матеріальних тіл. Показано велике значення принципу Д’Аламбера і 
створеного на його основі методу кінетостатики у розв’язанні різноманітних 
інженерних задач прикладної механіки. 

Динаміка, основи якої були закладені Ньютоном, розглядала тільки вільні 
матеріальні точки і системи; це була скоріше «небесна механіка» ніж земна. Разом з тим 
для розвитку техніки, зокрема для розрахунків машин, необхідно було розробити 
динаміку невільних систем – без цього неможливо знайти зусилля, які діють в ланках 
машини, щоб потім розрахувати їх на міцність. 

Аксіом Ньютона було недостатньою для розв’язання задач невільної механічної 
системи – виникла необхідність введення деякого додаткового положення фізичного 
характеру. 

Окремі часткові задачі невільних систем, – зокрема задача про коливання 
фізичного маятника, – були розглянуті Х. Гюйгенсом, Я. Бернуллі, Я. Германом і Л. 
Ейлером. Але загальне розв’язання задачі про визначення динамічних реакцій в’язей 
невільної матеріальної системи вперше було дано видатним вченим і філософом Ж. 
Д’Аламбером (1717…1783 рр.). 

Розглянемо хід думок Д’Аламбера, які привели його до розробки принципу 
розв’язування задач динаміки невільних матеріальних систем. 

Нехай точка М – довільна точка невільної матеріальної 

системи, F

рівнодіюча всіх заданих сил, прикладених до цієї 

точки (рис. 1). 

Якби точка була вільною, то під дією сили F

вона 

отримала б прискорення W0, тоді 0F mW
 

. Оскільки точка 

невільна, то її фактичне прискорення W


 відрізняється від 

прискорення 0W


вільного руху. Розкладаємо силу F

на дві 

складові: 
 F F P 

  
, 

причому силу F mW 
 

Д’Аламбер назвав «рушійною силою», а 

силу P


 «втраченою силою». Таким чином, маємо 

 P F F 
  

  (1) 
Наявність «втраченої сили» пояснюється в’язями системи. Так як пришвидшення, з 

яким рухається точка, надається «рушійною силою», то «втрачена сила» не надає точці 
прискорення. Останнє можливо тільки тоді, коли до даної точки прикладена деяка 

додаткова сила N


, обумовлена наявністю в’язей, рівна і протилежно направлена 
«втраченій силі», тобто потрібно, щоб 

 0P N 
 

.  (2) 
Роль втраченої сили розкривається в формулюванні принципу Д’Аламбера, яка 

була дана самим Д’Аламбером: в кожній точці матеріально системи геометрична сума 

втраченої сили і додаткової сили N


, з’являється при наявності в’язей, дорівнює нулю. 
Легко бачити, що це формулювання еквівалентно принципу звільнення: для того, 

щоб невільна матеріальна система рухалась таким чином, щоб при її русі виконувались 
певні додаткові обмеження, які накладаються її в’язями, потрібно до кожної точки 

                                                            
* Науковий керівник – к.т.н., доцент Кучеров С.Ф. 
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системи прикласти, крім заданих сил, деяку додаткову силу. 
З рівнянь (1) і (2) виходить основне рівняння руху точки невільної матеріальної 

системи. 

mW F N 
  

 
Розглянемо приклад, який ілюструє використання принципу Д’Аламбера.  

Автомобіль вагою N

рухається зі швидкістю 


 по мосту, який має опуклу форму. 

Радіус кривизни мосту в його найвищій точці R. Знайти тиск автомобіля на міст. 

При υ = const пришвидшення автомобіля 
2

W
R


 , рушійна 

сила F mW 


 напрямлена по вертикалі униз; втрачена сила 

P Q F  
  

буде також напрямлена униз при υ2 < Rg (Q = mg; 
2

F m
R

  ). Тоді з рівняння 0P N 
 

 знаходимо  

2 2

1
m

N Q Q
R gR

  
    

 
. 

Таким чином, частина заданої сили ваги Q

іде на те, щоб 

надати рухомій точці прискорення 
2

W
R


 , а частина ваги 

передається на в’язь, тобто на міст. Якби υ2 > Rg, то сила N

мала б напрям зверху донизу, і 

автомобіль відірвався б від моста. 
Майже через 100 років в курсі механіки Делоне (1856 р.) принципу Д’Аламбера 

було надано інше формулювання, яке потім увійшло в усі курси теоретичної механіки. 
Для цього був введений новий вектор 

 
інF mW 


,  (3) 

який назвали «силою інерції матеріальної точки». В цьому випадку втрачена сила P

може 

бути знайдена за формулою 
інP F F F mW F F     

      
 

а рівняння (2), що виражає принцип Д’Аламбера може бути задане в такій формі: 

 0інF N F  
  

.  (5) 
Звідси виходить сучасне формулювання принципу Д’Аламбера: 
Якщо до кожної точки матеріальної системи, крім рівнодіючої заданих сил і 

реакцій в’язей, прикласти ще силу інерції цієї точки, то рівнянням динаміки можна 
надати форму рівнянь статики. 

В деяких курсах механіки висловлюється думка, що принцип Д’Аламбера зводить 
задачу динаміки до задачі статики. Така постановка є некоректною по наступній причині: 
спокій є частковим випадком динаміки, тому по суті неможливо задачу динаміки до задачі 
статики. Фактично, ми надаємо рівнянням динаміки тільки форму рівнянь статики. 

Навряд чи можна знайти таку теорему механіки, яка викликала б стільки різних 
непорозумінь, як принцип Д’Аламбера. Реальні чи фіктивні сили інерції? Якщо фіктивні, 
то яким чином ці фіктивні сили можуть бути причинами таких реальних явищ, як розрив 
маховика чи схід з рейок і аварія потяга тощо? Чи є принцип Д’Аламбера простим 
висновком з ньютонівських аксіом механіки? 

Почнемо з відповіді на останнє питання. Якщо принцип звільнення вважати 
відомим, то принцип Д’Аламбера не дає нічого нового, бо з основного рівняння 

mW F N 
  

, який виходить з принципу звільнення від в’язей і аксіом Ньютона, можна 

отримати   0інF N mW F N F      
     

.  

Q


 

N


 

F 
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Але по суті принцип Д’Аламбера в його формулюванні еквівалентний принципу 
звільнення від в’язей; тому він є тією додатковою аксіомою, якої нема у Ньютона і яка є 
основою для розв’язання багатьох задач динаміки невільної матеріальної системи. 

Розглянемо тепер детальніше сили інерції. Як можна бачити з викладеного вище, 
Д’Аламбер у своєму формулюванні не користувався силами інерції – тому саме 
сполучення слів «даламберова сила інерції» не має ніякого змісту. 

Розберемося в питанні реальності чи фіктивності сил інерції. Називаючи силу 
реальною, ми повинні бути в змозі вказати джерело цієї сили, тобто ті точки або тіла, які 
діють на дану точку з цією силою; по принципу дії і протидії дана точка в свою чергу діє 
на точки або тіла з такою самою силою, напрямленою у протилежну сторону. Якщо до 
даної точки прикладати її силу інерції, то по відношенню до цієї точки сила інерції 
фіктивна, бо ми не можемо вказати її фізичного джерела. Крім того, якби сила інерції 
даної точки була прикладена до цієї точки, то згідно з рівнянням (5) всі три сили давали б 
рівнодіючу, рівну нулю, тобто прискорення точки дорівнювало нулю і її сила інерції 
також дорівнювала нулю. 

В той же час легко вказати інші точки чи 
тіла, до яких вона прикладена як реальна сила. 

Нехай тіло А діє на точку В з силоюF


. За 

аксіомою Ньютона F mW
 

; по принципу дії і 
протидії точки В діє на тіло з силою 

ін
F mW F   
  

. Таким чином, сила інерції 
ін

F


точки В прикладена як реальна сила до того 
тіла, яке надає їй прискорення. 

 
На перший погляд силу інерції 

ін
F


, прикладену до тіла, можна перенести по лінії її 
дії до точки В, але в загальному випадку матеріальної системи сила є не ковзним, а 
зв’язним вектором і точку її прикладання переносити не можна. 

Для відповіді на питання: як фіктивні сили здатні викликати реальний ефект, 
розглянемо приклад. 

Камінь, прив’язаний до кінця В нитки АВ = l; кінець А якої закріплений, 
обертається рівномірно з кутовою швидкістю ω. Нехтуючи вагою каменя, пояснити, чому 
при великій кутовій швидкості нитка може обірватися. 

Прикладемо до каменя силу інерції 
ін

F mW 
 

, яку у фізиці називають 

відцентровою силою, і реакцію в’язі N


. За принципом Д’Аламбера маємо 

0інN F 
 

(рис. 3а), звідкіля 
2

2ін m
N F mW ml

l

    
 

. 

Якщо ω дуже велика, то на перший погляд виходить, що саме відцентрова сила 
сила інерції розірвала нитку. В цьому випадку силу інерції було прикладено до каменя, 
яка як реальна сила насправді прикладена до нитки, тобто до тіла, яке надає каменю 
прискорення. 

ін
F N 
 

 

ω 

ін
F


N


В 

А 
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А 
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Розв’яжемо задачу, не користуючись силою інерції. Розглянемо камінь окремо 

(рис. 3б). Тоді згідно з рівнянням динаміки невільної матеріальної точки mW F N 
  

 при 

нехтуванні вагою каменя mW N
 

, звідкіля сила N


, тобто дія нитки на камінь
2m

N
l





. 

Ця сила, прикладена до каменя називається доцентровою. Якщо розглядати нитку 

окремо (рис. 3в), то в точці В до неї прикладена сила N


, яка є дією каменя на нитку, а в 

точці А – реакція N


. Ці дві цілком реальні сили, прикладені до нитки, розтягують її і при 
досить великих значеннях ω можуть розірвати нитку. 

Принципово всі задачі теоретичної механіки, які можна розв’язати за допомогою 
принципу Д’Аламбера, можна розв’язати і без нього, але він дуже корисний при 
розв’язанні задач прикладної механіки. 

З принципу Д’Аламбера виходить так званий метод кінетостатики, який широко 
використовують в різноманітних задачах техніки (механіка матеріалів і конструкцій, 
теорія механізмів і машин, динаміка двигунів, тощо). 
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ФРАКТАЛ ТА ЙОГО РОЗМІРНІСТЬ 
 

Плужніков О.Б., аспірант * 
 
В роботі описано одну з популярних задач, що привели до визначення поняття 

фракталу та шляхи знаходження фрактальної розмірності. Описано декілька прикладів 
фрактальної розмірності найбільш відомих фрактальних структур. 

Вступ. Поняття фракталу виросло в нову математичну модель, що дає єдиний опис 
якостей, властивих багатьом природним явищам. Цим пояснюється сучасна популярність 
фрактального підходу до аналізу різних об’єктів. 

Особливості побудови багатьох невпорядкованих природних структур змушують 
використовувати для їх описання фрактальну геометрію. Ця геометрія була створена 
Бенуа Мандельбротом для опису складних природних об’єктів, і характерною їх рисою 
являється топологічна розмірність, яка відрізняється від евклідової тим, що вона може 
бути дробовим числом. Фрактальна розмірність, D, – поняття фрактальної геометрії, що 
означає статистичну величину, яка говорить про те наскільки повно фрактал заповнює 
простір, коли збільшувати його до дрібніших деталей [1]. Наприклад, у випадку двомірних 
систем справедливо співвідношення між площею і периметром S PD. Фрактальна 
розмірність D являється чисельним параметром, що характеризує степінь зламаності 
границь [2]. 

Існує ряд методів визначення фрактальної розмірності об’єкта. Необхідно 
відмітити, що всі методи мають визначені обмеження на область власного застосування. 
Крім того, всі методи володіють різним степенем точності, причому ця точність залежить 
від типу об’єкту, до якого застосовується той чи інший метод. 

                                                            
* Науковий керівник – д.т.н., професор Грабар І.Г. 



 181

Задача, що привела до поняття фрак талу. Спочатку поняття фракталу в фізиці 
виникло в зв’язку с задачею про визначення берегової лінії. Нехай потрібно по заданій 
карті місцевості виміряти довжину берегової лінії між точками А і В (Рис. 1). 

 
Рис. 1. Берегова лінія між точками. 

 
Щоб виміряти довжину берегової лінії між цими точками, за допомогою циркуля, 

розставимо по берегу жорстко зв’язані одну з одною вішки так, щоб відстань між 
сусідніми вішками дорівнювала, наприклад 10 км. Довжину берегової лінії між точками А 
і В будемо вважати рівною числу вішок мінус одна помноженому на 10 км. Наступне 
вимірювання цієї довжини виконаємо подібним чином, але відстань між сусідніми 
вішками приймемо рівним δ = 1 км. Зменшення δ приводить до збільшення числа кроків 
циркуля вздовж берегової лінії. 

Зауважимо, що при використанні циркуля у нас будуть виникати проблеми з 
островами і річками. Інший спосіб вимірювання берегової лінії полягає в тому, щоб 
покрити карту сіткою з квадратними комірками розміром δδ. Так робив норвезький 
фізик Е. Фьодер при вимірюванні довжини берегової лінії Норвегії (Рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Карта узбережжя південної частини Норвегії. Квадратна сітка  

зверху має крок δ = 50 км [3]. 
 
Спробуємо спочатку застосувати цей метод для визначення довжини кола радіуса 

R. Замінимо коло ламаною лінією, відрізки якої розташовані на колі. Зрозуміло, що чим 
більше число відрізків ми беремо, тим ближче ламана лінія наближається до кола. 
Довжина відрізка δ ламаної лінії, що складається з n ланок, дорівнює δ = 2Rsin(π/n). 
Оскільки ламана складається з n відрізків, то її сумарна довжина Ln = 2nRsin(π/n). При 
великих n значення sin(π/n) ≈ π/n і, в границі при n → ∞, вираз Ln = 2nRsin(π/n) переходить 
в добре відому формулу для довжини кола L = 2πR. 

Якщо б берегова лінія також мала цілком визначену довжину L, то можна було б 
очікувати, що число кроків циркуля або число квадратних комірок N(δ), необхідних для 
покриття берегової ліній на карті, буде обернено пропорційно δ, а довжина 
апроксимуючої ламаної L(δ) = N(δ)·δ при зменшенні δ буде прямувати до L. Але, це не так! 
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У 1961 р. вийшла робота Л. Ф. Ричардсона, присвячена вимірам довжин берегових 
ліній. Ним було встановлено, що, на відміну від гладкої кривої, берегова лінія виявляється 
як правило настільки порізаною (аж до самих маленьких масштабів), що зі зменшенням 
кроку δ довжина апроксимуючої ламаної L(δ) = N(δ)·δ необмежено зростає. В той же час 
незмінним залишається значення a = N(δ)·δD, де D = const > 1. Виявилося, що для 
узбережжя Англії константа D = 1,24. 

Порівнюючи вирази L(δ) = N(δ)·δ і a = N(δ)·δD, знаходимо, що довжина 
апроксимуючої ламаної, при зменшенні δ збільшується за степеневим законом  

 L(δ) = а·δ1–D.  (1) 
Таким чином, при визначенні довжини берегової лінії L(δ) за допомогою жорсткого 

масштабу δ необхідно зробити N(δ) = L(δ)/δ кроків. При цьому значення L(δ) змінюється 
при зміні δ так, що залежність N(δ) визначається степеневим законом 

 
  D

a
N 


 .  (2) 

Для другої берегової лінії степеневий закон (2) зберігається, але D і а будуть 
іншими, причому для більш порізаної берегової лінії значення D зростає. 

Константу D в формулах (1) і (2) називають фрактальною розмірністю берегової 
лінії. Для звичайної гладкої кривої (типу кола, еліпса) можна очікувати, що а = L (при 
достатньо малих δ), а показник D дорівнює одиниці. 

Знайдемо співвідношення, яке дозволить обрахувати фрактальну розмірність D за 
даними, отриманими при зміні довжини берегової лінії. Для цього, прологарифмувавши 
формулу (1), запишемо її у вигляді 

 logL(δ) = loga + (1 – D)·logδ.  (3) 
Вираз (3) встановлює лінійну залежність між logL(δ) і logδ, що графічно являє 

собою пряму лінію. При цьому кутовий коефіцієнт прямої (1 – D) визначається 
фрактальною розмірністю D досліджуваної берегової лінії. 

Аналогічно, прологарифмувавши формулу (2), встановлюємо лінійний зв’язок між 
logN(δ) і logδ: 

 logN(δ) = loga – D·logδ.  (4) 
з виразів (3) і (4), прийнявши до уваги маленькі розміри величин δ, можна записати 

наступні асимптотичні формули 
 logL(δ) = (1 – D)·logδ, logN(δ) = – D·logδ.  (5) 
Згідно (5), визначити фрактальну розмірність берегової лінії можна, вимірюючи 

кутовий коефіцієнт графіку logL(δ) (або logN(δ)) як функції logδ. 
Розмірність, яка визначається з формул (5) як результат підрахунку кількості 

клітинок, необхідних для покриття даної лінії (або взагалі деякої множини), прийнято 
називати клітинковою розмірністю. 

 
Рис. 3. Виміряна довжина узбережжя Норвегії  

в залежності від кроку сітки [3]. 
 
На рис. 3 представлені результати, проведеного Фьодером підрахунку довжини 

берегової лінії Норвегії за допомогою квадратних сіток з кроком δ від 0,6 до 80 км (рис. 3). 
При використанні логарифмічного масштабу по осі абсцис і ординат декартової системи 
ординат всі результати вимірів добре накладаються на пряму лінію. Відповідно формулі 
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(3) її наклон визначається кутовим коефіцієнтом 1 – D. На рис. значення кутового 
коефіцієнта 1 – D ≈ –0,52. Таким чином, фрактальна розмірність узбережжя Норвегії D ≈ 
1,52, тобто знаходиться приблизно посередині між розмінностями гладкої кривої і гладкої 
поверхні. 

 
Рис. 4. Довжина узбережжя деяких країн: 1 – Британії,  

2 – Германії (1900 р.), 3 – Північної Африки, 4 – Австралії, 5 – коло [3] 
 
На рис. 4 представлені опубліковані Мандельбротом данні про уявну довжину L(δ) 

деяких інших берегів. Їх фрактальні розмірності знаходяться в діапазоні значень D ≈ 1 для 
гладкого узбережжя півдня Африки і D ≈ 1,3 для дуже порізаного західного узбережжя 
Британії. Проте жодна країна і жоден берег не може порівнятись з Норвегією, у якої D ≈ 1,52. 
Мандельброт наводить також дані для кола і показує, як і треба було очікувати, що D = 1.  

Якщо розглядати сніжинку Коха як острів з дивною береговою лінією, то між 
довжиною берегової лінії острова Коха (Рис. 5) і формулою (1) для довжин інших берегових 
ліній повинен бути визначений зв’язок. Обрахуємо довжину берегової лінії острова Коха. На 
нульовому кроці, тобто n = 0, число елементів N(δ0) = 3, довжина елемента δ0 = 1, довжина 
берегової лінії L(δ0) = N(δ0)·δ0 = 3. 

На кроці n = 1: δ1 = (1/3)δ0 = 1/3, N(δ1) = 4N(δ0) = 3·4, довжина берегової лінії L(δ1) = 
N(δ1)·δ1 = 3·(4/3). 

На кроці n = 2: довжина елемента δ2 = (1/3)δ1 = (1/3)2, число елементів N(δ2) = 
4N(δ1) = 3·42, довжина берегової лінії L(δ2) = N(δ2)·δ2 = 3·(4/3)2. 

На кроці n: δn = (1/3)n, N(δn) = 3·4n, Тоді число кроків можна виразити через 
довжину елемента: n = –lnδ/ln3, а відповідну довжину берегової лінії записати у вигляді 
наступної формули 
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Співставляючи отриманий вираз з формулою (1), отримаємо рівність для довжини 
берегової лінії на n-тому кроці створення острова Коха: 

   1 ln 4 ln 3 13 .dL a        (6) 

З виразу (6) знаходимо фрактальну розмірність берегової лінії острову Коха: 
D = ln4/ln3 ≈ 1,2628 > 1. 

При n → ∞, величина δ → 0, отож, довжина берегової лінії прямує до 
нескінченності. 

Отже, підсумовуючи вище сказане, розмірність сніжинки Коха має топологічну 
розмірність, але вона не є кривою в жодному разі: довжина кривої між двома точками 
сніжинки Коха є нескінченною. Жоден найменший шматок цієї кривої не є подібним до 
лінії, але не є він чимось подібним до шматочку площини тощо. Можна сказати, що цей 
шматочок є занадто «товстим» щоб класифікувати його як одновимірний об'єкт, але він 
занадто «тонкий» щоб класифікувати його як двовимірний об'єкт. Тобто розмірність цього 
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об'єкта є числом між одиницею і двійкою. 

 
Рис. 5. Сніжинка Коха 

 
Цікаво розглянути реальну побудову берегової лінії острову Коха за допомогою 

олівця і паперу [3]. Нехай початкова довжина сторони трикутника дорівнює одному 
метру, а олівець залишає лінію товщиною 0,1 мм = 10–4 м. З математичної точки зору 
процедура побудови кривої може тривати нескінченно. Реальний процес зупиниться, як 
тільки довжина відрізка між сусідніми точками зламу порівняється з товщиною лінії. Тоді 
граничним масштабом для виміру довжини берегової лінії острову Коха буде δ = (1/3)n = 
10–4. Звідси знаходимо кількість ітерацій n при реальній побудові: n = 4/lg3 ≈ 8. При цьому 
довжина берегової лінії Коха L = 3·(4/3)8 ≈ 30 м.  

Формальне визначення найбільш вживаних фрактальних розмірностей. Існує 
багато специфічних визначень фрактальної розмірності. Найважливішими теоретичними 
фрактальними розмірностями є розмірність Рені, розмірність Хаусдорфа, компактна 
розмірність. На практиці, розмірність Мінковського і кореляційна розмірність широко 
застосовуються через їхню простоту використання. Хоч для деяких фракталів всі ці 
розмірності збігаються, загалом вони не є еквівалентними. 

 
Рис. 7. Визначення розмірності з одиниці об’єкта [1]. 

 
Існує два підходи для генерації фрактальної структури. Один з них – це 

вирощування з одиничного об'єкта (рис. 7), інший – сконструювати подальші розмірності 
вихідної структури, наприклад трикутник Серпінського (рис. 8) [1]. Тут ми користуємось 
другим підходом для визначення розмірності фрактального об'єкта (див. рис. 7). 

Якщо ми візьмемо об'єкт з лінійним розміром що дорівнює 1 і припустимо що цей 
об'єкт знаходиться в евклідовому просторі D, зменшимо його лінійний розмір на 1/l в 
кожному напрямку в просторі, він має N = lD самоподібних об'єктів для того щоб покрити 
вихідний об'єкт. (Рис. 7). Розмірність визначена як 
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(де логарифм може мати будь яку основу) досі дорівнює її топологічній або 
Евклідовій розмірності [4]. Використовуючи це рівняння для фрактальної структури, ми 
отримаємо її розмірність (яка є більш-менш Хаусдорфовою розмірністю), що не буде 
цілим числом як і передбачалось. 
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де N(δ) – це число самоподібних структур лінійного розміру δ, необхідних для покриття 
всієї структури. 

Наприклад, фрактальна розмірність трикутника Серпінського (Рис. 7) визначається 
як 
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Рис. 8. Трикутник Серпінського, отриманий з допомогою рекурсивного поділу 

вихідної структури. 
 
Подібним до цього є розмірність Мінковського, що розглядає випадок поділу 

простору на сітку кубиків, що мають розмір ε. Проводиться підрахунок скільки таких 
кубиків буде містити частину атрактор. Знову, 
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Інші величини розмірності включають інформаційну розмірність, яка розглядає яка 
середня ентропія потрібна для визначення заповнених кубиків коли розмір кубиків 
зменшується: 
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і кореляційна розмірність, яку напевне підраховувати найлегше, 
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де M – це число точок, що використовувались для генерації фракталу або атрактору, і gε – 
це число пар точок, що знаходять ближче одна до одної, ніж ε. 

Розмірність Мінковського, інформаційна та кореляціна розмірності можуть бути 
розглянуті як часткові випадки неперервного спектру узагальненої або розмірностей Рені 
порядку α, що визначається як 



 186

 1
1

10

log
lim

log

ii
p

D



 








  

де чисельник це границя в ентропії Рені порядку α. Розмірність Рені з α = 0 розглядає усі 
частини підтримки атрактору однаково; однак для більших значень α важливіше значення 
надається частинам атрактора, які відвідуються найчастіше. 

Атрактор для якого розмірності Рені не рівні називається мультифракталом, або 
таким що має мультифрактальну структуру. Це ознака того що фрактал має різну 
розмірність в різних його частинах. 

Висновок. Способи вимірювання фрактальної розмірності, описані вище, виведені 
для фракталів, які визначені формально. Однак, живі організми і явища природи мають 
фрактальні властивості, тому часто корисно охарактеризивувати фрактальну розмірність 
набору виборок даних. Фрактальна розмірність не може бути виведена точно, але може 
бути оцінена. Оцінки фрактальної розмірності дуже чутливі до шуму в експериментальних 
даних, особливо до обмежень в кількості даних. Потрібно бути обережним з висновками 
щодо визначеної фрактальної розмірності для малорозмірної динамічної поведінки, за 
винятком коли використовується велика кількість даних. 
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ВПЛИВ НИЗЬКОЧАСТОТНИХ ЗВУКІВ ТА ІНФРАЗВУКУ НА 
ЖИВІ ОРГАНІЗМИ 

 
Фадєєва Т.М., студентка * 

 
Опрацьовано та систематизовано відомі на сьогодні дані про низькочастотні 

звуки та інфразвук. Джерела виникнення і поширення низькочастотних звуків та 
інфразвуку, їх вплив на живі організми. Використання низькочастотних звуків та 
інфразвуку людиною та тваринами, а також методи захисту від них. 

Живучи в світі, наповненому різноманітними звуками, ми рідко замислюємося, що 
ж це - звук, і який вплив він має на живі організми. По суті самого по собі звуку, як ми 
звикли його чути , взагалі не існує. В оточуючому нас просторі безшумно переміщаються 
хвилі різної частоти. Природою людям та тваринам даний слуховий апарат, який здатний 
перетворювати ці хвилі в звук, проте ми можемо чути лише незначну частину із всього 
того широкого діапазону частот, що оточує нас з моменту народження. Людство жило 
віками, не підозрюючи про те, що за порогами чутності також існують хвилі, що можуть 
впливати на організм та психіку живих істот. 

Проблема впливу низькочастотних хвиль, зокрема інфразвуку, на живі організми 
не достатньо добре вивчена, але отримані на сьогоднішній день дані мають величезне 
значення для подальших наукових і практичних досліджень.  

Метою даної роботи є вивчення впливу низькочастотних звуків та інфразвуку на 

                                                            
* Науковий керівник – к.ф.-м.н., доцент Борисов Ф.І. 
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тварин і людей, безпосередніх наслідків цього впливу, способів захисту від нього. 
Завданням роботи є вивчення впливу низькочастотних звуків та інфразвуку на 

організм людини та тварини. Для цього необхідно розкрити суть низькочастотних 
коливань, показати які джерела низькочастотних коливань оточують нас і який вплив 
вони мають на живі організми. 

Як відомо людське вухо влаштоване так, що сприймає механічні хвилі з частотою 
від 16 Гц до 18-20 кГц, проте акустичні коливання можуть мати як більш низькі, так і 
більш високі частоти, які складають області не чутних людиною ультра - та інфразвуків. 
Ці коливальні процеси в зовнішньому середовищі вухо людини не сприймає, але вони 
мають досить суттєвий вплив на різні біологічні процеси в організмі як людини, так і 
тварин. 

Інфразвуком називають пружні хвилі частотою нижче 16-25 Гц.Фізична суть 
інфразвуку не відрізняється від фізичної суті звуку. Звук - це механічніхвилі, що 
поширюються в пружному середовищі і сприймаються органами слуху людини. 

Проте інфразвук, як низькочастотний хвильовий процес має ряд особливостей. 
Оскільки коефіцієнт поглинання α акустичних хвиль обернено пропорційний квадрату 

довжини хвилі λ ( ), то хвилі низької частоти характеризуються величезною 
проникною здатністю завдяки їх малому поглинанню. При розповсюдженні в глибокому 
морі та атмосфері на рівні Землі інфразвукові хвилі частотою 10-20 Гц затухають на 
відстані 1000км не більш ніж на кілька децибел (дБ). 

Через значну довжину хвилі ( на частоті 3,5 Гц вона рівна 100 метрам) на 
інфразвукових частотах невелике і розсіювання звуку в природніх середовищах; помітне 
розсіювання створюють тільки дуже значні об’єкти—гори, великі будівлі тощо. Внаслідок 
малого поглинання і розсіювання інфразвук може поширюватись на дуже великі відстані. 
Відомо, що звуки виверження вулканів, атомних вибухів можуть багаторазово обходити 
навколо земної кулі, сейсмічні хвилі можуть перетинати всю товщину Землі. Через ці ж 
причини інфразвук майже неможливо ізолювати і всі звукопоглинаючі матеріали 
втрачають свою ефективність на інфразвукових частотах. 

Оточуюче нас серидовище буквально пронизане інфразвуковими коливаннями. 
Природними джерелами інфразвуку є: хвилі, землетруси, урагани, виверження вулканів, 
різкі коливання тиску в атмосфері, тощо. Дослідження порушень в функціях внутрішніх 
органів людини та тварин, що піддаються впливу інфразвуку, дозволяють зробити 
висновки про те, що інфразвук потенційно небезпечний для здоров’я людини та тварини. 
Він сприяє втраті чутливості органів рівноваги тіла, а це призводить до появи болю в 
вухах, хребті і пошкоджень мозку. Вірогідно ще більш шкідливими (оскільки вони є 
прихованими) прийнято вважати психологічні наслідки, зумовлені інфразвуком, який 
завжди існує в атмосфері, хоча вона здається нам абсолютно спокійною.  

Морські хвилі, що вдаряються об берег, не тільки породжують сейсмічні коливання 
в землі, але й викликають зміни в тиску повітря з частотою близько 0,05 Гц. Ці коливання 
тиску можна вловити надчутливими барометрами. Вітер, який проноситься над гребенями 
хвиль штормового моря створює сильні інфразвукові хвилі, які розповсюджуються зі 
швидкість звуку, тобто значно швидше циклону. Академік Шуляйкін назвав це явище 
«голосом моря». Цей інфразвук може слугувати попередником бурі, шторму чи циклону. 
Як відомо, багато тварин можуть передбачувати ці природні явища, наприклад, медузи 
задовго до появи першої штормової хвилі відпливають від берегу. Проте і деякі люди 
чують «голос моря». Жителі прибережних районів говорять про рибок, які знаходячись в 
акваріумах неподалік від спокійного моря, безпомилково передбачають появу шторму. 
Потужні інфразвукові коливання повітря, принесені здалеку, сприймаються ними як 
больові відчуття. Також шторми мають великий вплив на людей, викликаючи різноманітні 
зміни в поведінці та психіці, починаючи з відчуття легкого нездужання і 
послабленняпам’яті аж до різкого збільшення числа спроб самогубства. 
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Інфразвук створюється і при землетрусах. Саме з його допомогою в Японії 
дізнаються про наближення цунамі, гігантських приливних хвиль , породжуваних 
підводними землетрусами. За даними, зібраними російським дослідником Борисом 
Островським, тільки в Атлантиці щорічно відбувається до 50 тисяч підводних землетрусів 
різної сили, « випромінюючих » інфразвук. Механізм явища такий: землетрус, як відомо, 
відбувається в результаті накопичення пружної енергії в земній корі, що доводить 
останню до розриву. Ці сили й породжують інфразвукові коливання: чим більше 
напруження у геологічних породах, тим інтенсивніше інфразвук. При зародженні 
підводного землетрусу, коли «трясінням» охоплені сотні квадратних кілометрів поверхні 
океану, звукові хвилі передаються через товщу води. Більшість з них доходить до 
іоносфери. Якщо в цей район потрапить корабель , він прийме частину інфразвукових 
хвиль на себе. Тривалий вплив інфразвукових коливань робить з корабля резонатор , який 
у декілька разів підвищує інтенсивність звукових хвиль і передає їх подібно динаміку. У 
цьому випадку саме судно стає ніби вторинним джерелом інфразвуку, набагато 
посиленого. Від нього людей охоплює страх, що переходить в жах. Можливо, цим явищем 
пояснюється те, що у відкритому океані зустрічалися судна зовсім без єдиної людини - з 
явними ознаками стрімкої втечі з них людей. Люди, що знаходяться на судні , що став 
резонатором інфразвукових коливань буквально сходили з розуму від цього впливу і 
стрімко шукали шляхи , щоб позбутися від цього впливу. Не виключено, що ще в тихій 
гавані, щури, почувши голос моря, поспішають піти з корабля, резонансна частота якого 
збігається з частотою хвиль шторму. Щури відчувають, що такому кораблю може бути 
непереливки.  

Зустрічалися і судна , на яких вся команда і пасажири виявлялися мертвими , кожен 
на тому місці, де він перебував , що також можна пояснити впливом інфразвуку . 
Наприклад, якщо інфразвукові коливання з ряду причин досягали частоти , резонуючої з 
внутрішніми органами людей , вони могли привести до розриву шлунка , серця , легенів 
або судин і подальшої раптової смерті. Підтвердження цієї гіпотези можна знайти серед 
розповідей свідків непояснених смертей під час Гобі - Алтайського землетрусу , що 
відбувся 4 грудня 1957 на півдні Монголії. Деякі пастухи падали замертво ще до першого 
поштовху без видимих на те причин. Як видно, і тут демонструється « вбивча » природа 
інфразвуку . 

Дуже потужні інфразвукові хвилі виникають при виверженні вулканів. Так, 
інфразвукові хвилі (з частотою 0,1 Гц), що утворилися при виверженні вулкана Кракатау в 
1883 році кілька разів обійшли навколо земної кулі. Вони викликали значні перепади 
тиску, які можна було зафіксувати навіть звичайним барометром. 

Інфразвук супроводжує нас у повсякденному оточенні. Низькочастотні шуми, 
створюються градирнями теплоелектроцентралей, різними пристроями всмоктування 
повітря або випуску відпрацьованих газів, віброплощадками, грохотами дробарок, 
транспортерами, заводськими вентиляторами і повітряними компресорами, дизелями, усі 
мапо вільно працюючими машинами та міським транспортом. Найбільшу інтенсивність 
інфразвукових коливань створюють машини і механізми ,що мають поверхні великих 
розмірів, які викликають низькочастотні механічні коливання (інфразвук механічного 
походження) або турбулентні потоки газів і рідин (інфразвук аеродинамічного або 
гідродинамічного походження). Максимальні рівні низькочастотних акустичних коливань 
від промислових і транспортних джерел досягають 100-110 дБ. Істотний внесок у 
інфразвукове забруднення середовища дають транспортні шуми як аеродинамічного , так і 
вібраційного походження. 

Розвиток техніки і транспортних засобів, удосконалення технологічних процесів і 
устаткування супроводжуються збільшенням потужності і габаритів машин, що 
обумовлює тенденцію підвищення низькочастотних складових у спектрах і появи 
інфразвуку. Протягом останніх десятиліть різко зросла кількість різного роду машин та 
інших джерел шуму і інфразвукових коливань. І якщо несприятливий вплив шуму не 
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залишає сумнівів , то важливо також підкреслити , що неприємні наслідки викликає не 
тільки надмірний шум у чутному діапазоні коливань, але і шум в інфразвуковому 
діапазоні. Інфразвук викликає нервове перенапруження, нездужання , запаморочення , 
зміну діяльності внутрішніх органів, особливо нервової та серцево-судинної систем. 
Встановлено, що у жителів районів, розташованих поруч з великими міжнародними 
аеропортами, які є сильними інфразвуковими забруднювачами , захворюваність 
гіпертонією значно вище, ніж у більш тихому районі того ж міста. 

Таблиця 
Основні техногенні джерела інфразвукових коливань в містах 

 

Джерело інфразвуку 
Характерний частотний 
діапазон інфразвуку 

Рівні інтенсивності 
інфразвуку 

Автомобільний транспорт 
Весь спектр 

інфразвукового діапазону 
Зовні 70-90 дБ 

Всередині до120 дБ 
Залізничний транспорт і 
Трамваї 

10-16 Гц 
Зовні і всередині від 85 

до 120 дБ 
Промислові установки 
аеродинамічної і ударної дії 

8-12 Гц До 90-105дБ 

Вентиляція промислових 
установок і приміщень 

3-20 Гц 
До 75-95 дБ 

 
Реактивні літаки Близько 20 Гц Зовні до 130 дБ 

 
Розглянемо, як досліджена реакція живих організмів на вплив низькочастотних 

акустичних коливань . У представлених доповідях на IX Міжнародному конгресі , що 
пройшов у м. Мадриді ( Сокіл , 2000 ) по біоакустиці , фізіологічної акустики й суміжних 
напрямках, показано, що сучасні біоакустичні дослідження спрямовані в основному на 
вивчення шкідливої дії шумів , зокрема низькочастотного шуму і вібрацій на організм 
людини. Y. Tokita розглядає інфразвук як забруднювач навколишнього середовища. N. 
Broner, R. T. Alfredson, T. T. Triggs запропонували систему тестів, що дозволяють 
проаналізувати вплив шумів на людину. Ті ж автори на підставі списку бібліографії з 23 
найменувань розробили критерії для прогнозування негативної дії інфразвукового шуму 
високого рівня. 

Експериментально вдалося встановити , що домашні тварини чують інфразвук 
частотою 8-12 Гц ( Новогрудський , 1989). Вчені Корнельського університету в США 
довели, що домашні голуби ( Новогрудський, 1989) чують інфразвукові коливання 
частотою нижче 1 Гц. Висловлено припущення , що таким чином птахи орієнтуються в 
просторі при далеких перельотах і далеко обходять зони штормів і вивержень вулканів. 

Кілька років тому з'ясовано ( Новогрудський, 1989), що азіатські слони утворюють 
інфразвукові сигнали в діапазоні 14−24 Гц інтенсивністю 70−100 дБ, тоді як африканські 
слони утворюють інфразвукові сигнали в діапазоні 14−35 Гц інтенсивністю до 90 дБ. Ці 
сигнали дозволяють слонам спілкуватися на відстані до кількох кілометрів, запобігати 
зустрічі з бракон’єрами та попереджати інших слонів щодо небезпечних ситуацій, 
знаходити джерела води, шукати статевих партнерів, збиратися разом в умовах поганої 
видимості. Є припущення про генерування інфразвукових хвиль мембраною , 
розташованій на голові слона в місці з'єднання хобота з черепом. 

Хоча механізми уловлювання інфразвукових хвиль з'ясовані ще не у всіх особин 
тваринного світу, проте ті факти , що мешканці морів завчасно « знають» про наближення 
шторму, а тваринний світ Землі відчуває наближення землетрусів і вивержень вулканів , 
свідчить про наявність у тварин, риб , птахів органів, які їх уловлюють. На користь цього 
припущення свідчить той факт , що аномальна поведінка тваринного світу починається за 
деякий час до початку стихійних явищ. Інфразвук від появи мікротріщин в земній корі 
цілком може служити сигналом про майбутню стихію. Японцям рекомендується вдома 
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мати акваріум зі спеціальною білою рибкою , яка за кілька годин до початку землетрусу 
починає неспокійно себе поводити. 

Усерединіминулогостоліттябуливпершевідміченівипадкимасовоговикиду на сушу 
китоподібних. Зграї китів, дельфінів, косаток раптово викидалися на піщані або галькові 
мілини. Багаторазові спроби повернути їх у рідну стихію, як правило, закінчувалися 
невдачею. 

Для пояснення цього феномена були запропоновані десятки гіпотез, і тільки 
недавно було достовірно доведено кореляційний зв'язок між викидами китоподібних і 
роботою гідролокаторів кораблів і підводних човнів,що пропливають неподалік. Звук 
зводить з розуму мешканців моря. 

В даний час з'ясовано , як вловлює інфразвук медуза . Вона має маленький пухирець - 
колбочку , яка заповнена студенистою масою і висить на стеблинці тіла медузи. Усередині 
колбочки в її центрі є маленька вапняна кулька. Коливання води спричинені інфразвуком 
викликають зміну положення тіла медузи, кулька зміщується і дотикається зі стінкою 
колбочки, дратуючи наявні там нервові закінчення. Уловлюючи інфразвук задовго до початку 
шторму , медуза пливе в глибини моря , рятуючись від шторму. 

При польоті сарани виникають звуки з частотою 17-20 Гц , які мають важливе 
значення для поведінки комах. Якщо програти ці звуки, записані на магнітну стрічку , зграя 
сарани злітає. Комахи з пошкодженими органами слуху не здатні піднятися в повітря при дії 
такого звуку. А це означає , що сам звук польоту зграї є найпотужнішим акустичним 
подразником , який визначає поведінку кожної комахи окремо і зграї в цілому. 

Проводилися різного роду дослідження з виявлення впливу інфразвуку на 
організми людей. Відзначено, що низькочастотні хвилі можуть викликати сильний біль у 
вухах, порушення роботи органів рівноваги. Дія інфразвуку супроводжується відчуттям 
обертання, розгойдування, мимовільним поворотом очних яблук, почуттям незручності, 
тривоги, іноді страху. 

Досить ефективні, в сенсі впливу на людину , задіяння механічного резонансу 
пружних коливань з частотами нижче 16 Гц, які зазвичай не сприймаються на слух. 
Найнебезпечнішим тут вважається проміжок від 6 до 9 Гц. Значні психотропні ефекти 
найсильніше виражаються на частоті 7 Гц, співзвучній альфаритму природних коливань 
мозку, причому будь-яка розумова робота в цьому випадку робиться неможливою , 
оскільки здається, що голова ось-ось розірветься на дрібні шматочки. Звук малої 
інтенсивності викликає нудоту і дзвін у вухах , а також погіршення зору і несвідомий 
страх. Звук середньої інтенсивності порушує роботу органів травлення і мозок , 
породжуючи параліч, загальну слабкість, а іноді сліпоту. Потужний інфразвук здатний 
пошкодити, і навіть повністю зупинити серце. Зазвичай неприємні відчуття починаються з 
рівня інтенсивності120 дБ, травмують - з 130 дБ. Інфрачастоти близько 12 Гц при рівні 
інтенсивності в 85-110 дБ, наводять напади морської хвороби і запаморочення , а 
коливання частотою 15-18 Гц при тій же інтенсивності вселяють почуття занепокоєння , 
невпевненості і, нарешті, панічного страху. Інфразвук з рівнем інтенсивності до 15О дБ є 
межею витримки для людини при короткочасному впливі, а рівень 11О дБ рекомендується 
як гранично допустимий для 8-годинного впливу. Дослідники, які вивчали вплив 
інфразвуку на організм людини, встановили, що при коливаннях порядку 6 Гц у 
добровольців , що брали участь в дослідах, виникає відчуття втоми , потім занепокоєння , 
що переходить у несвідомий жах. На їх думку, при 7 Гц можливий параліч серця і 
нервової системи. Ритми характерні для більшості систем організму людини лежать в 
інфразвуковому діапазоні: 

 скорочення серця 1-2 Гц 
 дельта- ритм мозку ( стан сну ) 0,5-3,5 Гц 
 альфа- ритм мозку (стан спокою) 8-13 Гц 
 бета- ритм мозку ( розумова робота ) 14-35 Гц. 
Внутрішні органи також вібрують з інфразвуковими частотами.У інфразвуковому 
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діапазоні знаходиться ритм кишечника. Медики звернули увагу на небезпечний резонанс 
черевної порожнини, що має місце при коливаннях з частотою 4-8 Гц. Спробували 
стягувати (спочатку на моделі) область живота ременями. Частоти резонансу дещо 
підвищилися, проте фізіологічний вплив інфразвуку не послабився . 

Легені і серце, як всякі об'ємні резонуючі системи, також схильні до інтенсивних 
коливань при збігу частот їх резонансів з частотою інфразвуку . Найменше опір 
інфразвуку надають стінки легенів, що зрештою, може викликати їх пошкодження . 

Картина взаємодії мозку з інфразвуком особливо складна. Невеликий групі 
випробовуваних було запропоновано вирішити нескладні завдання спочатку при впливом 
шуму з частотою нижче 15 Герц і рівнем приблизно 115 дБ, потім при дії алкоголю і, 
нарешті, при дії обох факторів одночасно. Була встановленааналогія впливу на людину 
алкоголю та інфразвукового опромінення. При одночаснійдії цих факторів ефект 
посилювався і здатність до найпростішої розумової роботи помітно погіршувалась. В 
інших дослідах було встановлено, що і мозок може резонувати на певних частотах. Крім 
резонансу мозку як пружно інерційного тіла виявилася можливість "перехресного" ефекту 
резонансу інфразвуку з частотою хвиль, існуючих в мозку кожної людини. Ці біологічні 
хвилі виразно виявляються на енцефалограмах, і за їх характером лікарі судять про ті чи 
інші захворюваннях мозку. Висловлено припущення про те , що випадкова стимуляція 
біохвиль інфразвуком відповідної частоти може впливати на фізіологічний стан мозку. 

З впливу інфразвуку на кровоносні судини є деякі статистичні дані. У дослідах 
французьких акустиків і фізіологів 42 молодих людини протягом 50 хвилин піддалися 
впливу інфразвуку з частотою 7,5 Гц і рівнем 130 дБ. У всіх досліджуваних виникло 
помітне збільшення нижньої межі артеріального тиску. При впливі інфразвуку 
фіксувалися зміни ритму серцевих скорочень і дихання, ослаблення функцій зору та 
слуху, підвищена стомлюваність і інші порушення. 

Вплив низькочастотних коливань на живі організми відомий давно. Наприклад , 
деякі люди, під час підземних поштовхів та при землетрусі страждали від нудоти. Слід 
згадати і про нудоту, що викликається коливаннями судна або гойдалок. Це пов'язано з 
впливом на вестибулярний апарат. І проявляється подібний "ефект" не у всіх. Нікола 
Тесла близько ста років тому ініціював такий же ефект у піддослідного, що сидить на 
вібруючому стільці. Спостережувані результати відносяться до взаємодії твердих тіл , 
коли коливання передаються людині через тверде середовище. Вплив коливань, 
переданих організму від повітряного середовища, недостатньо вивчені. Розгойдати тіло, 
як, наприклад на гойдалках, таким способом не вдасться. Можливо, що неприємні 
відчуття виникають внаслідок резонансу. 

У фізиці резонансом називають різке збільшення амплітуди коливань об’єкта, коли 
частота вимушуючоїсили (в даному випадку частота акустичних коливань) збігається з 
частотою його власних коливань. Якщо таким об'єктом виявиться внутрішній орган , 
кровоносна або нервова система, то порушення їх функціонування і навіть механічне 
руйнування, цілком реальне. 

Низькі звукові частоти (майже від нуля і до 100 герц), при інтенсивності звуку до 
155 дБ, викликають коливання стінки грудної клітини, що збивають дихання, викликають 
головний біль і кашель, спотворення візуального сприйняття.Частота 19 Гц - резонансна 
для очних яблук, і здатна викликати розлади зору . 

Найбільш загальними фізичними ефектами, що спостерігаються при впливі 
інфразвуку на організм, є зміна ритмів дихання і биття серця, розладу шлунка та 
центральної нервової системи, головні болі. Інфразвук великих рівнів (більше 140 дБ) при 
короткочасному впливі викликає нудоту, болі в шлунку, головні болі, запаморочення , 
відчуття неспокою. При інтелектуальній праці в тихому приміщенні ледь помітний на 
слух інфразвук викликає нудоту і стомлення через 2 години. 

Зараз відомі власні резонансні частоти коливань органів людини:  
 Голова: 20-30 Гц ; 
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 очі: 40-100 Гц ; 
  вестибулярний апарат : 0,5-13 Гц ; 
  серце: 4-6 Гц ; 
  хребет: 4-6 Гц ; 
  шлунок: 2-3 Гц ; 
  кишечник : 2 -4 Гц ; 
  нирки: 6-8 Гц ; 
  руки: 2-5 Гц. 
Погане самопочуття у людей під дією інфразвуку високого рівня інтенсивності 

зафіксовано у звичайних житлових приміщеннях (Новогрудський, 1989). Отримано дані 
про високий рівень інфразвуку на верхніх поверхах висотних будівель (до 130 дБ). Під 
впливом вітру і галасливих переміщень груп людей зафіксована вібрація з частотою 0,1-10 
Гц. Цим обумовлено відсутність почуття повного комфорту у людей, що живуть на 
верхніх поверхах. 

Значний дискомфорт низькочастотні звуки завдають водіям транспортних засобів. 
На інфразвук від транспортного потоку можуть накладатися і кліматичні складові: вітер, 
шум дощу, гроза та інші. Ці низькочастотні звуки виводять з ладу нервову систему: водій 
стає занепокоєним, відчуває тривогу, почуває себе стомленим, у нього розвивається 
депресія. Високий рівень шуму на автомобільних дорогах та в кабіні водія є одним із 
агресивних подразників центральної нервової системи, який здатний викликати її 
перенапруження. Міський шум негативно впливає і на серцево-судинну систему. 

Для з'ясування повної картини впливу інфразвукових хвиль на живі організми була 
проведена серія експериментів над щурами, собаками, вівцями (Новогрудський, 1989; 
Сокіл, 2000). Частота коливань склала 6-8 Гц. При підвищенні інтенсивності впливу 
спочатку у тварин з'явилося прискорене серцебиття, а потім сталася зупинка серця. Розтин 
показав наявність розриву кровоносних судин. В експериментах, де фаза впливу 
інфразвуку була протилежна фазі серцевих скорочень, у тварин зафіксована повна 
зупинка серця. 

Наведені дані свідчать про небезпеку для здоров'я при впливі інтенсивних 
інфразвукових хвиль на організми тварин і людей , особливо при збігу резонансних частот 
окремих органів або всього тіла в цілому будь-якого біологічних об'єкта з частотою 
акустичних коливань.  

На основі знать про фатальний вплив інфразвуку був розроблений акустичний 
метод знищення колорадського жука , який полягає в механічній дії на тіло та тканини 
органів колорадського жука тиском з їх подальшим розривом. Від розроблених раніше 
метод відрізняється тим, що механічний вплив є наслідком акустичних коливань з 
амплітудою звукового тиску в повітрі і рівний відношенню сили розриву сполучних 
тканин і органів жука до їх площі перерізу, з частотою, рівною власній частоті тіла жука 
чи власній частоті одного з його життєво важливих органів. 

Враховуючи негативну дію інфразвуку людство почало задумуватися над методами 
його усунення. Громадські заходи боротьби з шумом почали розроблятися вже давно. 
Юлій Цезар майже 2000 років тому в Римі заборонив їзду вночі на гуркітливих 
колісницях. А 400 років тому королева Англії Єлизавета Третя заборонила чоловікам бити 
своїх дружин після 10 години вечора, "щоб їх крики не турбували сусідів". У 
Стародавньому Римі вистилали соломою бруківку перед будинком хворого Патриція . 
Катерина II скасувала в столиці сигнали - механічні свистки, що встановлювалися на 
деяких екіпажах . 

Слід вживати особливих заходів захисту проти появи звукових коливань з 
наступними частотами : 

• 20-30 Гц (резонанс голови) 
• 40-100 Гц (резонанс очей) 
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• 0.5-13 Гц (резонанс вестибулярного апарату) 
• 4-6 Гц (резонанс серця) 
• 2-3 Гц (резонанс шлунку) 
• 2-4 Гц (резонанс кишечника) 
• 6-8 Гц (резонанс нирок) 
• 2-5 Гц (резонанс рук) 
Зараз вже у світовому масштабі вживаються заходи боротьби з шумовим ефектом. 

Багато вчених стурбовані зловісними можливостями етнічної зброї. Вказується , що в 
класифікації засобів масового ураження (нею користуються військово-промислові 
комплекси розвинутих країн ) з'явився пункт: "Ця зброя з впливом на генетичний апарат . 
У певних колах воно називається" екологічно чистим" і навіть "гуманним" що не руйнує 
міст і часто не вбиває людей ". Був випадок , коли в 90 -х роках , в американській пресі 
пройшла серія сенсаційних публікацій про загадкову загибель індіанців . З незрозумілої 
причини вмирали тільки представники племені навахо. Кількість жертв склала кілька 
десятків людей. Серед версій є припущення про вплив психотропною зброєю. Найбільш 
ефективним і практично єдиним засобом боротьби з інфразвуком є зниження його в 
джерелі. При виборі конструкцій перевага повинна віддаватися малогабаритним машинам 
великої твердості , тому що в конструкціях із плоскими поверхнями великої площі і малої 
жорсткості створюються умови для генерації інфразвуку. Боротьбу з виникнення 
інфразвуку у джерелі необхідно вести в напрямку зміни режиму роботи технологічного 
устаткування - збільшення його швидкохідності (наприклад, збільшення числа робочих 
ходів ковальсько-пресових машин, щоб основна частота слідування силових імпульсів 
лежала за межами інфразвукового діапазону). Слід вживати заходів для зниження 
інтенсивності аеродинамічних процесів - обмеження швидкостей руху транспорту , 
зниження швидкостей витікання рідини (авіаційні і ракетні двигуни, двигуни 
внутрішнього згоряння , системи скидання пари теплових електростанцій і т.д.). 

Як індивідуальні засоби захисту рекомендується застосування навушників , 
вкладишів, що захищають вухо від неблагополучної дії навколишнього шуму. 

Але інфразвук може також бути і корисним людині. В даний час інфразвук 
починають повільно використовувати в медицині. В основному при лікуванні раку 
(видалення пухлин), у мікрохірургії ока (лікування захворювань рогівки) і в деяких інших 
областях. У Росії вперше лікування інфразвуком рогівки ока застосували в Російській 
дитячій клінічній лікарні. Вперше в практиці дитячої офтальмології при лікуванні 
захворювань рогівки застосований інфразвук і інфразвуковий фонофорез. Підведення 
лікарських речовин до рогівки за допомогою інфразвуку дозволило не тільки 
прискорити процес одужання, але й сприяло розсмоктуванню стійких помутнінь рогівки, а 
також знизити кількість рецидивів захворювання. Зараз існує чимало фізіотерапевтичних 
апаратів, які використовують метод лікування інфразвуком. Але вони мають застосування 
лише у вузьких спеціалізаціях. Про застосування інфразвуку проти раку відомо дуже 
мало, існують поодинокі пристрої такого типу. Хоча перспективність їх застосування не 
викликає великих сумнівів. Складність застосування обумовлена тим, що інфразвук 
робить згубний вплив на живий організм, потрібно провести сотні випробувань і багато 
років роботи, щоб знайти підходящі параметри впливу. Майбутнє цього методу не за 
горами. 

Таким чином для інфразвуку характерне мале поглинання в різних середовищах 
внаслідок чого інфразвукові хвилі в повітрі, воді і в земній корі можуть 
розповсюджуватися на дуже далекі відстані. Низькочастотні звуки, зокрема інфразвук, 
може утворюватись як у природному середовищі (землетруси, гроза, виверження вулканів 
тощо) так і спричинюватись техногенними джерелами (автомобілі, літаки). Оскільки 
інфразвук майже не розсіюється він має величезну проникну здатність і може проходити 
навіть крізь будівлі, не кажучи про тканини живого організму.  Інфразвук викликає 
нервове перенапруження, нездужання, запаморочення, зміну діяльності внутрішніх 
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органів, особливо нервової та серцево-судинної систем, головний біль, нудоту, 
запаморочення. Так як інфразвуки шкідливі для людського організму, з ними доводиться 
боротися. Слід вживати особливих заходів захисту протии появи звукових коливань з 
частотамиорганів, тому, щозбіг частот призводить до виникнення резонансу, який у свою 
чергу доїх розриву. 

Свого часу Роберт Кох передбачив: "Коли-небудь людство змушене буде 
розправлятися з шумом так само рішуче, як воно розправляється з холерою і чумою". І це 
дійсно так. Вчені багатьох країн світу вирішують проблему боротьби з шумом, так як і він 
є джерелом інфразвуку. Хоча не можна виключати корисної дії інфразвуку при 
застосуванні його у медицині. 
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ОПТИМІЗАЩЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ ВИРОЩУВАННЯ 
ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ 

 
Гаврилюк А.О., студент * 

 
Викладена методика прогнозування урожайності озимої пшениці та визначення потреби в 

органічних і мінеральних добривах. 
Постановка проблеми. Озима пшениця є основною зерновою культурою. По 

урожайності вона відрізняється від інших зернових культур – жита, ярої пшениці, вівса, 
ячменю і перевищує їх на 5-10 ц/га і більше. 

Зерно озимої пшениці вміщує в собі велику кількість поживних речовин, які дуже 
необхідні для життя людини. Основними з них є білки і вуглеводи. Крім того в зерні 
пшениці містяться жири, вітаміни, ферменти, клітковина і мінеральні речовини. 

Технологічні якості зерна пшениці обумовлені перш за все вмістом гисадину та 
глютенину- вони утворюють клейковину. Серед найважливіших зернових культур озима 
пшениця за посівними площами займає в Україні перше місце і є провідною 
продовольчою культурою. Це свідчення великого народногосподарського значення озимої 
пшениці, її необхідності у задово-ленні людей високоякісними продуктами харчування.  

У тваринництві широко використовують багаті на білок (14%) пшеничні висівки, 
які особливо ціняться при відгодівлі молодняку. Також озиму пшеницю висівають у 
зеленому конвеєрі як у чистому вигляді, так і у суміші з озимою викою. Тваринництво при 
цьому забезпечується вітамінними зеленими кормами рано навесні. Для годівлі тварин 
певне значення має і пшенична солома, 100 кг якої прирівнюється до 20 - 22 корм. од. і 
містить 0,6 кг перетравного протеїну та полови, особливо безостих сортів пшениці, 100 кг 
якої оцінюється 40,5 корм. од. із вмістом 1,5 кг перетравного протеїну.  

Для отримання високих врожаїв озимої пшениці за інтенсивною технологією 
вирощування використовують методику прогнозування урожайності та визначення потреби в 
органічних і мінеральних добривах. 

                                                            
* Наукові керівники: к.т.н., Пустовіт С.В., к.т.н., Пустовіт Л.В. 
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Більшість цих питань окремо добре вивчені. Проте вказані прийоми взаємозалежні 
та потребують системного вирішення в єдиному технологічному комплексі.  

Аналіз результатів останніх досліджень. Дослідженнями багатьох авторів [3] 
встановлено, що при правильній методиці прогнозування урожайності та визначенні потреби в 
органічних і мінеральних добривах дає змогу отримувати високі врожаї озимої пшениці. 

Виклад основного матеріалу. Програмування урожайності на вирощування озимої 
пшениці проводимо по стандартній вологості та по забезпеченню вологою. 

Для визначення потенційного врожаю озимої пшениці при стандартній вологості 
визначаємо за формулою: 
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де Q - сума ФАР, яка приходить за вегетаційний період, кДж /га; 
Прихід ФАР за вегетаційний період озимої пшениці за 25 днів вересня 16,21 кДж/см2, 

за жовтень, листопад, грудень, січень, лютий, березень, квітень, травень, червень - 145,96 
кДж/см , за 25 днів липня - 27,23 кДж/см . Всього за весь вегетаційний період 1 89,4 кДж/см2. Кд - 
коефіцієнт використання ФАР сівбою в ідеальних екологічних умовах, k=5%; С - кількість 
енергії, яка накопичується в одиниці сухої речовини, С = 16,76 ·106кДж/т; В - стандартна вологість, 
В = 80%;  А  - сума частин у відношеннях основної до побічної продукції. 
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Рис. 1 Прогнозування урожайності озимої пшениці по водозабезпеченості. 

 

 
Рис. 2 - Прогнозування урожайності озимої пшениці по ФАР. 
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Така врожайність була б можлива за ідеальних умов. Найбільш розповсюджений метод 
розрахунку по забезпеченню вологи, який розраховується за формулою: 

w
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де W - запаси продуктивної вологи за період вегетації, W- 275 мм; Kw - коефіцієнт 
водозабезпечення, мм га /ц. 
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Звідси при вологості 14% врожайність основної продукції становить: 
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Отже, цей показник більш достовірний, тому подальші розрахунки будемо проводити по 
ньому. 

Визначення потреби в органічних і мінеральних добривах. Основним методом 
визначення доз добрив з метою одержання запланованого врожаю в конкретних умовах є 
польовий досвід, але останнім часом використовуються і так звані балансово-розрахункові 
методи. Переваги їх заключаються в простоті застосування. 

Отже, наш запланований урожай озимої пшениці становить 4,35 т/га. Ґрунт чорнозем, 
містить азоту 10 мг, рухомого фосфору 6 мг, калію 8 мг на 100 г ґрунту. Гній не вноситься. 
Визначаємо винос урожаєм азоту: 

43,5-0,27=1 1,75кг/га 
Вміст в ґрунті рухомого азоту становить: 10-3,0 = 30,0 кг/га 
Визначаємо, скільки потрібно внести азотних добрив, зокрема аміачної селітри. У 

знаменнику коефіцієнт використання поживних речовин з мінеральних добрив (60%): 
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де В - винос елементів живлення запланованим урожаєм основної і побічної продукції; /7 - 
вміст в ґрунті рухомих форм поживного елементу, кг/га; Кг, Кд - коефіцієнт використання 
поживного елементу з ґрунту і мінеральних добрив, %; (С) - вміст поживних речовин у 
мінеральному добриві. 
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Отже, на запланований урожай треба внести 46 кг/га аміачної селітри. 
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Суперфосфату потрібно 140 кг/га. 
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Калійних добрив потрібно 150 кг/га. 
Таким чином, без внесення гною для одержання врожаю 43,5 ц/га озимого ячменю 

необхідно внести N46P140К150 добрив. Визначаємо необхідну кількість насіння: 
SНQн         (4) 

де Н - норма внесення насіння, кг/га; S - площа посіву, га. 
кгQh 220010220   

Визначаємо необхідну кількість протруєного матеріалу для насіння: 
Qn=QH-N, (5)  

де N - норма випрати протруєного матеріалу на 1 кг насіння, кг 
Qn = 2200 . 0,0025 = 5,5кг 

Висновок. Оптимізащя технологічного процесу вирощування озимої пшениці 
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включає в себе методику прогнозування урожайності озимої пшениці та визначення 
потреби в органічних і мінеральних добривах, що дає змогу передбачити врожайність 
даної культури. 
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РОЗДІЛ 2 
 

СУЧАСНА АГРОНОМІЯ: ДОСЯГНЕННЯ ТА 
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

 
СТАН НАСІННИЦТВА БАГАТОРІЧНИХ ЗЛАКОВИХ ТРАВ ТА 

ФОРМУВАННЯ УРОЖАЮ ЗАЛЕЖНО ВІД СОРТОВИХ 
ОСОБЛИВОСТЕЙ В УМОВАХ ПОЛІССЯ УКРАЇНИ  

 
Задерейко А.В., магістр * 

 
Постановка проблеми та аналітичний огляд літератури. У час енергетичної 

кризи все більше уваги приділяється широкому використанню маловитратних технологій, 
до яких у кормовиробництві відносяться пасовища та сіножаті багаторічних трав і їх 
травосумішок. Порівняно з іншими кормовими культурами із багаторічних трав, урожай 
зеленої маси яких становить 25–40 до 50 т/га, одержують дешевші, високої якості корми. 
Крім того, вони адаптовані до місцевих умов і досить пластичні до умов вирощування. 
Залишаючи після себе 40–120 кг/га кореневої маси і поживних решток, сприяють 
підвищенню родючості ґрунту та накопиченню гумусу і мінеральних елементів живлення 
рослин. Багаторічні трави є потужним засобом запобігання вітрової і водної ерозій, 
покращують екологію. Тому розумне повернення до вирощування багаторічних трав у 
польових і кормових сівозмінах є тим важелем, який дозволить встановити втрачену 
родючість ґрунтів і значно збільшить збори повноцінних кормів, що знизить собівартість 
тваринницької продукції і зробить цю галузь рентабельною. 

Злакові багаторічні трави – основа лучного кормовиробництва, важлива складова 
польового травосіяння. За поживністю 1 кг злакової трави на пасовищі відповідає 0,18–
0,22, а на сіножатях під час збирання у більш пізні фази (викидання колоса – колосіння) – 
0,22–0,24 к. од. Головною передумовою зміцнення кормової бази тваринництва за 
сучасного їх стану є поліпшення та розширення площ культурних пасовищ і сіножатей, 
підвищення ефективності польового травосіяння. Реалізація таких можливостей у 
кормовиробництві найчастіше стримується відсутністю в господарствах достатньої 
кількості насіння багаторічних трав [3, 4, 5]. 

Основне завдання насінництва – забезпечити достатнє виробництво насіння 
бобових і злакових трав для поліпшення, розширення площ культурних пасовищ і 
сіножатей, оптимізації структури посівних площ цих культур у польовому 
кормовиробництві, залуження еродованих земель (схилів і балок), рекультивації 
пошкоджених земель, створення садово-паркових газонів з високими естетичними 
показниками, розширення ринку спеціалізованих видів для залуження природоохоронних 
зон, а також для експорту насіння багаторічних трав. 

Аналіз ринку насіння багаторічних трав в Україні показав: площі їх посіву на 
насіннєві цілі протягом 1980-1990 рр. становили 383,8-449,0 тис. га або 11,3-14,8% від 
загальної площі посіву багаторічних трав на корм і насіння (1,1-1,7% від загальної площі 
посіву сільгоспкультур). На жаль, з 1990 року виробництво насіння бобових і злакових 
трав невпинно скорочується, при цьому протягом останніх 15 років площі їх посіву і 
виробництво знизились відповідно в 4,8 і 4,4 рази, в 2009 році становили 64 тис. га і 16,1 
тис. тонн. До 2015 року планується збільшити виробництво насіння багаторічних трав в 
4,4 рази порівняно з 2009 роком. Площі їх посіву відповідно зростуть в 3,2 рази. 

В Інституті кормів та сільського господарства Поділля НААН встановлено, що 
врожаї насіння трав значною мірою залежать від екологічних факторів (52-75%), частки 
хвороб і шкідників (10-25%), участі сортів (10-12%).  

                                                            
* Науковий керівник – доктор с.-г. наук, професор Мойсієнко В.В. 
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В Україні не всі зони, в яких вирощування багаторічних трав на корм 
високоефективне, мають сприятливі умови для виробництва насіння. Насінництво 
багаторічних трав побудовано на трьох основних принципах: зональне розміщення в 
межах України, внутрішньообласне та внутрішньорайонне. Практика показує: раціональне 
розміщення насіннєвих посівів в окремих областях дає можливість виділити в них райони, 
де ця галузь найбільш ефективна.  Насінництво найбільш перспективного виду 
багаторічних злакових трав – стоколосу безостого – варто розвивати в Центральному 
Лісостепу: у Вінницькій, Полтавській, Київській, Сумській, Черкаській областях. Товарне 
насінництво злакових трав, зокрема, тимофіївки, костриці (лучної, очеретяної); пажитниці 
(багаторічної, багатоквіткової, однорічної); тонконогу, грястиці потрібно зосередити в 
районах Полісся, західного і північного Лісостепу та Прикарпаття, де вони дають найвищі 
врожаї: це Івано-Франківська, Львівська, Волинська, Рівненська, Житомирська, 
Чернігівська, Київська, Вінницька, Сумська області, а також окремі райони Вінницької, 
Хмельницької, Тернопільської областей. Насінництво житняка гребінчастого, райграсу 
високого, пирію середнього, пирію безкореневищного, костриці червоної доцільно 
зосередити в Степовій зоні та в південних і східних районах Лісостепу – в Полтавській, 
Кіровоградській, Черкаській, Вінницькій областях. 

Однією з основних причин, що стримує розширення травосіяння, є гостра нестача 
насіння багаторічних бобових і злакових трав. Вихід з цієї ситуації – впровадження у 
виробництво нових сортів не тільки з високою продуктивністю кормової маси, але і 
високим потенціалом урожайності насіння; організація насінництва у кожному 
господарстві для забезпечення своїх потреб у насінні.  

Дані науково-дослідних установ і досвід передових господарств показують, що 
високий урожай насіння багаторічних бобових та злакових трав можна одержати тільки 
при своєчасному і високоякісному виконанні комплексу заходів з вирощування цих 
культур з урахуванням місцевих умов і біологічних особливостей окремих видів трав. 

У різних екологічних зонах для висівання в кормових сівозмінах, на луках і 
пасовищах, а також для залуження схилів і еродованих земель використовують 17 видів 
злакових багаторічних трав (тимофіївка; житняк; костриця лучна, очеретяна, червона; 
райграс пасовищний, багатоукісний, високий; грястиця збірна; стоколос безостий, прямий; 
тонконіг лучний, болотний; лисохвіст лучний; мітлиця біла; пирій сизий; очеретянка 
звичайна). Рекомендовано для вирощування 46 сортів багаторічних злакових трав. У 
системі насінництва трав, як й інших культур, забезпечується контроль за сортовими та 
посівними якостями насіння, в її завдання входять заготівля та забезпечення 
високоякісним сортовим насінням господарств усіх форм власності. 

Насінництво багаторічних трав здійснюють за схемою: розсадник збереження 
сорту, розсадник попереднього розмноження, оригінальне насіння, еліта. Розсадник 
збереження сорту закладається науково–дослідною установою оригінатором. 

За сучасного рівня організації насінництва, потреби виробництва не 
забезпечуються ні за об'ємами, ні за асортиментом. Не набула потрібного розвитку 
зональна спеціалізація господарств по виробництву насіння трав. 

Залишається низькою насіннєва продуктивність бобових і злакових трав внаслідок 
недотримання технології вирощування щодо удобрення, розміщення і вибору 
попередників покривних культур, густоти і строків підкошування травостою, боротьби з 
бур'янами, шкідниками і хворобами та організації бджолозапилення [2, 5]. 

Оскільки при створенні трав’яних фітоценозів досить важливим є забезпечення 
господарств насінням злакових трав, тому проведення наукових досліджень з метою 
підвищення продуктивності, виявлення найбільш ефективних сортів, удобрення посівів та 
вибір покривної культури на сьогоднішній день є актуальними і сучасними. 

Мета наукових досліджень: полягає у підвищенні насіннєвої і кормової 
продуктивності багаторічних злакових трав на основі комплексної оцінки інтродукційного 
потенціалу, встановлення особливостей росту, розвитку рослин залежно від сортових 
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особливостей в умовах Полісся України.  
Об’єкт досліджень: процес формування продуктивності та якісних показників 

урожаю багаторічних злакових трав залежно від сортових особливостей. 
Предмет досліджень: сортовий та видовий склад багаторічних злакових трав та їх 

урожайність. 
Схема досліджень та методика досліджень представлена у таблиці 1. Польові 

досліджені проводились в умовах П(ПО)СП «Малинівське» Малинського  району 
Житомирської області Ґрунти дослідних ділянок – дерново-підзолисті суглинкові з 
вмістом  в 0-20 см шарі гумусу 1,8%, рухомих форм Р2О5 – 9,0-9,4 мг і К2О – 10-11 та 
мінерального азоту – 14-16 мг/100 г ґрунту, рНсол. –5,7. 

Різноманітність видів і сортів багаторічних трав дозволяє використовувати їх у 
різних ґрунтово-кліматичних умовах країни для створення високопродуктивних пасовищ і 
сінокосів, залуження уражених ерозією схилів, закріплення придорожніх ділянок. Посів 
спеціальних травосумішок у парках, скверах, біля доріг, на газонах, присадибних і дачних 
ділянках сприяє значному покращенню естетичного вигляду населених пунктів [1]. 

Результати досліджень. Нашими дослідженнями встановлено, що 
сільськогосподарське підприємство П(ПО)СП „Малинівське”, що знаходиться у поліській 
частині області, займається вирощуванням багаторічних трав на насіння не так давно, 
однак  з роками площі насіннєвих посівів розширюються. У 2011 році  під травами було 
зайнято у господарстві 370 га, що у 3,7 раза більше порівняно з 2009 р. і в 2,6 раза– з 2010 
р. Нами виявлено, що злакові трави забезпечили високу продуктивність. Так, найбільша 
урожайність насіння спостерігається у райграсу багатоукісного – 4,0-4,2 ц/га, а 
врожайність зеленої маси найбільша у тимофіївки лучної – у сумі за 2 укоси вона 
становила незалежно від сорту 240,0-253,4 ц/га. Урожайність насіння грястиці збірної 
становила 3,4-3,6 ц/га (табл. 1). 

Таблиця 1 
Урожайність багаторічних злакових трав на насіння та зелений корм в умовах 

П(ПО)СП  „Малинівське” Малинського району, 2009-2011 рр. 
 

Урожайність, ц/га 
Види трав Сорти трав 

насіння зеленої маси (сума за 2 укоси) 
Козаровицька 3,1 240,0 

Тимофіївка лучна 
Сарненська 35 3,3 253,4 
Чернігівська 3,4 218,5 

Грястиця збірна 
Київська рання 1 3,6 230,2 

Володар 4,0 180,4 
Райграс багатоукісний 

Обрій 4,2 195,6 
Примітка: НІР0,5, ц/га                                      0,12                           11,3 
 
Проведені нами дослідження свідчать, що в умовах сільськогосподарського 

підприємства злакові трави забезпечують вихід з 1 га незалежно від сорту від 32,5 до 45,6 
ц кормових одиниць. Найбільше кормових одиниць виявлено у період колосіння 
тимофіївки лучної – 45,6 ц/га (сорт  Сарненська 35), грястиці збірної  41,4 ц/га (сорт 
Київська рання 1), райграсу багатоукісного – 35,2 ц/га (сорт Обрій). Збір перетравного 
протеїну при вирощуванні злакових трав становить в середньому у фазу колосіння  
тимофіївки лучної  незалежно від сорту – 4,56-4,81 ц/га, грястиці збірної  – 4,15-4,37 ц/га , 
райграсу багатоукісного – 3,43-3,72 ц/га. Якість кормової одиниці знаходилась у межах 
норми. Так, забезпеченість однієї кормової одиниці перетравним протеїном для 
тимофіївки лучної становила – 105,5-105,6 г, грястиці збірної –105,6 г, райграсу 
багатоукісного – 105,5-105,7 г.    

Слід відмітити, що насіннєва і кормова продуктивність злакових трав значно 
залежала від особливостей сорту. Так, кращим сортом тимофіївки лучної виявився сорт 
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Сарненська 35 – 3,3 ц/га насіння та 253,4 ц/га зеленої маси (порівняно із сортом 
Козаровицька). Сорт грястиці збірної Київська рання 1 забезпечив урожайність насіння 3,6 
ц/га та 230,2 ц/га зеленої маси, при цьому одержана достовірна прибавка урожаю 
порівняно із сортом Чернігівська. У райграсу багатоукісного дещо кращим був сорт Обрій 
– 4,2 ц/га насіння та 195,6 ц/га зеленої маси ( сорт Володар забезпечив відповідно 4,0 та 
180,4 ц/га). 

У період росту і розвитку злакові трави інтенсивно накопичують  вегетативну масу, 
про що свідчить висота рослин. Середня висота травостою тимофіївки лучної сорту 
Козаровицька становила у період колосіння 89,2 см, а сорту Сарненська 35 – 94 см. Висота 
травостою грястиці збірної обох сортів коливалась у межах 83,7-85,1 см. Рослини 
райграсу багатоукісного мали висоту у сорту Володар – 79,2 см, а у сорту Обрій – 82,3 см. 
Травостій першого укосу був значно вищим, ніж у другому укосі, що закономірно для 
багаторічних трав.  

Однак якість корму, одержаного з отави, перевищує перший укіс, оскільки трава у 
даному випадку більш ніжніша, добре облистнена, вона краще поїдається і 
перетравлюється  тваринами. Злакові багаторічні трави належать до кормових культур з 
високим вмістом сухої речовини – 21,0-22,8 %. Це свідчить про високий вміст азотистих 
речовин у надземній масі трав. Протеїну найбільше в період колосіння, кількість його 
поступово зменшується з ростом і розвитком рослин. Зниження вмісту азотистих речовин 
під час розвитку рослин пов’язано із зменшенням фотосинтезуючої здатності листків і 
посиленням витрат цих метаболітів при генеративному розвитку рослин. Вміст протеїну у 
зеленій масі злакових трав знаходиться в межах 15,3-16,4 %. Вміст протеїну залежно від 
сортових особливостей змінюється незначно. Вміст БЕР в зеленій нагромаджується 
багато, і змінюється вона залежно від видового і сортового складу злакових трав у межах 
44,2–45,4 %. 

Висновки. В умовах дерново-підзолистих суглинкових ґрунтів П(ПО)СП 
«Малинівське» Малинського  району Житомирської  області  встановлено високу 
продуктивність злакових трав на насіння та зелений корм. Урожайність насіння 
відповідно становила 3,1-4,2 ц/га. Кращим сортом тимофіївки лучної виявився сорт 
Сарненська 35, грястиці збірної – Київська рання 1, у райграсу багатоукісного дещо 
кращим був сорт Обрій. 
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СТАН ВИРОЩУВАННЯ ЛІКАРСЬКИХ РОСЛИН В УКРАЇНІ ТА 
ОСОБЛИВОСТІ ЗАГОТІВЛІ  ЛІКАРСЬКОЇ СИРОВИНИ  

 
Панчишин Ю.О., магістр * 

 
Постановка проблеми. За останні 20 років потреба у лікарських рослинах зросла 

більш, ніж на 25%. А дикорослі трави – досить цінна сировина для одержування багатьох 
ефективних ліків. Однак, значні території північних районів країни зазнали радіоактивного 
забруднення. За даними вчених саме на цих угіддях зосереджено 100% мучниці, 90 – 
журавлини, близько 80% ресурсного потенціалу чебрецю повзучого і багна звичайного, 70 – 
крушини, бобівника, плауна булавовидного, вересу, 60 – чорниці та брусниці, 40 – орляку і 
калгану, 30 – щитника чоловічого, 20 – перстачу білого і конвалії [9,10].   

На природних угіддях Полісся росте величезна кількість корисних рослин, зокрема 
лікарських, пряносмакових, ефіроолійних, які людина використовує віками. Однак, 
сформована в процесі еволюції рослинного світу флора збіднюється внаслідок її 
стихійного використання, надмірного розорювання земель, їх забудови, спорудження 
промислових об'єктів. Значні території північних районів країни зазнали радіоактивного 
забруднення  [1,2,5]. Природні ресурси корисних рослин уже давно не забезпечують 
потребу в них. Тому в Україні ще в 30-ті роки XX ст. широко практикувалося 
вирощування деяких лікарських та пряносмакових технічних рослин. Нині їх кількість 
зросла. Важливе промислове значення мають, передусім, беладона звичайна, валеріана 
лікарська, ехінацея пурпурова, женьшень звичайний, наперстянка пурпурова, васильки 
справжні, шавлія лікарська, ромашка далматська та ін. Слід зазначити, що ґрунтово-
кліматичні умови України цілком придатні для вирощування не тільки відомих 
дикорослих рослин місцевої флори [4,8]. 

Об’єкт досліджень – особливості використання природної флори для заготівлі 
лікарських рослин. Предмет досліджень – лікарські рослини флори Полісся України. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Останнім часом спостерігається суттєве 
підвищення попиту населення України на лікарські засоби, особливо, якщо вони 
виготовлені на основі лікарської рослинної сировини. При цьому ринок імпортованої 
фармацевтичної продукції в  Україні в 16 разів перевищує  експортний продаж за кордон.  

За 25 років після аварії на ЧАЕС у науковій літературі та рекомендаціях провідних 
установ України існує різноманітна інформація щодо нагромадження радіонуклідів у 
рослинності різних екосистем [1,2,5,6]. У польових дослідженнях науковців 
Житомирського національного агроекологічного університету встановлено, що при 
застосуванні різних систем удобрення (органічної, мінеральної, органо-мінеральної) у зоні 
радіоактивного забруднення спостерігається зменшення питомої активності 137Cs у 
лікарській сировині нагідок лікарських (Calendula officinalis L.) та ромашки аптечної 
(Matricaria recutita L.) [8].   

Слід відмітити, що ще недостатньо вивчені особливості нагромадження  137Cs 
багатим видовим складом лікарських рослин Полісся, що й обумовило мету наших 
досліджень. А Житомирське Полісся є однією з важливих територій лікарської сировини. 

Постановка завдання. Основним завданням наших досліджень було виявити 
сучасний стан використання флори Полісся для медичних цілей та сформувати напрями 
розвитку лікарського рослинництва в сучасних умовах. 

Виклад основного матеріалу. Лікарське рослинництво в Україні зараз переживає 
повний занепад. Науково-дослідні станції не фінансуються, багато наукових проектів 
чекають на  інвестиції. Втрачаються кадри, втрачаються технології, зруйнована селекційна 
робота і насінництво. Різко знизилося виробництво лікарської рослинної сировини на 
полях і заготівля дикорослих рослин. Лікарське рослинництво відкинуто на багато років 

                                                            
* Науковий керівник – доктор с.-г. наук, професор Мойсієнко В.В. 
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назад. На сторінках наукових видань багатьма авторами неодноразово розглядалися 
питання розвитку наукових досліджень в лікарському рослинництві. Всі сходяться на 
тому, що необхідно відновлювати втрачені позиції і добиватися нових успіхів [1,6,7].   

Інститут лікарських рослин Української академії аграрних наук (Лубни) розробляє 
технології виробництва лікарської рослинної сировини, насіння вищих репродукцій, 
інструкції та режими заготівлі сировини дикоростучих лікарських рослин, науково-
технічну документацію НТД на сировину і деякі препарати на його основі; виробляє 
лікарську рослинну сировину на препарати для до клінічних і клінічних випробувань, 
лікувально- профілактичні чаї та збори, насіння вищих репродукцій (незначна кількість). 

На даний час в Україні вирощуванням і заготівлею лікарських рослин займаються 14 
господарств консорціуму "Укрфітотерапія". Усі наукові проблеми по вирощуванню 
лікарських рослин вирішує Кримська НДС ЛР. Лікарські рослини вирощують і фермери в 
своїх фермерських господарствах і жителі сіл на присадибних земельних ділянках. 
Заготівлею і переробкою лікарської сировини займаються Житомирський ЗАТ "Ліктрави", 
фармакологічні підприємства Києва, Харкова, Львова і багато інших, а також чимало 
приватних підприємців, які скуповують сировину у людей на місцях під'їжджаючи під кожну 
хату. Вирішення нагальних проблем лікарського рослинництва України дасть можливість 
суттєво збільшити обсяги заготівлі лікарської продукції, забезпечити в достатній кількості 
фармацевтичну промисловість якісною сировиною та створити гідну конкуренцію 
іноземним фармацевтичним виробникам лікувальних засобів, виготовлених на основі 
рослинної сировини. А фермерам з правильним професійним підходом додатково 
заробити на вирощуванні. У зв’язку з тим, що в Україні переглянуті допустимі рівні (ДР-
06) на різну продукцію, нормативи на лікарські рослини (сушені) становлять для 137Cs – 
200 Бк/кг, а для 90Sr – 100 Бк/кг, тобто вимоги до сировини нині посилюються. Це 
особливо важливо для ЗАТ "Ліктрави" (м. Житомир), яке заготовляє лікарську сировину 
понад  60 видів лікарських рослин, близько 45 з яких росте на території України, щорічно 
збільшуючи випуск валової продукції на 10-20%. В останній час знизились обсяги 
заготівлі сировини рослин, запаси яких зменшуються (аїр болотяний, барвінок малий, 
оман високий, горицвіт весняний тощо).  

Питома активність 137Cs у дикорослій лікарській рослинності природних 
фітоценозів Полісся залежить від багатьох чинників. За щільності забруднення дерново-
підзолистих  ґрунтів до 10 Кі/км2 (370 кБк/м2) міграція 137Cs у лікарські рослини 
знаходиться у межах допустимих норм.  На місцевостях зі щільністю забруднення 10 і 
більше Кі/км2 (понад 555 кБк/м2) доцільно вживати системний підхід при заготівлі 

лікарських рослин та поліпшувати забруднені природні угіддя [6]. Дуже важливо, що 
питома активність цезію залежить від видового та ботанічного складу рослинності. 

У зв’язку із вище викладеним, слід відмітити, що основні напрями розвитку 
лікарського рослинництва у сучасних умовах повинні бути наступними: 

1. Оновлення існуючих сортів, селекційна робота по виведенню нових 
високопродуктивних сортів і гібридів лікарських рослин на базі існуючого генофонду і з 
використовуванням генофонду дикорослих рослин.  

2. Пошук перспективних видів популяцій і форм лікарських рослин серед 
дикорослих рослин і нетрадиційних лікарських культур для використовування в медицині. 
Розробка технологій їх вирощування і введення в культуру.  

3. Розробка нових енергозберігаючих технологій вирощування, збирання і 
переробки лікарських рослин.  

4. Створення і щорічне оновлення банку насіння існуючого генофонду лікарських 
культур, призначеного для забезпечення селекційної роботи на рівні міжнародних 
стандартів.  

5. Розробка, випробування і обґрунтовування технологій захисту посівів лікарських 
культур від бур'янів, шкідників і хвороб на підставі мінімізації використання пестицидів.  

6. Проведення комплексних досліджень по випробуванню гербіцидів нового 
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покоління на посівах лікарських культур. 
7. Виробництво лікувального меду і пилку. 
Висновки: Ресурсний потенціал багатьох цінних видів лікарських рослин 

обмежений, тому виявлення сировинних резервів та оцінка фіторесурсів, розробка 
наукового обґрунтування їх невиснажливого використання мають загальнонаціональне 
значення. Питома активність 137Cs у дикорослій лікарській рослинності забруднених 
природних фітоценозів Полісся значною мірою залежить від видового та ботанічного 
складу її, типу луки, щільності забруднення  території тощо.  

Заготівля лікувальної сировини дикорослих рослин потребує особливої уваги та 
обережності; зібрані рослини обов'язково слід перевірити на вміст радіонуклідів у пунктах 
радіологічного контролю; збір, сушіння та зберігання лікарських трав потрібно проводити 
згідно з традиційними технологіями; безпечно застосовувати трави та лікарські рослини 
ліцензованого виробництва, яке гарантує суворий радіологічний та екологічний контроль.  
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Завдання: в залежності від попиту продукції на ринку та природних умов території 
землекористування визначити структуру угідь та напрямок господарської діяльності 
агроформування. 

Методика виконання: 
Робота виконувалась за таким планом: 
1. Вивчення ринку продукції та попиту на неї. 
2. Вивчення умов виробництва сільськогосподарської продукції, на яку є попит. 
а) агроекологічна оцінка сільськогосподарських культур; 
б) вивчення вимог тварин до умов утримання. 
3. Агроекологічна оцінка земель. 
Вивчення ринку продукції та попиту на неї визначалися на рівні: державному, 

регіональному, місцевому. Відомості про об’єми продажу, види та ціни 
сільськогосподарської продукції отримали в щорічному статистичному збірнику. При 
цьому використовували дані Державного комітету статистики України.  

Агроекологічна оцінка сільськогосподарських культур. Оцінку 
сільськогосподарських культур до умов вирощування проведено за показниками: 
відношення рослин до світла, теплозабезпеченості і температурного режиму, 
вологозабезпеченості, за фізичним властивостями ґрунту, структурного стану, потужності 
кореневмісного шару, реакції ґрунтового розчину, підвищеному вмісту рухомого 
алюмінію і марганцю в ґрунті, карбонатності, еродованості і техногенним порушенням 
ґрунту, фітосанітарним умовам, забрудненості ґрунтів важкими металами; а також оцінку 
посухостійкості, солестійкості рослин, їх вимога до елементів живлення, чутливості в 
забрудненні повітря; оцінки впливу рельєфу і літологічних умов. 

Вивчення вимог тварин до умов утримання. При цьому зважали на такі фактори: 
наявність приміщення для утримання тварин, можливість створення кормової бази, 
наявність чи необхідність у комплексній механізації утримання тварин. 

Агроекологічну оцінку земель проводили за такими складовими: 
1. Агроекологічна оцінка геморфологічних умов; 
2. Оцінка агрокліматичних умов; 
3. Агрономічна оцінка структури ґрунтового покриву; 
4. Агрономічна оцінка ґрунтових умов. 
Агроекологічна оцінка геоморфологічних умов. Геморфологічні процеси справляють 

найбільш активний вплив на диференціацію ландшафтів. Вони формують скульптуру 
земної поверхні, створюючи різноманітність макро-, мезо- і мікро-форм рельєфу. При 
аналізі геоморфологічних умов досліджувану території розділили на елементарні ділянки, 
які відрізняються по взаємному розташуванню вершин, схилів, підніж, відносній висоті, 
експозиції, крутизні, формі схилу. Кожному місцю відповідає певна сукупність умов 
існування. Всі вони, в тій чи іншій мірі, пов’язані з певними потоками енергії та речовин, 
тому агроекологічну характеристику геоморфологічних умов території землекористування 
проводили  в розрізі ієрархії структурних елементів ландшафту - від генетичного типу 
рельєфу до конкретного його елементу. 

Оцінка агрокліматичних умов. При оцінці агрокліматичних умов зважали на 
основні показники: сонячна радіація, теплозабезпеченість земель, умови зимівлі рослин, 
вологозабезпеченість території, характер і частота засух, вітровий режим. Особливу увагу 
виділяли оцінці мікрокліматичних умов при горбистому рельєфі. Наприклад, для захисту, 
скажімо, фруктових насаджень краще розташувати їх з підвітряної сторони схилу.  

Агрономічна оцінка структури ґрунтового покриву зроблена за просторовим 
розміщення елементарних ґрунтових ареалів, які чергуючись у просторі, утворюють 
ґрунтові комбінації, які і створюють структуру ґрунтового покриву. Зважали на важливу 
характеристику структури ґрунтового покриву – складність, строкатість. Строкатість 
ґрунтового покриву характеризуються частотою зміни ґрунтових ареалів. Складність 
ґрунтового покриву характеризували за часткою деградованих, бідних на елементи 
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живлення, заболочених ґрунтів. 
Оцінка ґрунтових умов. В системі оцінки ґрунтових умов території 

землекористування характеризували будову ґрунтового профілю, склад органічної 
речовини (гумусовий стан ґрунту), гранулометричний стан, скелетність, складення ґрунту, 
водопроникність, структурний стан, вологозабезпеченість, окисно-відновний стан, ємність 
катіонного обміну, карбонатність, забезпеченість елементами мінерального живлення, 
еродованість, забрудненість шкідливими речовинами, фітосанітарний стан. 

Придатність ґрунтів до використання визначалася за «Методикою групування 
ґрунтів Полісся за придатністю до використання».  

Результати та висновки. Дослідження проводилися на території 
землекористування в межах Суслівської сільської ради Новоград-Волинського району 
Житомирської області,загальна площа якого становить 1926,0 га. Населення налічує 
близько 986 осіб.  

Загальна площа с.-г. угідь становить 1421,3 га, з яких ріллі – 1039,1 га, сіножаті – 
21,0 га, пасовища 361,2 га. Територія даного землекористування має здебільшого 
рівнинний характер рельєфу з підвищеннями в східній частині землекористування. 

Клімат помірно-континентальний, м’який. Річна кількість опадів коливається в 
межах 550-600 мм/рік. Основна їх кількість припадає на теплий період року. Навесні і 
влітку переважають західні і панічно-західні вітри; утримується порівняно невисокий 
атмосферний тиск. Загалом клімат сприятливий  для ведення сільського господарства. 

За структурою ґрунтового  покриву територія землекористування дуже строката: 
характеризується високою частотою зміни ґрунтових ареалів. Нараховується близько 1100 
ґрунтових контурів. За розмірами вони дуже різноманітні: від найменшого – 0,1 до 
найбільшого – 139,1 га. В центральній частині землекористування та на півдні контури 
значно більші за площею, ніж на іншій частині території. Найбільшу площу займають 
(510,2 га) сірі лісові глейові піщано-легкосуглинкові, сірі лісові глеюваті піщанисто-
легкосуглинкові та дерново-середньопідзолисті глеюваті супіщані. Площа 
перезволожених грунтів в межах Суслівської сільської ради  становить 37 % від загальної 
площі сільськогосподарських угідь. 

За методикою агроекологічного групування земель Полісся за придатністю до 
використання визначили, що більша частина території землекористування придатна до 
організації угідь сінокісного призначення. У зв’язку з цим, площа земель після визначення 
їх придатності до використання та оптимізації структури угідь становить: рілля – 579,7 га, 
сіножаті – 458,8 га, пасовища – 382,7 га. Зменшення площі ріллі на 40 % передбачається за 
рахунок виключення глейових ґрунтів з інтенсивного обробітку.  Як показали 
дослідження, осушувальна система знаходиться в незадовільному стані,   тому 
перезволожені площі трансформуються в природні кормові угіддя. З огляду на це, 
пропонується тваринницький напрямок ведення сільськогосподарського виробництва на 
досліджуваній території, зокрема, молочне скотарство. Встановлено, що на даній території 
можна утримувати поголів’я ВРХ в межах 300 голів. Для цього відводяться кормові угіддя 
площею 841,5 га, та 579,7 га орних земель. 

 
 

ВПЛИВ ПОЗАКОРЕНЕВОГО ПІДЖИВЛЕННЯ НА 
ПРОДУКТИВНІСТЬ КУКУРУДЗИ НА ЗЕРНО 

 
Степанюк О.В., магістр * 

 
Застосування позакореневого підживлення «Мочевин-К1» на посівах кукурудзи на 

зерно дозволяє отримати значно більшу врожайність. Використання препарату 

                                                            
* Науковий керівник - к.с.-г. н., доцент Довбиш Л.Л. 
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підвищило урожайність зерна кукурудзи на 6,4-25,7%. 
Постановка проблеми. Основою поліпшення всіх галузей сільського 

господарства, підвищення добробуту народу є збільшення виробництва зерна. Зернові 
культури вирощують практично на кожному континенті і в кожній країні. Вони займають 
вагому частку (40-50%) в структурі посівів багатьох держав, що свідчить про їх виключно 
важливе продовольче, кормове і сировинне значення в народному господарстві. 
Кукурудза - одна з найбільш високопродуктивних злакових рослин універсального 
використання. Її вирощують для продовольчих, кормових і технічних потреб.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Кукурудза – це культура, що 
характеризується високою потенційною урожайністю і універсальністю використання. 
Вона є головним компонентом при виготовленні комбікормів. Кукурудза має високий 
потенціал врожайності зерна та зеленої маси, проте сучасні технології не забезпечують 
максимальну реалізацію біологічних можливостей кукурудзи в умовах її вирощування. 
Високі врожаї зерна кукурудзи одержують господарства, які вирощують її за 
інтенсивною технологією.  

Площі кукурудзи в Україні стабільно тримаються на рівні 2,5 млн.га, виводячи її на 
третю сходинку після озимих та ярих зернових, соняшнику.  

Вирощувати кукурудзу на зерно, не кажучи вже про вирощування її на силос, 
економічно вигідно. Навіть при середніх урожаях зерна рентабельність вирощування 
кукурудзи висока і становить близько 180 - 200%. Оптимальне забезпечення поживними 
речовинами є одним з вирішальних факторів в підвищенні урожайності кукурудзи. 

Мета роботи: вивчення впливу норм препарату «Мочевин – К1» на урожай зерна 
кукурудзи. 

Посівна площа ділянки 76 м2, облікової - 50м2. Повторність триразова, 
розміщення ділянок систематичне. Об'єктом дослідження є кукурудза на зерно після 
озимої пшениці. В досліді використовували гібрид ДКС 2960. 

Схема досліду: Без внесення «Мочевин – К1» - контроль; Контроль + 0,5 л/га 
«Мочевин – К1»; Контроль + 1,0 л/га «Мочевин – К1»; Контроль + 1,5 л/га «Мочевин – 
К1». 

Предмет, обєкт досліджень. Вплив різних норм добрива «Мочевин-К1» на 
продуктивність кукурудзи на зерно вивчали в польовому досліді, який проводили у 2011-
2013 рр. у СТОВ «Укрзернопром-Бердичів» Бердичівського району. Протягом 
вегетаційного періоду проводили біометричні виміри: висоти рослин, наростання сирої та 
сухої маси надземної частини кукурудзи.  

Виклад основного матеріалу. «Мочевин К1»(базове добриво) – посилює кореневу 
систему, біомасу рослин та їх імунну систему. Один літр «Мочевин К1» по своїй 
ефективності дорівнює 100 кг аміачної селітри або 10 кг кристалону чи гумісолу.  

Таблиця 1 
Вплив препарату «Мочевин – К1» на врожайність зерна кукурудзи  

2011-2013 рр., т/га 
 

Приріст до 1 варіанту 
Варіанти досліду 

Урожайність, 
т/га т/га % 

Без внесення «Мочевин 
– К1» - контроль 

7,85 – – 

Контроль + 0,5 л/га 
«Мочевин – К1» 

8,35 0,50 6,4 

Контроль + 1,0 л/га 
«Мочевин – К1» 

9,87 2,02 25,7 

Контроль + 1,5 л/га 
«Мочевин – К1» 

9,54 1,69 21,5 

НІР05, ц/га 0,87  
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На формування продуктивності сільськогосподарських культур впливає, перш за 
все, забезпеченість ґрунту поживними речовинами у засвоюваній формі. Створити 
сприятливі умови живлення можна шляхом застосування добрив. У зв’язку з цим, ми 
вивчали вплив Мочевин – К1 на урожайність зерна кукурудзи (табл. 1). 

Згідно даних таблиці 1, без застосування препарату одержали 5,56 т/га зерна 
кукурудзи. Внесення препарату сприяло збільшенню урожайності зерна кукурудзи. 
Приріст урожаю зерна залежно від норм препарату становив 0,50-2,02 т/га або 6,4-25,7 %. 

Висновки. Результати проведених досліджень і узагальнення даних літературних 
джерел дозволяють зробити наступні висновки: 

1. Оптимальною нормою мінеральних добрив при вирощуванні кукурудзи гібриду 
ДКС 2960. Вона забезпечила одержання врожаю зерна на рівні 9,87 т/га, що на 25,7 % 
вище контролю. 

2. Мінеральні добрива позитивно позначились на елементах продуктивності 
врожаю (кількості початків на 1-й рослині, їх масі, масі зерен з 1-го початку), які 
збільшувались при збільшенні дози препарату у складі повного мінерального добрива і 
максимальних позначок досягали у варіанті з внесенням 1,0 л/га Мочевин – К1. 
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ЗАСТОСУВАННЯ ОКСИДУ КАЛЬЦІЮ – ЕКОБЕЗПЕЧНИЙ ШЛЯХ 

УТИЛІЗАЦІЇ ОРГАНІЧНИХ ВІДХОДІВ ТВАРИННИЦТВА 
 

Кока Б.С., студентка * 
 
Розглянуто яким чином впливає застосування незнезаражених органічних відходів 

у вигляді безпідстилкового гною на екосистему ґрунту. Проаналізовано методи 
знезаражування органічних відходів тваринництва (гною). Досліджено вплив різної 
кількості оксиду кальцію на ефективність знезаражування безпідстилкового гною.  

Постановка проблеми. Сучасні технології у скотарстві передбачають утримання 
худоби без підстилки. Рідку фракцію безпідстилкового гною застосовують як органічне 
добриво для підживлення сільськогосподарських культур [2, 6, 7]. Проте таке 
застосування не гарантує безпеки, щодо ветеринарно-санітарних вимог до органічних 
добрив. Так, гнойові стоки, що надходять на поля зрошення, містять значну кількість яєць 
гельмінтів, які на глибині орного шару зберігають свою життєздатність (близько 30 %) 
впродовж 2 років спостереження [5, 7]. За дослідженнями іноземних авторів M. I. Black, P. 
V. Scarpino [8], яйця аскарисів здатні виживати в ґрунті не менше 7 років. Таким чином, 
накопичення та застосування органічних відходів тваринництва у вигляді 
безпідстилкового гною призводить до змін взаємозв’язків, що еволюційно склалися в 
екосистемах, а відповідно і до порушення їх природної функції самоочищення [3, 7].  

Аналіз останніх досліджень. В. О. Васильєв [2] на основі власних досліджень та з 
посиланням на інші джерела відмічає, що біологічна очистка в аеротенках не можуть бути 
рекомендовані для проектування систем знезаражування гною з метою безпечної його 
утилізації в якості добрива.  

Ефективність застосування хімічних засобів для дезінвазії безпідстилкового гною 
                                                            
* Науковий керівник - к.с.-г.н, асистент Рябцева Н. О. 
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залежить від їх концентрації, кратності застосування та температури розчину. Однак Л. І. 
Луценко [5] наголошує на здатності яєць та личинок паразитів виживати після дії 
більшості хімічних дезінфектантів у концентраціях згубних для патогенних 
мікроорганізмів. Недослідженим лишається питання безпечної утилізації суміші після 
проведення процесу знезаражування хімічними реагентами. 

На думку ряду дослідників, зокрема В. О. Васильєва, Н. В. Філіппова, М. М. 
Швецова [2], термічний спосіб є досить ефективний метод знезаражування гною, проте 
потребує значних витрат енергії.  

Таким чином, враховуючи екологічну небезпеку незнезараженого гною, але 
зважаючи на його цінність як засобу підвищення родючості ґрунтів, ми застосували метод 
термохімічного знезаражування органічних відходів тваринництва оксидом кальцію з 
можливістю подальшої утилізації отриманої суміші в якості екобезпечного 
меліоративного добрива. 

Мета досліджень – обґрунтувати оптимальну норму застосування оксиду кальцію 
для знезаражування безпідстилкового гною. 

Об'єкт дослідження – гігієнічні показники гноє-вапняної суміші (гній 
безпідстилкового утримання + оксид кальцію) за різного співвідношення компонентів. 

Методика досліджень Дослідження процесу знезаражування органічних відходів 
тваринництва проводилося на базі Житомирської обласної державної лабораторії 
ветеринарної медицини. Дослід передбачав внесення оксиду кальцію у наступних 
пропорціях: Контроль - гній без оброблення СаО; Дослід 1 – Гній (67,0 %) + СаО (33,0 %); 
Дослід 2 – Гній (83,0 %) + СаО (17,0 %); Дослід 3 – Гній (91,0 %) + СаО (9,0 %); Дослід 4 – 
Гній (95,0 %) + СаО (5,0 %). 

Дезінвазійний вплив оксиду кальцію оцінювали після проведення термохімічної 
реакції. Наявність яєць гельмінтів визначали за методом Фюллеборна та послідовних 
промивань (Котельников Г. А., 1974) [4]. Видову диференціацію здійснювали за 
визначником “Атлас гельмінтів тварин” (Дахно І. С. та ін., 2001) [1]. Контроль 
ефективності дезінвазії проводили шляхом мікроскопічного дослідження тест-проб 
(Котельников Г. А., 1974) [4]. Життєздатність яєць і личинок гельмінтів оцінювали за 
методикою Г.А. Котельникова (1974) [4]. Для оцінювання ефективності знезаражування 
застосували показник інтенсефективності (ІЕ), який означає відсоток паразитів, які 
загинули після проведення процесу знезаражування, щодо загальної їх кількості у 
досліджуваній суміші. 

Виклад основного матеріалу. Встановлено, що застосування оксиду кальцію за 
вмісту 33 % (дослід 1) в складі гноє-вапняної суміші спричинило 100,0 % ефективність 
знезаражування (табл. 1).  

Таблиця 1 
Ефективність знезаражування за варіантами дослідів, %. 

 
Варіанти 

Яйця гельмінтів 
Дослід 1 Дослід 2 Дослід 3 Дослід 4 

Fasciola hepatiсa 100%

 

2%

98%

 

96%

4%

 

14%86%

 

Trichostron-gylus sp. 100%

 

5%

95%

 

13%87%

 
50%

50%

 
 
У досліді 2 – гній (83 %) + СаО (17 %), зі зменшенням хімічного реагенту майже на 

50 %, аналіз відібраних зразків свідчив про подібну закономірність – інтенсефективність 
сягала 95,0-97,8% (Р<0,05). Відмічено, що вміст СаО у кількості 17,0 % спричинив 
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значний деструктивний вплив (до руйнування) на оболонки яєць Fasciola hepatiсa та 
Trichostrongylus sp.  З’ясовано, що зменшення концентрації оксиду кальцію в складі 
суміші до 9,0 % було неефективним із точки зору дезінвазійної дії - інтенсефективність 
застосування СаО для дезінвазії гною, контамінованого трихостронгілідами, складала 87,5 
% (P<0,05), а фасціолами – 95,7 %. У досліді 4, в якому використана найменша кількість 
СаО (5%), дезінвазійний ефект був найменшим. Так, інтенсефективність застосування 
СаО для збудників Fasciola hepatiсa у зазначеному варіанті становила близько 85,6 % 
(P<0,05), для збудників Trichostrongylus sp. – 50 %.  

Висновки. Застосування оксиду кальцію у кількості 5,0-9,0% є малоефективним з 
точки зору знезаражування безпідстилкового гною. Використання оксиду кальцію у 
кількості 17-33% дозволяє ефективно знезаразити інвазійно небезпечні органічні відходи 
тваринництва, що в свою чергу вирішує проблему їх безпечної утилізації шляхом 
використання як екобезпечної гноє-вапняної суміші. 
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ВПЛИВ НОРМ МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ НА УРОЖАЙ І ЯКІСТЬ 

ОЗИМОГО ТРИТИКАЛЕ В УМОВАХ ПОЛІССЯ 
 

Кушнір Т.В., магістрант * 
 
Застосування аміачної селітри по етапах органогенезу (N30 ІІІ + N60 ІІІ, N90 ІІІ-V 

етап), можна впливати на збільшення вмісту азоту в грунті та отримати значно більшу 
врожайність. Застосування аміачної селітри на формувало врожайність зерна в 
середньому на рівні 42,7-50,9 ц/га. 

Постановка проблеми: одним з найважливіших завдань агропромислового 
комплексу України в сучасних соціально-економічних умовах є суттєве збільшення і 
стабілізація виробництва продовольчого і кормового зерна і, в першу чергу, зерна ведучих 
озимих зернових культур. Зернове господарство - це основа всього 
сільськогосподарського виробництва. Зернові культури відіграють провідну роль у 
структурі посівних площ. Так, від зерна і продуктів його переробки значною мірою 
залежить і могутність держави, і добробут її населення.  

                                                            
* Науковий керівник - к.с.-г. н., доцент Довбиш Л.Л. 
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Мета роботи: полягaлa у вивчені, впливу різних норм мінеральних добрив і строків їх 
внесення нa урожaйність тa якість зернa сорту тритикaле озимого Поліський 7 в умовaх 
Зaхідного Полісся Укрaїни. Для вирішення цього були постaвлені нaступні зaвдaння: 

- вивчити вплив різних норм мінерaльних добрив нa формувaння елементів 
структури врожaю; 

- проaнaлізувaти вплив норм добрив нa формувaння основних структурних 
елементів продуктивності тритикaле озимого. 

Об'єкт досліджень: процес формувaння продуктивності тa якості зернa тритикaле 
озимого нa дерново-підзолистих супіщaних ґрунтaх зaлежно від видів тa строків внесення 
aзотних добрив. Предмет досліджень: сорт тритикaле озимого Поліський 7, aзотні 
добривa (селітрa), норми тa строки внесення добрив, урожaйність, якість зернa, 
економічнa ефективність вирощувaння. 

Результати досліджень. Польові дослідження проводились у ІІІ селекційній 
сівозміні Волинського інституту АПВ Луцького району Волинської області. Рельєф 
дослідних ділянок рівнинний. Ґрунти – дерново-підзолисті супіщані. Досліди закладались 
у трьохкратній повторності, розмір облікової ділянки – 35 м2. Для озимого тритикале 
попередник горох. Агротехніка вирощування зернових культур – загальноприйнята для 
зони Західного Полісся України. Строки сівби, норми висіву, дози мінерального живлення 
для кожної культури зокрема, здійснювалися згідно схеми дослідів. Перед посівом насіння 
знезаражували препаратом Вітавакс 200ФФ. Протягом 2011-2013 рр. вивчали 
ефективність застосування різних строків і норм мінеральних добрив в посівах 
районованого для зони Полісся України озимого тритикале сорту Поліський 7 (селекції 
ННЦ „Інститут землеробства УААН”) та їх вплив на врожайність. 

Найбільш важливим фактором системи керування продуктивністю є строки 
внесення та дози азотних підживлень по етапах органогенезу впродовж весняно-літньої 
вегетації залежно від часу їх відновлення, структури агроценозу, ступеня розвитку рослин, 
попередника, забезпеченості грунту поживними речовинами. 

Таблиця 1 
Схема досліду 

 

№ п/п Варіанти досліду 

1. Контроль (без добрив) 
2. Р60К120 – фон в передпосівну культивацію 
3. Фон – N30  з осені в передпосівну культивацію 
4. Фон N60, де N30 з осені + N30 відновлення весняної вегетації 

5. 
Фон N90, де N30 з осені + N30 відновлення весняної вегетації + N30 вихід 
в трубку 

Примітка: облікова площа – 35 м2, повторність досліду – 3 разова. 
 
Вагомі прирости урожаю зерна тритикале озимого були від застосування 

мінеральних добрив, особливо повного удобрення. Так, від збільшення N60Р60К60 урожай 
зерна збільшився порівняно з контролем на 1,48 т/га, а від застосування повного 
мінерального живлення (N120Р120К120) за роздрібненого внесення азотних добрив (частину 
до посіву і частину весною у вигляді дворазового підживлення N30 і N60 (ІV етап) приріст 
врожаю на ІІІ етапі становив 1,95 т/га. В проведених дослідженнях 2011-2013 рр. 
максимальне збільшення врожаю зерна тритикале озимого досягнуто при застосуванні 
повних мінеральних добрив, особливо азотних. Якщо у варіанті, де його не застосовували 
(варіанти 1, 2), урожайність зерна становила 3,14-3,44 т/га, то при внесенні N30-60-90 на фоні 
Р60К120 (варіанти 3, 4, 5,) вона була на рівні 4,27-5,09 т/га. Урожайність від внесення азоту 
зросла відповідно на 1,13-2,38 т/га. НІР для досліду становив 0,37 т/га. 
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Таблиця 2 
Вплив норм внесення азотних добрив на врожай зерна озимого тритикале сорту 

Поліський 7 (2011-2013 рр.) 
 

Врожайність, т/га № 
п/п 

Схема досліду 
середнє ±до контролю ±до фону 

1. Контроль (без добрив) 3,14 – – 
2. Р60К120 – фон 3,44 0,31 – 
3. Фон+N30 осінь під культивацію 4,27 1,13 0,83 
4. Фон+N30 осінь + N30 ІІІ етап 4,52 1,39 1,08 
5. Фон+N30 осінь + N30 ІІІ етап + N30 V етап 5,09 1,95 1,65 
 НІР05 0,37   

 
Отже, застосування аміачної селітри по етапах органогенезу (N30 ІІІ + N60 ІІІ, N90 

ІІІ-V етап), можна впливати на збільшення вмісту азоту в грунті та отримати значно 
більшу врожайність. Застосування аміачної селітри на 3-5 варіантах формувало 
врожайність зерна в середньому на рівні 4,27-5,09 т/га. 

Висновки. В результаті досліджень встановлено що: на дерново-підзолистому 
супіщаному ґрунті Західного Полісся України по попереднику горох оптимальною дозою 
мінеральних добрив для тритикале озимого сорту Поліський 7 є N90Р60К120, де N30 
вносилось до посіву + N30ІІІ+N30V етапах органогенезу: 

 на агрофоні N90Р60К120  врожайність зерна становила в середньому  5,9 т/га; 
 внесення фосфорно-калійних добрив в дозі Р60К120 (без участі сухих азотних 

добрив) погектарний збір зерна не перевищував 3,44 т/га. 
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ВИДІЛЕННЯ СТІЙКИХ ФОРМ КАРТОПЛІ ДО 
КУЛЬТУРАЛЬНОГО ФІЛЬТРАТУ ГРИБА FUSARIUM 
OXYSPORUM БІОТЕХНОЛОГІЧНИМИ МЕТОДАМИ 

 
Хомич Т.О.,студентка * 

 
Анотація. Методом брунькових варіацій при використанні як селективного 

фактору культурального фільтрату гриба Fusarium oxysporum в умовах in vitro виділені 
стійкі форми картоплі сорту Луговська. 

Постановка проблеми. Поміж особливо небезпечних збудників хвороб великої 
шкоди картоплі завдають гриби роду Fusarium spp.,: F. sambucinum Fuck., F. solani (Mart.) 
Sacc., F. oxysporum (Schl.) Snyd. et Hans., F. avenaceum (Fr.) Sacc., які викликають суху 
фузаріозну гниль та беруть участь у патогенезі змішаних гнилей [1].  Втрати бульб від 

                                                            
* Науковий керівник - к.б.н., доцент Іващенко І.В. 
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хвороби при зберіганні становлять 7-11%, а в деяких випадках сягають 30-50%. [2, 3].  Для 
зниження шкідливої дії сухої фузаріозної гнилі доцільним є використання стійких сортів. 
В зв’язку з розвитком методів біотехнології проводиться пошук нової стратегії в селекції 
картоплі. Актуальним є створення нових методів індукції і виявлення сомаклональних 
змін, їх селективний відбір. Роботи по виявленню сомаклональної мінливості у 
найважливіших сільськогосподарських культур ведуться у всьому світі [5]. 

Мета досліджень: виділення стійких форм картоплі до культурального  фільтрату 
гриба Fusarium oxysporum. Предмет досліджень: селективний відбір стійких форм 
картоплі до культурального фільтрату гриба Fusarium oxysporum в умовах in vitro. Об'єкт 
досліджень: рослини картоплі сорту Луговська, вирощені в умовах in vitro. 

Методика досліджень. Для ідентифікації збудників сухої фузаріозної гнилі 
картоплі використовували методи, описані В.І.Білай [1]. Характер розвитку 
культуральних і морфологічних ознак фузаріїв вивчали при культивуванні їх на сусловому 
агарі, середовищі, описаному В.І.Білай [1], рідкому середовищі Чапека [7]. Фітотоксичні 
властивості збудників вивчали на рослинах картоплі, вирощених in vitro. В роботі 
використані методи світлової мікроскопії. Пробіркові рослини картоплі сорту Луговська 
вирощували в умовах in vitro на середовищі Мурасіге та Скуга [4]. Як селективний фактор 
для відбору стійких генотипів картоплі застосовували культуральний фільтрат гриба 
Fusarium oxysporum, вирощений на рідкому середовищі Чапека.   

Результати досліджень. Схема експерименту включала індукцію мінливості за 
допомогою токсичного культурального фільтрату гриба з наступним відбором стійких 
форм. Відбір проводили не на клітинному рівні, а використовуючи метод брунькових 
варіацій, щоб уникнути залежності від процесу регенерації. Пробіркові рослини картоплі  
розрізали на черенки і висаджували  на селективне середовище, яке складалось із 
середовища Мурасіге та Скуга і культурального фільтрату гриба Fusarium oxysporum. 
Підбір сублетальної концентрації здійснювався розбавленням культурального фільтрату 
середовищем вирощування (табл.1).   

Таблиця1 
Реакція рослин картоплі на вміст культурального фільтрату Fusarium 

oxysporum в селективному середовищі 
 

довжина на 17 день, мм 
Сорт Штами 

Концентрація 
культурального 
фільтрату у % стебло корінь 

стан рослин 

контроль 0 80 15 зелені 
10 82 16 зелені 

25 
30 

30 
25 

- 
- 

пригнічений ріст, 
хлороз, некроз, 

скручування листя 
50 Загинули Загинули загинули 

70 Загинули Загинули загинули 

1 

100 Загинули Загинули загинули 

30 20 - 
пригнічений ріст, 
хлороз, некроз, 

скручування листя 

Луговська 

2 

50 Загинули Загинули загинули 
 
Присутність культурального фільтрату в середовищі культивування веде до 

інгібування росту пагонів і коріння, яке посилюється при збільшенні концентрації 
культурального фільтрату. Так, на сімнадцяту добу культивування при концентрації 
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культурального фільтрату 70%, 50%  пробіркові рослини загинули. При концентрації 25 – 
30% - спостерігався пригнічений ріст рослин, пожовкнення, скручування листя,  
дрібнолистість, хлороз, некротизація, пізніше - загибель рослин. Поодинокі  рослини 
залишились життєздатними, їх мікроклонально розмножували на середовищі  Мурасіге та 
Скуга і знову висаджували на селективне середовище з сублетальною концентрацією 30%.  

Таблиця 2 
Динаміка відбору рослин картоплі в умовах in vitro на стійкість до  

культурального фільтрату Fusarium oxysporum 
 

число рослин 
номер пасажу 

концентрація культурального 
фільтрату в % всього стійких 

1 30 50 5 
2 - 25 25 
3 30 25 3 

 
Рослини, які вижили на другому селективному середовищі  мікроклонально 

розмножували і тестували на стійкість до стресового фактору. Визначення резистентності 
виділених форм картоплі до культурального фільтрату Fusarium oxysporum показало, що 
80 із 100 листків рослин лишались зеленими і тургоросцентними в токсичному 
середовищі протягом тестування (сім діб). Контрольні рослини загинули. Через 20 діб всі 
рослини загинули. Отже, абсолютно імунних форм картоплі до культурального фільтрату 
гриба не виявлено, але вони мали вищу відносну стійкість, ніж контроль. 

Висновки. В результаті проведених експериментів, використовуючи селективні 
фактори, а саме культуральний фільтрат гриба, виділили три рослини картоплі, стійких до 
культурального фільтрату Fusarium oxysporum. 
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ПРЕПАРАТІВ У СИСТЕМІ ЗАХИСТУ КАРТОПЛІ ПРОТИ МОКРОЇ 

БАКТЕРІАЛЬНОЇ ГНИЛІ 
 

Хаєцький М.Л., магістр * 
 
Вивчено вплив препаратів хімічного та біологічного походження на розвиток 

мокрої бактеріальної гнилі картоплі в лабораторних та польових умовах. Встановлено 
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найвищу ефективність у препаратів Лікар рослин,з.п. та Фітодоктор, з.п. Встановлено 
ефективну дію цих препаратів як в лабораторних, так і в польових умовах. 

Постановка проблеми. Мокра бактеріальна гниль – надзвичайно шкідливе та 
розповсюджене захворювання картоплі, особливо в період зимового зберігання врожаю. 
Основними збудниками хвороби є бактерії роду Pectobacterium, зокрема Pect. carotovorum 
subsp. carotovorum та Pect. carotovorum subsp. аtrosepticum [1, 2]. Мокра бактеріальна 
гниль картоплі уражує як надземні, так і підземні органи у всі фази розвитку рослин і 
проявляється на більшості сортів спочатку в прикореневій частині стебла у вигляді 
почорніння його тканини, а пізніше – в загниванні бульб у полі та в період зберігання 
врожаю [4]. Важливим та необхідним елементом будь-якої системи захисту є застосування 
пестицидів. [3].  

Тому визначення найбільш ефективних пестицидів та встановлення оптимальних 
норм їх застосування є досить актуальним. 

Аналіз останніх досліджень та постановка завдання. Збудники мокрої 
бактеріальної гнилі є раневими патогенами, які здатні проникати в бульби і викликати їх 
первинне зараження лише при наявності пошкоджень перидерми [1, 2]. Розповсюдження 
бактерій у бульбах здійснюється за допомогою ферментів. За сприятливих умов для 
розвитку бактеріальних гнилей та достатньої кількості інфекційного матеріалу бульби в 
партіях картоплі загнивають протягом 10–14 днів. Проте інтенсивність ураження бульб 
бактеріозом залежить від стійкості сорту до захворювання. Тому вивчення 
розповсюдження мокрої бактеріальної гнилі на різних за стійкістю сортах картоплі є 
досить актуальним [4, 5]. 

Обєкт досліджень. Збудники мокрої бактеріальної гнилі, зокрема бактерії роду 
Pectobacterium. Предмет досліджень. Вивчення впливу препаратів хімічного та 
біологічного походження на розвиток мокрої бактеріальної гнилі картоплі в лабораторних 
та польових умовах. 

Методика досліджень. Бактерицидні властивості випробовували у наступних 
фунгіцидів: Татту к.с., Ридоміл Голд МЦ 68 WP в.г. (еталон), Чемпіон з.п., Лікар рослин 
з.п. та Фітодоктор з.п. Визначення найбільш ефективних концентрацій препаратів 
проводили у лабораторних умовах методом додавання робочих розчинів пестицидів до 
поживного середовища, на яке потім висівали чисту культуру збудника мокрої 
бактеріальної гнилі.  

Результати досліджень. У результаті вивчення впливу пестицидів на розвиток 
бактерій виду Pect. carotovorum subsp. сarotovorum нами було встановлено, що 
найінтенсивніший ріст збудника спостерігався у контролі, де не використовували жодного 
із препаратів.  

Серед випробовуваних препаратів найбільшу ефективність щодо пригнічення росту 
збудника мокрої гнилі було виявлено у біопрепарату Фітодоктор, з.п. з концентрацією 
робочого розчину 15,0 г/л. З-поміж хімічних препаратів досить високу ефективність 
проявив Лікар рослин, з.п. у концентрації 5,0 г/л.  

Найнижчий пригнічуючий ефект щодо формування колоній Pect. carotovorum 
subsp. сarotovorum відмічено у фунгіциду Татту, к.с. з концентрацією застосування 6 мл/л. 
При використанні фунгіциду Татту ми спостерігали формування типових для збудника 
мокрої гнилі колоній, що з часом збільшувались у розмірі. 

При випробуванні фунгіциду Чемпіон, з.п. в лабораторних умовах було 
встановлено оптимальну норму його застосування, яка складала 6 г/л. При випробуванні 
ряду пестицидів незначну ефективність порівняно з іншими препаратами було виявлено у 
фунгіциду Ридоміл Голд МЦ 68 WP, в.г. у концентрації 5,0 г/л. Найбільш оптимальні 
концентрації препаратів, встановлені лабораторними дослідженнями, надалі 
випробовували в польових умовах на різних за стійкістю сортах картоплі. 

В результаті проведених польових досліджень нами встановлено, що ступінь 
ураження мокрою бактеріальною гниллю варіював в залежності від природної стійкості 
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сорту до фітопатогенних бактерій роду Pectobacterium. Так, для сорту Слов’янка цей 
показник складав 4,3%, для сорту Веста – 21,9% та для сорту Тетерів – 38,9%. 

Передсадивне застосування хімічних та біологічних препаратів суттєво зменшило 
розвиток хвороби у досліджуваних сортів. Зокрема у відносно стійкого сорту Слов’янка 
найменший ступінь ураження був при застосуванні Лікаря рослин, з.п. (2,0%), а 
найбільший – при використанні біопрепарату Фітодоктор, з.п. 

У сорту Веста, що характеризується середньою стійкістю до патогена, всі 
препарати проявили досить високу ефективність дії щодо пригнічення розвитку мокрої 
бактеріальної гнилі. Проте найкращими параметрами дії відзначився Лікар рослин, з.п. 
При передсадивній обробці інфікованих патогеном бульб ступінь ураження зменшився до 
12,1%, що майже вдвічі менше, як у контролі. 

Для сприйнятливого до бактеріозу сорту Тетерів застосування всіх досліджуваних 
препаратів виявилось ефективним. Але найменше захворювання розвивалось у варіанті, де 
застосовували Лікар рослин, з.п. (20,5%), а найбільше – при використанні Фітодоктора, 
з.п. (29,0%). 

Висновки. Отже, в результаті випробування ряду препаратів різного походження у 
лабораторних умовах нами було виділено найбільш ефективні з них, а саме: Лікар рослин, 
з.п. та Фітодоктор, з.п., що максимально сповільнювали ріст та інтенсивність формування 
колоній, в польових умовах нами також був виділений фунгіцид Лікар рослин, з.п., 
ефективність дії якого в залежності від стійкості сорту становила 44,7–53,5%.  
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ОЦІНКА СОРТІВ КАРТОПЛІ НА СТІЙКІСТЬ ДО АЛЬТЕРНАРІОЗУ В 

УМОВАХ ПОЛІССЯ УКРАЇНИ 
 

Іванова Ю. О., магістр * 
 
Наведено результати оцінки сортів картоплі на стійкість до збудників 

альтернаріозу за вегетативною поверхнею. Виділено найбільш стійкі до альтернаріозу 
сорти для кожної з груп стиглості – Ластівка (ранні); Доброчин (середньоранні); 
Луговська (середньостиглі); Ракурс (середньопізні). 

Постановка проблеми. Альтернаріоз або рання суха плямистість картоплі є 
широко розповсюдженою хворобою, яка за своєю шкідливістю (втрати врожаю в деякі 
роки сягають 40%) не поступається іншим відомим захворюванням цієї 
сільськогосподарської культури [1]. Збудниками альтернаріозу картоплі є два види грибів 

                                                            
* Наукові керівники: д.с.-г.н., професор Положенець В. М., к.с.-г. н., асистент Журавська І. А 
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роду Alternaria: Alternaria solani (Ell. et Mart.) та Alternaria alternatа Keissler. Одним із 
головних напрямків у системі захисту картоплі від альтернаріозу є створення та 
впровадження у виробництво сортів, які мають високу стійкість до збудників цієї хвороби. 
Застосування сортів із високою стійкістю до альтернаріозу дає змогу не лише знизити 
витрати на застосування засобів захисту, але й отримати високі і стабільні врожаї.  

Аналіз останніх досліджень та постановка завдання. Останні офіційні видання з 
описом сортів картоплі [3] містять відомості щодо їх стійкості до багатьох хвороб, 
зокрема стеблової нематоди, фітофторозу, парші звичайної, проте відносно альтернаріозу 
така інформація відсутня. Основні узагальнені праці щодо альтернаріозу картоплі не 
містять оцінок стійкості до цієї хвороби більшості сортів картоплі [4, 5]. Відомі 
результати з оцінювання стійкості картоплі до фітофторозу [6] не можуть бути 
безпосередньо використані для альтернаріозу, оскільки між збудниками цих двох дещо 
споріднених хвороб є певні відмінності.  

Метою проведення досліджень було визначення стійкості сортів картоплі до 
альтернаріозу польовим та лабораторно-польовим методами в умовах Полісся України, а 
також аналіз та узагальнення результатів, отриманих за ними обома.  

Результати досліджень. Аналіз отриманих результатів показує, що в цілому 
стійкість до альтернаріозу в ранніх сортів є нижчою, ніж у більш пізніх. Різниця між 
оцінками стійкості за обома методами не перевищує одного ступеня, що опосередковано 
свідчить про достовірність отриманих результатів. Оцінки стійкості за обома методами в 
більшості випадків співпадають – є однаковими для 12-ти із 17-ти сортозразків. У решті 5-
ти випадках стійкість за польовим методом є вищою в чотирьох сортів (Кобза, Альвара, 
Адретта, Промінь) і нижчою лише для одного – Дубравка. Отже, у порівнянні з польовим, 
лабораторно-польовий метод оцінює стійкість із невеликим її заниженням. Хоча, 
можливо, збільшення кількості років, за якими досліджується стійкість польовим методом 
сприятиме кращій збіжності результатів для обох методів.  

При розрахунках індексу ураження було виявлено, що діаметр пошкодженої 
тканини не є вичерпною інформацією щодо стійкості сорту до альтернаріозу. Зокрема, 
такий діаметр є однаковим (48 мм) і для раннього сорту Незабудка (стійкість низька, 

Х 28,8), і для середньораннього сорту Фантазія (стійкість середня, Х 17,7). Отже, такі 
складові індексу ураження, як бал спороношення та тривалість інкубаційного періоду, 
відіграють важливу роль для точного визначення стійкості сортів картоплі до 
альтернаріозу. Загалом при визначенні складових індексу ураження визначено пряму 
залежність стійкості сорту до альтернаріозу від тривалості інкубаційного періоду та 
обернену – до діаметру пошкодженої тканини. 

Загалом, у кожній із груп стиглості з урахуванням результатів оцінювання стійкості 
обома методами можна виділити такі, більш стійкі до альтернаріозу, сорти: ранні сорти – 
Ластівка, стійкість середня; середньоранні сорти – Доброчин, стійкість середня; 
середньостиглі сорти – Луговська, стійкість висока; середньопізні сорти – Ракурс, 
стійкість висока. 

Самою низькою виявилась стійкість до альтернаріозу середньораннього сорту 
Альвара – за лабораторно-польовим методом Х 38,2 та 2,7 бали за польовим. 

Висновки. За результатами оцінки стійкості сортів картоплі до альтернаріозу 
польовим та лабораторно-польовим методами визначено найбільш стійкі сорти в кожній 
групі стиглості – Ластівка (ранні); Доброчин (середньоранні); Луговська (середньостиглі); 
Ракурс (середньопізні). Застосоване в роботі узагальнення оцінок стійкості, отриманих 
різними методами, дозволяє зменшувати похибки оцінювання. Різниця між оцінками 
стійкості за обома методами не перевищує одного ступеня, що опосередковано свідчить 
про достовірність отриманих результатів. Виділені сорти картоплі з підвищеною стійкістю 
до альтернаріозу доцільно використовувати у виробництві та селекційній роботі. 

Перспективи подальших досліджень. Подальша робота в даному напрямку 
полягає у розширенні досліджень на інші сорти картоплі, а також у порівнянні та 
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комплексуванні оцінок стійкості сортів картоплі до альтернаріозу, що отримані за 
допомогою других методів. 

 
Список використаної літератури 

1. Дорожкин Н. А. Болезни картофеля / Н. А. Дорожкин, С. И. Бельская. – Минск : 
Наука и техника, 1979. – 248 с. 

2. Положенець В. М. Хвороби і шкідники картоплі / В. М. Положенець, 
І. А. Марков, П. О. Мельник. – Житомир : Полісся, 1994. – 242 с. 

3. Иванюк В. Г. Гифомицеты – возбудители пятнистостей паслёновых культур 
(особенности патогенеза и способы подавления паразитической активности) : дис. на 
соиск. уч. степ. д-ра биол. наук. – Минск, 1978. – 255 с. 

4. Иванюк В. Г. Защита картофеля от болезней, вредителей и сорняков / 
В. Г. Иванюк, С. А. Банадысев, Г. К. Журомский. – Минск : Белпринт, 2005. – 696 с. 

5. Положенець В. М. Випробування сортів картоплі на стійкість до фітофторозу / 
В. М. Положенець, Л. В. Немерицька, Ю. Ф. Руденко, Н. М. Плотницька // Вісник 
Львівського державного аграрного університету: Агрономія. – Львів : ЛДАУ. – 2006. – 
№ 10. – С. 291–295. 

6. Григорюк І. П. Залежно від погодних умов. Стійкість сортів картоплі проти 
грибних захворювань / І. П. Григорюк, Н. І. Войцешина, О. О. Тарасенко, В. М. Мицько // 
Картопля. – 2001. – № 4. – С. 14–15. 

7. Тэтэ Л. Г. Макроспориоз картофеля и разработка мер борьбы с ним в Полесье 
Украины : дис. на соиск. уч. степ. канд. сел.-хоз. наук. – Киев, 1972. – 158 с. 

8. Методичні рекомендації щодо проведення досліджень з картоплею / 
Куценко В. С., Осипчук А. А., Подгаєцький А. А. та інші. – Немішаєве : Інтас, 2002. –  
183 с.  

 
 

ЗМІШАНА ГНИЛЬ КАРТОПЛІ 
 

Шевчук О. А., магістр * 
 
На основі фітопатологічної експертизи встановлено: після зимового зберігання 

картоплі відходи у вигляді мокрої бактеріальної, сухої фузаріозної та змішаних гнилей в 
деяких селянських господарствах Полісся становлять 20%. 

Постановка проблеми. Змішані гнилі бульб в основному спричиняють гриби родів 
Fusarium, Phytophthora, Phoma, бактерії родів Pectobacterium, Bacillus; Pseudomonas [4]. 

Згідно з дослідженнями [3] в період зберігання картоплі відходи уражених гнилями 
бульб залежать від ступеня резистентності сортів [2]. 

Метою наших досліджень було вивчення, розповсюдження і шкідливість змішаних 
гнилей бульб в зоні Полісся України. 

Виклад основного матеріалу. Експерименти проводили в багатьох господарствах 
Волинської, Житомирської, Київської, Рівненської областей методом відбору бульб 
картоплі та наступної їх фітопатологічної експертизи [1]. 

Результати досліджень свідчать, що змішані гнилі бульб грибного, бактеріального і 
нематодного походження розвиваються протягом усього періоду зберігання картоплі, але 
найбільшої шкоди вони завдають навесні, коли температура повітря у сховищі становить 
понад 10°С. Істотної різниці в ступені ураження сортів залежно від регіону відбору проб 
нами не помічено. Так, зокрема у сорту Зов, кількість бульб, уражених гнилями восени 
після збирання врожаю становила 1,9–2,4 %, а навесні після зимового зберігання – 4,8–6,8 
%. 

                                                            
* Науковий керівник – к.б.н., доцент Немерицька Л. В. 
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У розвитку змішаних гнилей бульб переважну роль відігравали збудники хвороб із 
роду Pectobacterium (Pect. carotovorum subsp. atrosepticum, Pect. carotovorum subsp. 
carotovorum); Fusarium (F. sambucinum, F. solani, F. oxysporum); Phytophthora (Ph. 
infestans); Bacillus (Bac. mesentericus, Bac. polymyxa, Bac. mycoides); Pseudomonas (Ps. 
xanthochlora, Ps. fluorescens) та особини фітогельмінтів Ditylenchus destructor. 

Результати експериментів свідчать: жодна хвора бульба не мала характерних 
симптомів захворювання; на всіх уражених картоплинах спостерігалося комплексне 
захворювання. Найчастіше зустрічаються бульби з гнилями бактеріально-фузаріозного, 
фузаріозно-бактеріального, нематодно-бактеріального та нематодно-фузаріозно-
бактеріального походження. Досить часто, на нашу думку, розвитку змішаних гнилей 
сприяла стеблова нематода. 

Отже, в результаті фітосанітарної експертизи виявлено: найбільшої шкоди при 
зберіганні картоплі завдають змішані гнилі бульб, в патогенезі яких вирішальну роль 
відіграють гриби, бактерії і нематоди. Ураження картоплі змішаними гнилями бульб 
залежить від резистентності сорту, а частки бульб з симптомами захворювання після 
збирання врожаю становить 0,6–2,7 %, після зимового зберігання перевищує – 10,0 %. 

У розвитку змішаних гнилей бульб переважають гриби роду Fusarium (F. 
sambucinum, F. solani, F. oxysporum); бактерії роду Pectobacterium (Pect. carotovorum 
subsp. atrosepticum, Pect. carotovorum subsp. carotovorum) та особини нематод D. 
destructor. 

Фітопатологічна експертиза рослин під час вегетації та бульб при зберіганні 
врожаю показала: в поліській зоні країни збудники сухої фузаріозної та мокрої 
бактеріальної гнилей розповсюджені в усіх регіонах вирощування картоплі і призводять 
до досить істотних втрат урожаю та значного зниження його якості. Ступінь шкідливості 
збудників гнилей бульб залежить від запасу інфекції минулого року, якості садивного 
матеріалу, стійкості щодо них сортів, ґрунтово-кліматичних і метеорологічних умов року 
та рівня заходів захисту картоплі від шкідливих організмів. 

Результати фітопатологічних обстежень свідчать, що ураження збудниками хвороб 
на бульбах картоплі найактивніше проявляється через місяць після початку зберігання 
врожаю. Але максимальна кількість бульб з ознаками захворювання грибного, 
бактеріального і нематодного походження спостерігається навесні при перебиранні 
картоплі. Найпоширенішими хворобами при зберіганні бульб у більшості районів Полісся 
є мокра бактеріальна гниль, суха фузаріозна гниль, нематодна гниль, фомозна та змішані 
гнилі. Максимальна кількість уражених бульб залежно від партії і сорту, місця і умов 
зберігання картоплі, перевищувала 10 %.  

Інфекція збудників хвороб грибного, бактеріального і фітогельмінтозного 
походження може передаватися через садивний матеріал, минулорічні рештки хворих 
картоплин, механічне пошкодження бульб личинками комах, слимаками, через 
підморожені бульби, з водою, при різанні картоплі тощо. Бульби, уражені стебловою 
нематодою, фітофторою є «відкритими воротами» для проникнення інфекції збудників. 

Враховуючи високу інфекційну здатність бактеріозів і грибів, ми також 
досліджували розповсюдження збудників змішаних гнилей бульб грибного і 
бактеріального походження. В результаті цих досліджень нами встановлено найвищу 
інфекційну здатність серед збудників змішаних гнилей бульб у патогенів бактеріального 
походження. Так, одержаний за змиву з ураженої поверхні тари і сільгоспмашин інокулят, 
здатний був заразити здорові бульби мокрою гниллю здебільшого протягом однієї доби. 
Винятком були мішки з тканини та поліетиленові пакети зі штучно зараженими кільцевою 
гниллю бульбами, в яких інфекція збудника зберігались до 4 місяців. Майже зовсім не 
передається інфекція збудників грибного походження, зокрема родів Fusarium, 
Phytophthora, Phoma та інвазія нематод Ditylenchus destructor через заражену цими 
патогенами поверхню сільгоспмашин, тканинні, поліетиленові мішки і пакети. 

Висновки. При вивченні розповсюдження збудників змішаних гнилей від здорових 
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до хворих бульб за зберігання картоплі встановлено: збудники змішаних гнилей бульб 
роду Pectobacterium і Fusarium здатні передавати інфекцію від хворих до здорових бульб 
при зберіганні картоплі. 

Так, щодо мокрої бактеріальної гнилі дані третього обліку (наприкінці зберігання) 
показують, що кількість уражених бульб при додаванні 20 % зараженого матеріалу 
становить 26,9 %, або перезараження здорових бульб відбулося на 6,9 %. Аналогічне 
явище спостерігається і щодо сухої фузаріозної гнилі. Це слід враховувати при зберіганні 
бульб. 
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ЗБУДНИКИ КІЛЬЦЕВОЇ ГНИЛІ КАРТОПЛІ В УМОВАХ 
ПОЛІССЯ УКРАЇНИ 

 
Хильман І. А., магістр * 

 
Виділено високовірулентні штами бактерій збудника Соrynebacterium sepedonicum, 

зокрема 12 лП, 38 лП, 42лП, 55лП, 68лП. Три штами роду Соrynebacterium (107,92 л, 63 
лП) можуть служити за стандарти високого ступеня вірулентності. Вони передані в 
наукові установи для використання в селекції картоплі на стійкість проти бактеріозу.  

Постановка проблеми. Кільцеву гниль картоплі викликають фітопатогенні 
бактерії Соrynebacterium sepedonicum. Шкідливість кільцевої гнилі щорічно зростає, 
особливо в системі насінництва. Це пов’язано із широким впровадженням механізації при 
вирощуванні, збиранні і післязбиральної доробки врожаю. Шкодочинність хвороби різко 
збільшується за рахунок числа травмованих бульб. В роки епіфітотії втрати врожаю 
можуть сягати до 30%. Наразі розроблені методи щодо захисту картоплі від кільцевої 
гнилі, які включають профілактичні агротехнічні, фізичні та хімічні методи. При 
впровадженні у виробництво стійких до кільцевої гнилі сортів з’являються нові штами 
збудника Соrynebacterium sepedonicum, що ускладнює систему захисту картоплі від цього 
патогену. А тому названа проблема потребує вирішення. 

Аналіз останніх результатів досліджень. Кільцева гниль нині поширена на всій 
території України, спричиняючи значні втрати врожаю в період вегетації картоплі та при 
зберіганні бульб. У переважній більшості європейських країн ця хвороба є карантинним 
об’єктом [1]. 

Особливо небезпечна кільцева гниль для науково-виробничих установ, що 
виробляють еліту картоплі, бо в сприятливі для її розвитку роки ця хвороба є основною 
причиною для випробування насінницьких посівів, районованих, перспективних та 
дефіцитних сортів [2]. 

В умовах зберігання картоплі за високої температури і вологості повітря повністю 
гине від кільцевої гнилі близько 30% бульб, які в подальшому стають осередком для 
мокрої гнилі [4]. 

                                                            
* Наукові керівники: д.с.-г. н., професор Положенець В. М., к.б.н., доцент Немерицька Л. В. 
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Кільцева гниль викликається збудником Соrynebacterium sepedonicum. Її бактерії – 
нерухомі палички розміром 0,6 – 1,4 х 0,4 – 0,6 мкм [2]. 

При взаємовідносинах рослини-господаря з патогеном бактерії від материнської 
бульби проникають в стебла і закупорюють провідну систему, після чого рослини в’януть 
і поступово гинуть. Із стебел через столони бактерії переходять у молоді бульби і 
спричиняють загнивання їх судинного кільця, а пізніше, - й паренхімної тканини [5]. 

Об’єкт досліджень – кільцева гниль. Предмет досліджень – збудник кільцевої 
гнилі.  

Результати досліджень свідчать, що найбільш поширеними збудниками хвороб на 
бульбах при зберіганні виявилися Соrynebacterium sepedonicum, Pseudomonas fluorescens, 
Bacillus mesentericus, Fusarium solani, Phytophthora infestans. Суттєвої різниці в 
проходженні патологічного процесу в залежності від місця відбору бульб картоплі в 
господарствах різних форм власності не спостерігалося. 

При вивченні видового складу бактерій, виділених із уражених бульб картоплі 
кільцевою гниллю, весною, після зимового зберігання, нами виділені збудники: 
Соrynebacterium sepedonicum, Pseudomonas fluorescens, Bacillus mesentericus. У результаті 
проведення їх ідентифікацій на основі морфологічних і біохімічних тестів збудника 
Соrynebacterium sepedonicum було виділено п’ять штамів із яких два – мали високу 
вірулентність, або 40% від загальної кількості. 

У збудника Pseudomonas fluorescens лише один штам мав сильну патогенність, а 
решта три - відповідно середню і слабку. У збудника Bacillus mesentericus до групи 
слабкої, середньої і сильної патогенності було віднесено по одному штаму. 

Дослідження щодо вивчення біологічних особливостей збудника Соrynebacterium 
sepedonicum, Pseudomonas fluorescens, Bacillus mesentericus, виділених із уражених бульб 
картоплі після зимового зберігання на основі морфологічних, біохімічних і патогенних 
тестів здійснювали спільно з Інститутом мікробіології і вірусології ім. Заболотного. 

Для виділення патогенів бактерій збудників спочатку відбирали хворі бульби, а в 
подальшому з них виділяли за методом Бельтюкової (1968) як бактерії Соrynebacterium 
sepedonicum, так і Pseudomonas fluorescens, Bacillus mesentericus. 

В результаті проведення досліджень нами виділені штами, які ідентифіковані як 
збудники Соrynebacterium sepedonicum 12лП, 38лП, 42л, 55, 68. Але не всі штами 
протягом років досліджень зберегли свою патогенність. Зокрема 12лП, 42л з часом її 
втратили. Патогенними лишились штами 38лП, 55, 68. Саме з ними ми проводили свої 
подальші дослідження. Ці штами рекомендовані науково-дослідним установам для 
проведення цілеспрямованої селекційної роботи на стійкість до збудника кільцевої гнилі. 

Висновки. 1. Виділено високовірулентні штами бактерій збудника Соrynebacterium 
sepedonicum, зокрема 12 лП, 38 лП, 42лП, 55лП, 68лП. Вони передані в наукові установи 
для використання в селекції картоплі на стійкість проти бактеріозу. Три штами роду 
Соrynebacterium (107,92 л, 63 лП) можуть служити за стандарти високого ступеня 
вірулентності. 

2. При взаємодії рослин картоплі із збудниками бактеріальних хвороб відбуваються 
складні фізіолого-біохімічні процеси, які у нестійких до бактеріозів сортів знижують 
продуктивність, якість і смак бульб та інші їх цінні ознаки. 

Перспективи досліджень. З метою створення вихідного матеріалу з відносною 
стійкістю до кільцевої гнилі для цілеспрямованої селекції картоплі на цю ознаку доцільно 
в подальшому формували банк вірулентних штамів збудника Соrynebacterium 
sepedonicum.  
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ДО НЕЇ В УМОВАХ ДОСЛІДНОГО ПОЛЯ ЖНАЕУ 
 

Кіндрась Т., магістр * 
 

Встановлено, що урожайність сортів картоплі постійно змінюється в 
залежності від стійкості сортів до парші звичайної. Під час оцінки стійкості сортів 
картоплі до парші звичайної, було відмічено, що у сортів з тонкою перидермою 
утворюються великі розриви покривної тканини. 

Постановка проблеми. Однією з найбільш поширених і шкодочинних хвороб 
картоплі в умовах України є звичайна парша, збудниками якої є група (близько 30 видів) 
специфічних мікроорганізмів – актиноміцетів, найпоширеніший з яких Streptomyces 
scabies. [3] У окремі роки вона спричиняє великі збитки картоплярству, різко погіршуючи 
смакові, насінні та товарні якості бульб. Селекція картоплі на стійкість до парші звичайної 
ускладнюється відсутністю стійких сортів проти цього захворювання та складною 
залежністю розвитку хвороби від ґрунтово-кліматичних умов під час вегетації. [1] Саме 
тому виникає потреба у проведенні оцінки сортів картоплі на стійкість до парші звичайної 
в кожному окремому регіоні вирощування картоплі. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Парша звичайна характеризується 
високою шкодочинністю. Збудники хвороби знижують схожість бульб на 10–12%, 
зменшують продуктивність рослин на 25–30%, сприяють більш сильному ураженню бульб 
фітофторозом і різними видами гнилей. Крім того, парша значно зменшує масу бульб під 
час зберігання. Бульби з виразками звичайної парші погано зберігаються, часто 
уражуються збудниками сухих і мокрих гнилей [5]. 

Шкідливість парші проявляється і у погіршенні харчових якостей картоплі: 
знижуються смакові якості, збільшуються відходи при очищенні бульб, зменшується вміст 
крохмалю [4]. 

Мета і завдання досліджень. Метою досліджень було вивчення ступеня 
шкідливості парші звичайної та виділення стійких сортів картоплі до цього збудника. 

Для досягнення поставленої мети досліджень передбачалось вирішити наступні 
завдання: 

- визначити розповсюдженість і ступінь шкідливості парші звичайної картоплі; 
- вивчити типи виразкового захворювання парші звичайної на бульбах картоплі; 
- провести випробування сортів картоплі на стійкість до ураження бульб паршею 

звичайною; 
- дослідити ураження бульб картоплі збудником парші звичайної (St. scabies) в 

залежності від товщини перидерми. 
Об’єкт та предмет досліджень. Об’єкт досліджень – картопля, парша звичайна. 

Предмет досліджень – випробування сортів на стійкість. 
Виклад основного матеріалу. На основі проведених досліджень в агроекологічних 

умовах дослідного поля встановлено, що парша звичайна досить розповсюджене 
захворювання картоплі, яка уражує щорічно біля 30% врожаю. 

За період проведення досліджень з ознаками ураження паршею звичайною було 
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відібрано 90 зразків бульб сорту Поліська рожева та 77 – сорту Луговська. З них 44,4 і  
48 % бульб (відповідно до кожного сорту) мали тип захворювання у вигляді плоских 
виразок. Найрідше парша звичайна проявлялась у вигляді заглиблених виразок – не 
більше як 17,8 та 23,4 % відповідно. 

Висновок. В результаті проведених досліджень встановлено, що урожайність 
сортів картоплі постійно змінюється в залежності від стійкості сортів до парші звичайної. 
Під час оцінки стійкості сортів картоплі до парші звичайної, нами було відмічено, що у 
сортів з тонкою перидермою утворюються великі розриви покривної тканини. 
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ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ ПАСИНКУВАННЯ ТА 
КУЛЬТУРИ ВЕРХІВКОВОЇ МЕРИСТЕМИ В ОЗДОРОВЛЕННІ 

КАРТОПЛІ ВІД ДИТИЛЕНХОЗУ 
 

Олійник С., магістр * 
 
Наведені результати досліджень вказують на можливість використання методів 

пасинкування та культури верхівкової меристеми для оздоровлення сортів картоплі від 
стеблової нематоди. 

Постановка проблеми. Система захисту картоплі від стеблової нематоди містить 
профілактичні, фізичні, агротехнічні, хімічні та селекційно-насінницькі заходи [1, 2]. 
Одним радикальним методом щодо повного оздоровлення картоплі від інвазії Ditylenchus 
destructor є метод культури верхівкової меристеми. 

Аналіз останніх досліджень. Оздоровлення картоплі від збудників вірусних та 
бактеріальних хвороб за допомогою культури верхівкової меристеми широко 
використовується як в нашій країні, так і за кордоном [З, 4, 5]. Але інформація про 
можливе використання цього методу в оздоровленні картоплі від стеблової нематоди є 
досить обмеженою. З метою з’ясування цього питання нами проведені спеціальні 
експерименти. 

Об’єкт і предмет досліджень. Верхівкова меристема картоплі, етіоловані 
паростки, методи діагностики дитиленхозу. 

Виклад основного матеріалу. За результатами проведених обліків встановлено, 
що схожість рослин картоплі при посадці бульб, уражені нематодою, становила 79,1 %, в 
той час як у контролі – 100 %. 

У варіанті досліду, де висаджували уражені дитиленхозом бульби, кількість хворих 
бульб під час збирання врожаю становила 37,4 %. 

У вегетаційний період з хворих рослин протягом одного місяця зрізали пагони. 
Слід зауважити, що пагони виділяли тільки з візуально здорових рослин. Добре 
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приживання пагонів спостерігалось у випадку, коли протягом перших десяти днів під 
плівковим покриттям відносна вологість повітря становила 90–95 %. 

За результатами візуального спостереження та використання методу Бермана нами 
встановлено, що ступінь приживлення пагонів становив 82,8–83,5 %, а всі вирощені з них 
рослини були цілком здорові та не містили особин стеблової нематоди, хоча отримані 
вони були з уражених дитиленхозом посадкових бульб 

На основі візуального та мікроскопічного методів оцінки бульб, що отримані в 
наступних репродукціях від живців, не виявлено фітогельмінтів, які викликають 
дитиленхоз. 

Отже, вирощування рослин картоплі за допомогою живців з бокових пагонів 
дозволяє повністю оздоровлювали посадковий матеріал від стеблової нематоди. Вирощені 
з пагонів рослини картоплі давали в першому році середній урожай у різних варіантах 
досліду по 2,4–2,5 бульб, а в наступних бульбових репродукціях: перша – 7,1–7,4 та друга 
– 7,3–7,5 бульб на одну рослину. Коефіцієнт розмноження за роки досліджень становив 
124,4–138,7. 

При вивченні можливості оздоровлення картоплі від стеблової нематоди методом 
культури верхівкової меристеми за вихідний матеріал використовували бульби з 
симптомами ураження дитиленхозом. Після термообробки нематодних бульб за 
температури 35–37 °С протягом трьох тижнів з паростків картоплі вилучали меристему, 
яку культивували в умовах in vitro на поживному середовищі Мурасіга-Скуга. 

Результати експериментів щодо оздоровлення картоплі від дитиленхозу за 
допомогою вирощених з верхівкової меристеми уражених рослин картоплі показали 
повну відсутність інвазії стеблової нематоди як в рослинах, так і в бульбових 
репродукціях. 

Висновки. Оздоровлення картоплі від особин Ditylenchus destructor можна досягти 
за допомогою методу пасинкування з використанням бічних пагонів. 

Радикальним методом оздоровлення насіннєвого та селекційного матеріалу 
картоплі від дитиленхозу може бути використання культури верхівкової меристеми, 
отриманої з етіолованих вічок бульб, що уражені стебловою нематодою. 
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СТІЙКІСТЬ СОРТІВ КАРТОПЛІ ДО ФІТОФТОРОЗУ В УМОВАХ 

ДОСЛІДНОГО ПОЛЯ ЖНАЕУ 
 

Пермякова Г., магістр * 
 
У результаті оцінки сортів картоплі до фітофторозу по листках і стеблах в 

період вегетації встановлено, що відносну стійкість до збудника Ph. іnfestans проявили 
сорти Повінь і Косень 95, а низьку стійкість – сорти Багряна та Віринея. 
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Постановка проблеми. Головною причиною недобору врожаю і великих втрат при 
зберіганні бульб виступають хвороби та шкідники картоплі. 

Більшість збудників хвороб картоплі розпочинають свій розвиток у полі, в період 
вегетації рослин, а пізніше продовжують патологію на бульбах під час зимового 
зберігання врожаю. Однією з найбільш поширених і небезпечних хвороб картоплі є 
фітофтороз. За сприятливих умов для розвитку збудників цього захворювання в окремі 
роки фітофтороз набуває епіфітотійного характеру, що знижує урожайність картоплі до 
50%, а бульби стають не придатними для споживчого та насіннєвого призначення. На 
даний час існує велика кількість сортів картоплі з високою стійкістю цього захворювання. 
Проте, це не виключає потреби проведення оцінки ступеня стійкості існуючих 
сортозразків до фітофторозу, так як майже щорічно з’являються нові раси збудника з 
певними екологічними особливостями. Саме ця проблематика підтверджує актуальність 
вибраної тематики. 

Об’єкт дослідження: сорти картоплі, збудник фітофторозу. Предмет 
дослідження: біолого-морфологічні особливості та фактори стійкості сортів картоплі 
проти фітофторозу. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Фітофтороз пригнічує асиміляційну 
функцію рослин в період формування бульб і викликає їх загнивання під час зберігання 
врожаю [4]. 

Хвороба проявляється зазвичай у другій половині літа і здатна уражувати листя, 
стебла, бульби, паростки, рідше бутони і ягоди [2]. У фазі цвітіння картоплі на листках 
з’являються бурі, розпливчасті плями, на яких при надмірній волозі з нижньої сторони 
листків утворюється білий павутинистий наліт. Уражені листя і стебла буріють, 
загнивають, і рослина відмирає [3]. 

На бульбах утворюється темно-коричневі вдавлені плями з металевим блиском, під 
якими тканина буріє [4]. Після проникнення інфекції збудника Ph. infestans спочатку 
уражуються периферичні частини картоплини, а потім більш глибокі шари. На розрізі 
пошкодженої бульби видно буру тканину, яка часто заходить всередину окремими 
виступами. 

Гриб Ph. infestans перезимовує в бульбах у вигляді міцелію, а в ґрунті зберігається 
у вигляді конідій, міцелію або його структурних видозмін (ооспор) [2]. Ооспори здатні 
протягом чотирьох і більше років зберігати життєздатність, накопичуватись в ґрунті і при 
сприятливих умовах викликати спалах захворювання [4]. 

Постановка завдання. Метою наших досліджень постало питання вивчення 
ступеня розвитку фітофторозу картоплі в межах дослідного поля ЖНАЕУ. Протягом 2011 
- 2012 років нами проведено обстеження в даному господарстві як в період вегетації 
картоплі, так і через місяць після збирання врожаю. 

Методи досліджень. Першим етапом оцінки наших експериментів було вивчення 
стійкості сортозразків картоплі до фітофторозу по листках і стеблах в період вегетації. 
Завершальним етапом дослідження було встановлення ступеня стійкості сортів картоплі 
до фітофторозу бульб. 

Виклад основного матеріалу. За період проведення досліджень всього було 
проведено оцінку стійкості 6 сортозразків картоплі. Найнижча ступінь ураження листків 
(в межах 9 балів) на природному фоні спостерігалася у сортів Повінь і Косень 95, що 
свідчить про високу їх польову стійкість до даного захворювання. Максимально 
уражувалась фітофторозом листкова поверхня у сортів Багряна і Віринея, що підтверджує 
їх низьку польову стійкість проти ураження надземних вегетативних органів картоплі 
збудником фітофторозу. 

Метою наших досліджень передбачалось також вивчення впливу польової стійкості 
сортів картоплі проти ураження листків фітофторозом на урожайні якості бульб. 

Провівши оцінку бульб 6 сортозразків картоплі ми встановили, що найвищу 
стійкість проти фітофторозу мають сорти Повінь, і Косень 95 зі ступенем ураження бульб 
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22,4 і 24,7 % або 8 балів. Ці сорти віднесені до високо стійких. Найбільш низькою 
стійкістю проти фітофторозу (3 бали) відрізнялися бульби сорту Віринея (ступінь 
ураження 64,8 %). Цей сорт нами віднесено до групи нестійких. 

Висновок. Отже в умовах дослідного поля ЖНАЕУ сорти картоплі Повінь і Косень 
95 є найбільш стійкими до фітофторозу як по листках так і по бульбах, внаслідок чого ми 
віднесли їх до відносно стійких. 
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Наведено результати досліджень з оцінки фітосанітарного стану насіння 

пшениці озимої та видового складу мікроміцетів в умовах Полісся України. Встановлено, 
що домінуючими мікроміцетами зерна пшениці озимої є види Alternaria alternata, 
Fusarium spp., Bipolaris sorokiniana, Penicillium spp та Mucor spp. 

Постановка проблеми. Забруднення зерна і продуктів його переробки 
токсигенними грибами становить загрозу для людини та тварин. Причинами зростання 
поширеності та шкідливості токсиноутворюючих видів є декілька факторів: зміна 
екологічної ситуації внаслідок недотримання вимог систем землеробства, а також 
надзвичайно сприятливі погодні умови для розвитку патогенів.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Застосування в сільському господарстві 
інтенсивних технологій вирощування пшениці озимої змінило склад та ступінь 
шкідливості збудників багатьох хвороб, структуру їх популяції, частоту трапляння 
окремих видів патогенного комплексу. Насіння пшениці озимої уражується патогенами, 
прояв і дія яких дуже різноманітна: руйнування, щуплість і зміна забарвлення зерна, наліт 
тощо [1]. Мікроміцети, які уражують насіння пшениці, утворюють токсичні метаболіти, 
що призводять до отруєння людини та тварин, а також володіють канцерогенними 
властивостями [2]. У зв’язку з цим проведення оцінки фітосанітарного стану насіння 
пшениці озимої в регіонах є актуальним питанням. 

Мета. Метою досліджень було встановлення особливості поширення 
токсиноутворюючих мікроміцетів зерна пшениці озимої та їх видовий склад в умовах 
Полісся. 

Предмет, об’єкт досліджень. Дослідження проводили протягом 2012–2013 рр. у 
лабораторії кафедри захисту рослин Житомирського національного агроекологічного 
університету. Фітоекспертизу насіння пшениці озимої проводили шляхом пророщування 
проб у чашках Петрі за стандартними методиками [3]. Статистичну обробку отриманих 
експериментальних даних проводили методом дисперсійного аналізу за допомогою 
прикладних комп’ютерних програм. 

Виклад основного матеріалу. Визначення грибів, які можуть трансформуватися в 
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урожай, через насіння, виділяючи токсичні продукти життєдіяльності – мікотоксини, 
потребує особливої уваги. На основі фітопатологічного аналізу зерна пшениці озимої нами 
було виявлено низку патологічних змін у ньому. За зовнішніми ознаками до хворого 
зерна пшениці озимої було віднесено зразки з чорним зародком, плюсклі зерна та зерна з 
ознаками фузаріозу. У наших дослідженнях частка плюсклого зерна урожаю 2012 року 
становила 2,4–4,9%, з чорним зародком – 3,5–15,4%, з фузаріозними ознаками – 0,62–1,8%. 
Серед всіх сортів урожаю 2013 року 9,9–13,6% зерна було плюсклим, 4,8–10,1% – із 
чорним зародком, 0,9–2,1% – з ознаками фузаріозу.  

Аналіз результатів вивчення посівних властивостей та видового складу 
мікроміцетів зерна пшениці озимої з різними патологічними змінами свідчить, що 
ураженість насіння фузаріозом знижує на 42,6 % енергію проростання та на 39, 5% 
лабораторну схожість. Розвиток грибів, що викликають “чорний зародок” насіння, знижує 
вище зазначені показники відповідно на 8,8 % та 10,8 %. 

На зерні пшениці озимої із ознаками фузаріозу після його пророщування 
переважали збудники фузаріозу (16,1 %). Ураженість альтернаріозом становила 7,5 %, а 
іншими хворобами – 4,3 %. Найвищу ураженість мікроміцетами було відмічено на насінні 
із ознаками “чорного зародку”. Так, на вище зазначених зразках було уражено зерна 
альтернаріозом 22,5 %, фузаріозом – 8,1 %, а іншими хворобами – 3,9 %. 

З метою вивчення поширеності хвороб насіння пшениці озимої та видового складу 
збудників в північній частині Житомирського Полісся протягом 2012–2013 рр. 
здійснювали відбір зразків з виробничих посівів сільськогосподарських підприємств 
різних форм власності. За результатами фітоекспертизи насіння пшениці озимої 
встановлено, що домінуючими мікроміцетами були представники родів Alternaria 
(поширення – 18–51 %) та Fusarium (4–12 %). Під час пророщування на насінні були 
присутні також плісняві гриби родів Penicillium, Rhizopus та Mucor, ураженість якими 
становила 3–10 %.  

Фітопатологічний аналіз зразків, свідчить, що мікофлора насіння озимої пшениці 
представлена грибами Alternaria alternata, Fusarium spp., Bipolaris sorokiniana, Penicillium 
spp. та Mucor spp. (рис. 1). Загальна ураженість насіння озимої пшениці мікроміцетами 
коливалася по роках і становила в середньому за роки досліджень 50,6 %.  

6,70%

14,40%

11,50%

4,00%
63,40%

Alternaria alternata

Bipolaris sorokiniana

Fusarium spp.

Mucor spp., Rhysopus spp.

Penicillium spp

 
Рис. 1. Структура видового складу мікроміцетів зерна пшениці озимої 

в умовах Полісся, 2012–2013 рр. 
 
Найбільшу частку (63,4 %) в структурі видового складу збудників хвороб 

становлять гриби Alternaria alternata, а найменшу (6,7 %) – Bipolaris sorokiniana. Частка 
цвільових грибів (Penicillium spp., Mucor spp.) в структурі комплексу фітопатогенів 
становить 15,5 %. 

Висновки. Встановлено, що найбільшу частку серед мікроміцетів зерна пшениці 
озимої в умовах північної частини Житомирського Полісся становлять гриби виду 
Alternaria alternata. Перспективою подальших досліджень буде удосконалення заходів 
обмеження розвитку токсиноутворюючих мікроміцетів зерна пшениці озимої. 
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ПРОДУКТИВНІСТЬ СОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД СОРТОВОГО СКЛАДУ ТА 

НОРМИ ВИСІВУ В УМОВАХ ПОЛІССЯ УКРАЇНИ 
 

Амьотова А.С., Безкоровайний В.М. студенти * 
 
Постановка проблеми. У Поліському регіоні, у зв’язку з різким скороченням 

виробництва картоплі, льону, хмелю, кормовиробництва основним енергетичним 
«гектаром» повинні бути олійно-білкові культури. З літературних джерел (1,2,3,4,) відомо, 
що для умов «Соєвого поясу» України, де вирощується майже 70% сої, розроблена 
система сучасної інтенсивної технології вирощування , що ж стосується  зони Полісся то у 
цій зоні немає науково обґрунтованої технології вирощування, саме тому наше 
дослідження є актуальним. 

Мета полягає у вивченні особливостей формування продуктивності ранньостиглих 
сортів сої залежно норми висіву в умовах Полісся України.  

Об’єктом дослідження є: процеси росту і розвитку та формування посівів сої 
залежно від сортів та норми висіву в умовах Полісся України. 

Предмет дослідження: сорти сої Аннушка, Золотиста, КиВін  та формування 
продуктивності  залежно від норм 700, 800,900 тис.шт/га. 

Для досягнення поставленої мети впродовж 2012-2013 років в умовах Дослідного 
поля ЖНАЕУ було закладено двофакторний дослід. Фактор А сорти сої: Аннушка, КиВін, 
Золотиста, фактор В норми висіву, тис.шт./га 700, 800, 900. 

Повторність досліду – чотирикратна. Розміщення варіантів у досліді – 
систематичне, двоярусне. Площа посівної ділянки – 39,6 м2, облікової ділянки - 25 м2. 
Захисні смуги: навколо досліду 2м, між сортами 1 м, між нормами висіву 0,5м. 

Всі досліджувані сорти української селекції не трансгенні. За групами стиглості 
КиВін та Золотиста – ранньостиглі, Аннушка – ультраранньостиглий. Всі сорти 
високоврожайні 2,31 -3,0 т/га, та з високим вмістом сирого протеїну від 38,8 до 43,2%. 

Для реалізації поставлених завдань виконано наступні обліки: 
Фенологічні спостереження проводились згідно до «Методики державного 

сортовипробування сільськогосподарських культур». Відмічали основні фази росту та 
розвитку рослин: за початок фази приймали наявність її не менше як у 10% рослин, за 
повну – 75%. 

Підрахунок густоти рослин проводили у фазі повних сходів і перед збиранням 
врожаю на постійно закріплених кілочками площадках, у триразовій повторності на двох 
несуміжних повтореннях. Динаміку формування площі листової поверхні визначали 
ваговим методом (методом «висічок»). Рослинні зразки відбиралися з кожного варіанту у 
двох несуміжних повтореннях. Обрахунки фотосинтетичного потенціалу (ФП) проводили 
за методикою А.А.Ничипоровича. Біометричну оцінку урожаю сортів сої проводили на 10 
рослинах з кожної ділянки у двох несуміжних повтореннях. Облік врожаю проводили 
методом суцільного обмолоту комбайном «Сампо-500» при вологості 14-15% і 
зважування насіння з кожної ділянки.  

Результати досліджень показали, що найвища польова схожість та виживання у 
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всіх сортів були саме за норми висіву 800 тис.шт/га відповідно у сорту Аннушка – 80,4% 
та 94,8%, сорту КиВін 81% та 96,1%, та сорту Золотиста 78,9% та 94,2%. 

Площа листкового апарату у фазі формування бобів, тис.м2/га також була 
найвищою за норми висіву 800 тис.шт/га у сорту Аннушка – 81,99, сорту КиВін – 59,63, та 
сорту Золотиста 65,70. Фотосинтетичний потенціал, млн. м2 днів/га найвищий за норми 
висіву 800 тис.шт/га у сорту Аннушка - 1,77, сорту КиВін – 1,37, та сорту Золотиста 1,45. 
Що значною мірою впливає на формування бульбочок на рослині, шт. відповідно 
найбільша кількість бульбочок у всіх сортів найбільша за норми висіву 800 тис.шт/га у 
сорту Аннушка – 87, сорту КиВін – 113, та сорту Золотиста – 94, а найменша кількість 
бульбочок на рослині шт. у всіх сортів за норми висіву 900тис. шт/га. Відповідно маса 
бульбочок на 1 га, кг у сорту Аннушка -535,38, сорту КиВін – 626,1, та сорту Золотиста 
578,4  за норми висіву 800 тис.шт/га. 

Середні дані досліджень за 2012-2013 роки показали, що найвища урожайність всіх 
сортів саме за норми висіву 800тис.шт/га у сорту Аннушка 2,76 т/га( приріст 0,18т/га), 
сорту КиВін 3,55 т/га (приріст 0,97 т/га), та сорту Золотиста 3,1 т/га(приріст 0,52т/га). 
Результати є математично обґрунтованими Нір05заг = 0,12 т/га, Нір05А = Нір05В = 
0,083т/га. 

Висновок. Результати досліджень показали що саме за норми висіву 800тис.шт/га 
усі досліджувані сорти дали найвищі врожаї, тому саме ця норма висіву сої 
рекомендована для зони Полісся України.  
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ПРОДУКТИВНІСТЬ СОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД СОРТОВОГО СКЛАДУ ТА 

СТРОКІВ ПОСІВУ В УМОВАХ ПОЛІССЯ УКРАЇНИ 
 

Кравчук С., Мошківський О., студенти * 
 
Постановка проблеми. Зростаючий Зростаючий інтерес до вирощування сої у зоні 

Полісся останніми роками, потребує вирішення проблеми розробки наукового 
обґрунтування та впровадження технологій вирощування сої відповідно до абіотичних 
факторів і біологічних особливостей сортового складу. 

Незважаючи на зростання посівних площ під соєю, із 73 тис. га в 2001 р. до більш 
ніж 1 млн. га в 2013 р., які в основному розташовані в зонах Лісостепу та Степу, 
вирощування сої в Поліській зоні України набуває поширення без глибокого наукового 
обґрунтування. Свідченням цього є відсутність обґрунтування і проведення досліджень з 
розробки технології вирощування сої. 
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Метою наших досліджень є встановлення особливостей формування 
продуктивності сортів сої залежно від строку посіву та сортового складу в умовах Полісся 
України. 

Обєктом дослідження є процеси росту і розвитку та формування продуктивності 
сої сортів КиВін, Золотиста, Аннушка залежно строку сівби в умовах Полісся України. 

Предмет дослідження. Вплив строків сівби на продуктивність сої та формування 
врожаю сортів КиВін, Золотиста, Аннушка. 

Виклад основного матеріалу. Дослід був закладений у 2012 році на дослідному 
полі Житомирського Національного Агроекологічного університету, що знаходиться в 
Черняхівському районі Житомирської області. 

Для досягнення поставленої мети було закладено двофакторний дослід: фактор А – 
сорти сої (КиВін, Золотиста, Аннушка), фактор В – строки сівби (10,12,14 градусів за 
Цельсієм). Повторність досліду чотирикратна. Розміщення варіантів у досліді – 
систематичне,двоярусне. Площа посівної ділянки – 39,6 м2, облікової ділянки – 25 м2. 

Захисні смуги: навколо досліду 2 м, між сортами 1 м, між нормами висіву 0,5 м. 
Характеристика сортів сої: усі сорти української селекції не генномодифікованні та 

екологічно безпечні, вегетаційний період від 70 до 110 діб, вміст сирого протеїну від 38,8 
до 43,2%, урожайність від 2,31 до 3,0 тон з гектара, відповідно до сорту.  

Для реалізації поставлених завдань виконано наступні обліки: 
‐ Підрахунок густоти рослин проводили у фазі повниї сходів і перед збиранням 

врожаю на постійно закріплених кілочками площадках; 
‐ Динаміку формування площі листкової поверхні визначали ваговим методом 

(методом «висічок»); 
‐ Обрахунки фотосинтетичного потенціалу (ФП) проводили за методикою 

Нечипоровича А.А. 
‐ Облік врожаю проводили методом суцільного обмолоту комбайном «Сампо-500» 

при вологості 14-15% і зважуванням насіння з кожної ділянки. 
За данними досліджень формування фотосинтетичного та симіотичного апаратів, 

середнього за 2012-2013 років, найкращі результати показали всі три сорти саме при 
середніх строках сівби. 

Виходячи їз розрахунків структури врожаю, середнього за 2012-2013 років , 
найвищий урожай 3,55 т/га показав сорт КиВін при середніх строках посіву, при цьому 
високий урожай також дали сорти Аннушка і Золотиста також при середніх строках посіву. 
Аналізуючи приріст урожаю в тонах, сорт КиВін дав приріст 0,92, що вище Нір05заг=0,11 
т/га також при строках сівби 120С. Добрий приріст показали і сорти Аннушка та Золотиста 
при середніх строках посіву. 

Висновок: Розробляючи єдину державну програму технології вирощування сої в 
умовах Полісся ,за дворічними дослідженнями та викладеним вище матеріалом можна 
зробити висновок, що в умовах Полісся України кращими строками сівби сої сортів 
Аннушка, КиВін, Золотиста є саме середні строки (120С), що дають високу продуктивність 
сої данних сортів. 
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ВПЛИВ СОРТОВОГО СКЛАДУ МЯКОЇ ПШЕНИЦІ НА ТЕХНОЛОГІЧНІ, 
БОРОШНОМЕЛЬНІ ТА ХЛІБОПЕКАРСЬКІ ВЛАСТИВОСТІ 

 
Білик В.П., студент * 

 
Наведено результати вивчення технологічних, борошномельних та 

хлібопекарських властивостей м’якої пшениці сортів Актер, Селянка та 
Шестопалівка 

Постановка проблеми. Зерно відіграє важливу роль у стабільному забезпеченні 
населення країни хлібопродуктами і сировиною, компенсуючи цим самим значну частину 
потреб населення держави в продуктах харчування [2]. Тому важливою умовою 
сьогодення є детальна характеристика сортів м’якої пшениці з подальшим впровадженням 
у виробництво. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Продукти, які виготовляються із зерна 
пшениці, містять майже всі необхідні для життя людини елементи: вуглеводи (82–83%), 
білки (14–15%), жири (2–2,25%), солі фосфору, калію, магнію, кальцію та інше. Джерелом 
важливих вітамінів:В1, В2, РР, Е є випечений із борошна хліб. Біля  третини денної норми 
споживання продуктів харчування людина забезпечує за рахунок хлібобулочних виробів 
та круп [3, 4, 5]. 

Ефективність виробництва хлібопродуктів залежить від якості зерна, досконалості 
технологічних процесів та обладнання, кваліфікації обслуговуючих кадрів. Майже усі 
вказані чинники в зернопереробній промисловості України знаходяться на належному 
рівні але із-за складних кліматичних умов вирощування в окремі періоди неможливо 
досягти високої якості зерна [1]. 

Якість сировини є складовою частиною виробництва високоякісної продукції. 
Якість зернових культур визначається багатьма показниками, серед яких важливе 
значення мають технологічні, борошномельні та хлібопекарські властивості [2]. Останні 
визначають можливість одержання готового продукту відповідної якості за найменших 
або припустимих витрат на виробництво, що є  досить актуальним і має важливе 
практичне значення.  

Мета. Метою наших досліджень було встановити технологічні властивості м’якої 
пшениці сортів Актер, Шестопалівка та Селянка в умовах .  

Об′єкт дослідження – технологічні властивості пшениці м’якої.  
Предмет дослідження – сорти Актер, Шестопалівка та Селянка та їх вплив на 

формування технологічних показників. 
Методика проведення досліджень. Дослідження проведено на кафедрі технології 

зберігання і переробки продукції рослинництва Житомирського національного 
агроекологічного університету впродовж 2013 року. Для визначення технологічних, 
борошномельних та хлібопекарських властивостей зерна м’якої пшениці застосовували 
загальноприйняті методи: відбір проб (ДСТУ 3355), визначення: органолептичних 
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показників (ГОСТ 10967-90), схожості, енергії проростання, вмісту смітної та зернової 
домішок (ДСТУ 2422-99, ГОСТ 27186-86, ГОСТ 13586.2-81), вологості (ДСТУ 
150712:2007), маси 1000 зерен (ГОСТ 10842-89), натури (ГОСТ 10840-64), зараженості 
шкідниками (ГОСТ 13586.4-83), крупності та вирівняності, склоподібності (ГОСТ 10987-
76), кількості та якості клейковини (ГОСТ 13586.1-68), автолітичної активності зерна 
(ГОСТ 30498-97), вмісту білку (ГОСТ 10846-91). 

Виклад основного матеріалу. Зерно кожної культури, виду, різновиду і сорту має 
властиві для нього колір, блиск, які є його сталими ботанічними ознаками. Колір зерна 
встановлюють при розсіяному денному світлі, порівнюючи з еталоном. 

Колір зерна пшениці сортів Актер і Шестопалівка не викликав ніяких підозр щодо 
розвитку мікроорганізмів, неправильної обробки чи інших негативних впливів. 

У зерна сорту Селянка колір мав нерівномірне, без блиску забарвлення. Зміна 
властивого для зерна кольору є першою ознакою того, що воно достигало чи зберігалося 
за несприятливих умов, внаслідок тривалого впливу опадів під час збирання, у разі 
самозігрівання, порушення режиму сушіння. 

За показником вологості сорти, що досліджували істотно не відрізнялись. Зерно 
мало оптимальну вологість, яка знаходилась в межах 13,5–13,8% (табл. 1). 

Енергія проростання та схожість зерна сортів пшениці Актер, Шестопалівка та 
Селянка майже не відрізнялися і знаходились на рівні 92–94%. Однак слід зазначити, що 
зерно даних сортів характеризувалося досить високим показником енергії проростання. 

Відомо, що наявність у зерновій масі смітної і зернової домішок, впливає на його 
технологічні властивості та вихід готової продукції, що в свою чергу призводить до 
виготовлення з даного зерна продуктів харчування низької якості. Нами було встановлено, 
що зерно сортів, що досліджували за вмістом смітної та зернової домішки не 
перевищувало допустимі норми. Однак найнижчою засміченістю характеризувалося зерно 
сорту Шестопалівка – 0,14%, як за смітною, так і за зерновою домішкам.  

Таблиця 1 
Загальний стан зернової маси пшениці 

 
Сорт 

Показник 
Актер Шестопалівка Селянка 

Смак Прісний Прісний Прісний 

Запах 
Властивий 
зерну 

Властивий 
зерну 

Властивий 
зерну 

Колір Червоний Червоний 
Червоний не 
рівномірний 

Схожість, % 94 92 93 
Енергія проростання, % 93 90 92 
Вологість, % 13,5 13,6 13,8 
Зернова домішка, % 0,31 0,14 0,39 
Смітна домішка, % 0,42 0,14 0,55 
Зараженість Не виявлено Не виявлено Не виявлено 
 
Слід відмітити, що незалежно від сорту показник засміченості не перевищував 

базисних кондицій, що встановлено для зерна м'якої пшениці. Зараженість клопом-
черепашкою у сортів, що досліджували не виявлено, що говорить про добрі якісні 
показники зерна і його технологічну придатність.  

Таким чином, серед зерна сортів м'якої пшениці, що досліджували, найкращі 
показники загального стану зернової маси мав сорт Шестопалівка і Актер, дещо нижчі у 
зерна сорту Селянка, що можна пояснити особливостями сорту та умовами вирощування. 

Обов'язковим при оцінці якості зерна для цільового призначення (в даному випадку 
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для виробництва борошна) є визначення натури зерна. Натура залежить від виповненості 
окремих зерен, кількості і складу домішок та вологості зерна. Зі збільшенням 
виповненості зерна натура вища. Наявність домішок знижує натуру. В засмічених партіях 
зерна вологість, як правило, вища, внаслідок чого знижується сипкість, укладання зерен 
стає розсипчастим. Це і знижує натуру. 

Усі ці особливості узгоджуються з отриманими даними (табл. 2). Найкращі 
показники натури було отримано у зерна сортів Актер – 791 г⁄л та Шестопалівка – 780 г/л, 
тоді як у сорту Селянка натура зерна була дещо нижчою – 765 г⁄л. 

Показник маси 1000 зерен у сортів, що досліджували, коливався в межах 46,6–49,9 
г, однак найбільш високим був у зерна сорту Актер, що підтверджується високими 
значеннями показників крупності і вирівняності та свідчить про високі технологічні 
особливості даного сорту. 

Якість зерна за крупністю і вирівняністю введено промисловими і заготівельними 
стандартами на зерно для борошномельного і круп'яного виробництва. Так, виповнене 
зерно має більший ендосперм, а звідси і більший вихід продукції.  Високим показником 
крупності характеризувалося зерно сорту Актер – 77%, що ймовірно є сортовою ознакою, 
тоді як у зерна сортів Шестопалівка і Селянка він дещо нижчий – 63,5% і 47,4 % 
відповідно (табл. 2). 

Таблиця 2 
Борошномельні властивості зерна пшениці 

 
Сорт 

Показник 
Актер Шестопалівка Селянка 

Натура, г/л 791 780 765 
Маса 1000  зерен, г 49,9 47,8 46,6 
Склоподібність, % 10 22 23,5 
Кількість дрібної фракції, % 0,42 0,13 0,53 
Крупність, % 77 63,5 47,4 
 
Враховуючи вище зазначене, слід відмітити, що найкращими борошномельними 

властивостями характеризувалось зерно сортів Актер та Шестопалівка, що свідчить про їх 
технологічну придатність для виробництва борошна високої якості. 

Для використання зерна на харчові цілі важливе значення має вміст білку (табл. 3), 
який зумовлює хлібопекарські властивості борошна. Так, найвищий вміст білку відмічено 
у зерна сорту Актер – 15,4 %, дещо нижчий у зерна сорту Селянка – 14,8 %, і значно 
нижчий у  зерна сорту Шестопалівка – 13,2 %. Одержані дані свідчать, що хліб одержаний 
з зерна сорту Актер буде мати найвищу харчову цінність. 

Основними показниками хлібопекарських властивостей пшениці є кількість та 
якість клейковини. Так, найвищий вміст клейковини відмічено у зерна сорту Актер – 24,6 
%, дещо нижчий у зерна сортів Шестопалівка – 18,4 % та Селянка – 20,5 % (табл. 3).  

Таблиця 3 
Хлібопекарські властивості зерна пшениці 

 
Сорт 

Показник 
Актер Шестопалівка Селянка 

Вміст білку, % 15,4 13,2 14,8 
Кількість клейковини,% 24,6 18,4 20,5 
Якість клейковини, о.п.* 90 100 90 
Число падіння, о.п. 220 200 240 

Примітка. о.п. – одиниць приладу. 
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Якість клейковини характеризується розтяжністю і пружністю, які дають уяву про 
її еластичність.  

В залежності від показника пружності на приладі ІДК-1, було встановлено групи 
клейковини. Для зерна сортів Актер і Селянка, показники пружності складали 90 о.п. – І 
група клейковини, для зерна сорту Шестопалівка цей показник становить 100 о.п. – ІІ 
група клейковини. 

Клейковина І групи зерна сортів Актер і Селянка характеризується доброю 
пружністю і середньою розтяжністю, що дасть можливість одержати тісто досить 
розпушене, завдяки чому хліб матиме великий об'ємний вихід і рівномірну пористість. 

Клейковина ІІ групи зерна сорту Шестопалівка характеризувалась задовільною 
пружністю і середньою розтяжністю, тому об'ємний вихід хліба і пористість будуть 
меншими, але доброякісними. 

Висновки. Загальний стан зернової маси сортів м'якої пшениці, що досліджували 
характеризувався досить доброю якістю. Однак, найкращі показники було відмічено у 
зерна сортів Актер і Шестопалівка, що зумовлено особливостями сорту та умовами 
вирощування. 

Найкращими борошномельними властивостями характеризувалось зерно сорти 
Актер та Шестопалівка з наступними показниками: натура – 791 та 780 г/л, маса 1000 
зерен 47,8 та 46,6%, крупність – 77 та 63,5% відповідно. Борошно, отримане з зазначених 
сортів буде мати найвищий вихід та найкращу якість. 

Хлібопекарські властивості зерна пшениці мають важливе значення для отримання 
хліба і хлібних виробів високої якості. Такими особливостями відрізняється зерно сорту 
Актер, оскільки містить 24,6% клейковини І групи, білку 15,4%, має число падіння 220 
о.п., що дозволить отримати досить розпушене тісто, а хліб з великим об'ємним виходом 
та рівномірною пористістю. 
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ТЕХНОЛОГІЧНІ І СМАКОВІ ЯКОСТІ ХЛІБА  ЗАЛЕЖНО ВІД ВМІСТУ 

ДОМІШКИ ЗЕРНА ЯЧМЕНЮ  
 

Лісевич Є.Ю., магістрант * 
 
Анотація. Хлібобулочні вироби характеризуються високими споживними 

властивостями, які визначаються їх хімічним складом, засвоюваністю поживних речовин, 
енергетичною цінністю, біологічними і органолептичними показниками. 

До складу хлібобулочних виробів входять вуглеводи, білки, жири, органічні 

                                                            
* Науковий керівник: кандидат с.-г. наук, доцент Саюк О.А. 
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кислоти, мінеральні речовини. 
Хімічний склад хлібобулочних виробів обумовлюється видом і сортом борошна, 

рецептурою, способами приготування тіста, випікання та іншими факторами. 
Постановка проблеми. Метою наших досліджень є вивчення хлібопекарських 

якостей борошна пшениці озимої залежно від сортового складу. Згідно з метою було 
поставлено наступні завдання: 

 визначити харчову цінність борошна пшеничного залежно від сорту пшениці; 
 визначити вплив сортового складу борошна пшеничного на якість сирої 

клейковини та водо поглинальну здатність; 
 визначити якість хліба залежно від сортового складу борошна та сорту пшениці. 
Об'єкт досліджень: технологія випікання хліба. Предмет дослідження: –  

вивчення впливу домішки ячменю на показники якості пшеничного хліба. 
Методика досліджень. Для вирішення поставлених завдань використовували 

лабораторні дослідження з наступною обробкою статистичних результатів. Аналізи 
проводили згідно з методиками державних стандартів: показники якості – ГСТУ 460004-
99; визначення вмісту та якості сирої клейковини – ДСТУ ISO 5531:2004; 
водопоглинальну здатність – ДСТУ–3768:2011.  

Лабораторне випікання хліба здійснювали безопарним методом з інтенсивним 
замішуванням тіста і борошна пшеничного відповідно до – ГОСТ 27669–88. 

Результати досліджень. Сила борошна є основним фактором, що визначає його 
хлібопекарські властивості. Під терміном «сила борошна» розуміють його здатність 
утворювати тісто, яке має певні структурно-механічні властивості (пружність, 
еластичність, пластичність, в'язкість) під час дозрівання, вистоювання, у процесі 
випікання і, залежно від цього, здатне забезпечити виготовлення з нього хліба певної 
якості. 

Сила борошна обумовлена станом його білково-протеїнового комплексу: кількістю 
і станом білків, активністю протеолітичних ферментів, наявністю активаторів та 
інгібіторів протеолізу. Поряд з цим на структурно-механічні властивості тіста впливають 
стан крохмалю, вміст у борошні пентозанів, ліпідів, ліполітичних ферментів.  

Харчова цінність борошна в цілому залежить як від вмісту домішки зерна ячменю. 
В нашому випадку найкращою харчову цінністю характеризується борошно І варіанту. 
Воно містить білка – 12,12 %; вуглеводі – 69,0 % та жиру – 1,2%, що майже відповідає 
вимогам стандарту. 

Важливу роль відіграє клейковина у формуванні сили борошна. Головним показником 
сили борошна є кількість і фізичні властивості клейковини. Кількість клейковини, що 
відмивається з борошна, називають виходом сирої клейковини. 

Не менш важлива роль для випікання хліба належить водопоглинальні здатністі, 
яка має велике технологічне значення, вона впливає на вихід тіста і хліба. Недодання 1 л 
води на 100 кг борошна знижує вихід хліба приблизно на 1,0%. 

Характеризуючи хлібопекарські властивості слід відмітити, що борошно І варіанту 
за усіма показниками відповідає вимогам стандарту. Характеризуючи борошно ІІ варіанту 
за показниками водопоглинальної здатності та вмісту сирої клейковини на 2% та 3 % 
відповідно перевищує показники контрольного варіанту. Що стосується показників якості 
сирої клейковини то вона відноситься до ІІ групи якості, яка характеризується як 
задовільно слабка та середня за розтяжністю. 

Більшу водопоглинальну здатність борошна І та ІІ варіантів пов'язана із вмістом у 
ньому значної кількості оболонкових частинок і пентозанів, які здатні зв'язувати більше 
води, ніж крохмальні зерна. 

Більш повну оцінку хлібопекарських властивостей борошна одержують шляхом 
проведення пробного випікання  

З отриманих даних видно, що об’ємний вихід хліба на контрольному варіанті 
становить 298,64 см3 та ІІ  відповідно – 256,48 см3 . Використовуючи борошно ІІІ варіанту 
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зменшує вихід хліба з до 217,83см3 та у ІV варіанті – 207,34 см3. 
Відповідне збільшення об’ємного виходу хліба у І та ІІ варіантах пояснюється 

кращими хлібопекарськими показниками борошна. 
Зрозуміло, що після випікання хліба слід визначити його якість. Для визначення 

якісної оцінки випеченого хліба жоден окремо взятий показник не має вирішального 
значення, а слід добирати комплекс показників для визначення якості отриманого хліба. 

При оцінці хліба проводять органолептичну оцінку по параметрам. 
Характеризуючи таблицю 5 слід відмітити, що найкращі органолептичні показники 

якості хліба отримано при випіканні його з борошна І варіанту. Так майже за усіма 
показникам отримано найвищий бал оцінки 9. Не погані показники отримано і у ІІ та ІV 
варіантах, але вони поступаються контрольному варіанту за окремими показниками якості 
в середньому на 1-2 бали. 

Висновки: 1. В зв’язку з тим що на сьогоднішній день існує проблема перезимівлі 
озимини і отримання пшеничного борошна без зернової домішки, яке в подальшому 
використовується для виготовлення хліба слід враховувати можливість вмісту домішки 
ячменю. 

2. Використання вмісту домішки ячменю від 3 % до 10 %  до зерна пшениці для 
виробництва борошна та випікання хліба забезпечило отримання об’ємний вихід хліба від 
256,48 до 207,34 см3  при показниках якості 8-9 балів. 
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ГЕОІНФОРМАЦІЙНЕ  ЗD МОДЕЛЮВАННЯ – НОВІТНЯ ТЕХНОЛОГІЯ 
РЕГІОНАЛЬНИХ ГЕОГРАФІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 
Гаращук О., студент * 

 
Для об’єктивної оцінки раціональності природокористування недостатньо лише 

визначення змін природи за період людської діяльності. Для цього необхідний 
ретроспективний аналіз ЛК, направлений на вивчення закономірностей їх становлення, які 
визначають формування сучасної ландшафтної структури території. 

Нерозривний аналіз історії формування сучасних ландшафтів і їх морфологічної 
структури й тенденцій якісних змін під впливом людської діяльності дозволяє об’єктивно 
підійти до виконання конструктивно-географічних розробок з раціонального 
природокористування. Морфологічна структура ландшафтів лісостепу і поліської частини 
суттєво відрізняється. Поліські ЛК є невеликими за розмірами, характеризуються частою 
зміною одних комплексів іншими. Яскравим прикладом є феномен Словечансько-
Овруцького кряжу та прилеглих до нього територій.  

Пошук картографічного матеріалу та його обробіток  було виконано в програмному 
середовищі Digitals (прив’язка, переведення інформації в цифрову форму, збереження).  

Картографічною основою для роботи стала топографічна карта Житомирської 
області масштабом 1: 500 000 на якій, суцільні горизонталі проведенні через 50 м, 
номенклатура М-35-Б (рис.1).  

 

 
 
Рис. 1. Топографічна карта Житомирської області з виділеним фрагментом. 
 
Основні етапи роботи наведено нижче: 
 обрізка за допомогою програми Adobe Photoshop CS5 та обрання  чотирьох 

крайніх точок з визначенням їх прямокутних координат X та Y (рис. 2). 
 за допомогою програми Digitals і виконано ряд таких операцій : растр  >>>>> 

орієнтування >>>>> Ground >>>>> Clear та введення координат Х та У >>>> список 
введених координат >>>>> Model і вибір absolute orientation >>>> введення масштабу 
карти 1:500 000 proceed >>>>> absolute orientation >>>> вибір типу файлу All files >>>>> 
Proceed >>>>> вказування координати прив’язки Exit >>>>> створення нового зберігання 
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>>>>> створення шару із зазначенням  параметру Z >>>>> шаблони збору інформації 
>>>>> формат  ArcViem Shapefile >>>>> назва файлу та  його збереження >>>>> закриття 
програми Digitals. 

Створення 3D моделі рельєфу об’єкту дослідження виконано за допомогою 
програми ArcView GIS 3.2 на основі оцифрованої карти в програмі  Digitals. 
 

 
Рис. 2. Визначення прямокутних координат Х та У для прив’язки об’єкту дослідження. 

 
Створення 3D моделі рельєфу об’єкту дослідження виконано за допомогою 

програми ArcView GIS 3.2 на основі оцифрованої карти в програмі  Digitals. 
В програмі ArcView GIS 3.2 з підключенням 3D модуля візуалізовано подальші 

етапи наукового вишукування:  
 запуск програми ArcView GIS 3.2 та підключення 3D модуля >>>>> 

підключення модуля «3D Analyst» >>>>> операція «Новий» >>>>> відкриття теми та 
додавання тем >>>>> відкриття таблиці з векторними даними >>>>> виділення всієї 
інформації >>>>> операція «Surface» і вибір  Greate TIN from fetures >>>>> вибір методу 
побудови рельєфу >>>>> зберігання поверхні рельєфу >>>>> включення шару рельєфу 
для його відображення >>>>> вікно рельєф з виглядом зверху (рис. 3.а) >>>>> операція 
«вид» - «3D Screen» рис. 3.б) >>>>> вікно «3D Screen» >>>>> операція по збереженню 
рельєфу в форматі jpg >>>>> 3D модель Словечансько-Овруцького кряжу. 

 

 
Рис. 3.  а. Вікно рельєф з виглядом зверху. 
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Рис. 3. б. Операція «вид» - «3D Screen». 

 

 
Рис. 3. в. Вікно «3D Screen» 

 

 
Рис. 3. г. Операція по збереженню рельєфу в форматі jpg 
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Рис. 4. д. 3D модель Словечансько-Овруцького кряжу. 

 
В фізико-географічному відношенні територія знаходиться в таких фізико-

географічних районах: Олевсько-Білокоровицький водно-льодовиковий зандровий 
заболочений фізико-географічний район займає північно-західну частину Житомирської 
області, Олевський адміністративний район. Майже увесь район відноситься до басейну 
річки Уборть. Поверхня району рівнинна, з незначними нахилами, слабко дренована.  

Словечансько-Овруцький підвищений кристалічний лесово-денудаційний з сильно 
розчленованими «лесовими островами» фізико-географічний район є різко відособленим, 
що простягається в напрямку із заходу на схід від села Кованки до Овруча (в межах 
Овруцького адміністративного району). Район виділяється серед навколишніх низинних 
піщаних просторів своїм більш високим гіпсометричним положенням і наявністю на 
значній частині лесового покриву. Найбільш припіднята західна частина, де перебуває 
максимальна відмітка 316 м. Словечансько-Овруцький кряж – результат унікальної як для 
платформних областей геологічної будови, незавершеного формування рифтової 
тектонічної западини і неотектонічної інверсії розвитку геологічної структури. Підвищена 
лесова частина виділяється на тлі Полісся відсутністю лісів, сильно розвинутою яружною 
мережею. Припідняту основу Словечансько-Овруцького кряжу утворюють протерозойські 
овруцькі кварцити, серед яких зустрічаються прошарки пірофілітових сланців. На 
південному схилі кряжу залягає товща лесовидних суглинків потужністю до 20-30м. У 
західній і північній частині кряжу лес відсутній, тут кварцити виходять безпосередньо на 
поверхню. Лесова частина Словечансько-Овруцького кряжу розорана й дуже еродована, а 
безлесова її поверхня майже вся вкрита лісом. У межах Словечансько-Овруцького кряжу 
варто виділити два підрайони - лесовий і денудаційний.  

Норинсько-Жерівський алювіально-зандровий (з переважанням долинно-зандрових 
місцевостей) фізико-географічний район розташований південніше Словечансько-
Овруцького кряжу в басейнах річок Жерів і Норин (Народицький адміністративний 
район). Переважають висоти 150-170м. Весь район перебуває в межах поширення 
кристалічних порід, представлених тут переважно червоними коростенськими гранітами. 
Особливість антропогенових відкладів полягає в тому, що морена звичайно розмита й 
зандрові відклади залягають переважно безпосередньо на кристалічних породах. Район 
відрізняється широким поширенням алювіальних і зандрових відкладів і досить значною 
заболоченістю. В районі панує долинно-зандровий тип місцевості з дерново-
слабопідзолистими й болотними ґрунтами, низиннми болота. Сосново-дубові ліси, що 
панували, на більшій частині території знищені. Надзаплавні піщані тераси річок Жерів й 
Норин покриті борами й суборами на дерново-слабопідзолистих ґрунтах. Заплави річок 
Жерів й Норин трохи відрізняються по своїх природних особливостях. Аллювій заплави 
річки Норин утворився, головним чином, за рахунок перевідкладення лесовидних 
суглинків, винесених зі Словечансько-Овруцького кряжу.  
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